
                                    У СІЧНІ–ЖОВТНІ 2018 РОКУ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  

СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

На 1 жовтня 2018 року кі-

лькість наявного населення 

Львівської області становила 

2524,2 тис. осіб. 

Кількість населення області 

у січні–вересні 2018 року зменши-

лась на 5,4 тис. осіб за рахунок пе-

реважання природного скорочен-

ня над міграційним приростом. 

Природне скорочення на-

селення склало 6,3 тис. осіб. У 

січні–вересні 2018 року народи-

лось 17,7 тис. дітей, що на 7,0% 

менше відносно січня–вересня 

2017 року, померло – 24,0 тис. 

осіб (на 0,3% більше).  

Природне скорочення 

населення відбулось в усіх міс-

тах обласного значення та       

районах області, крім Яворівсь-

кого (приріст – 33 особи). Най-

більше природне скорочення 

спостерігалось у Львові (1333 

особи), Червонограді (320), у 

Жидачівському (460) та Сокаль-

ському (327 осіб) районах.  

З-за меж області у січні–

вересні 2018 року прибуло 

8249 осіб, вибуло – 7343 особи, 

міграційний приріст становив 

906 осіб. 

Населення  

Ринок праці 

Середньооблікова кіль-

кість штатних працівників, які 

були зайняті на підприємствах, в 

установах та організаціях (з кіль-

кістю найманих працівників 10 і 

більше осіб), у жовтні 2018 року 

становила 474,7 тис. осіб, що на 

1,9% більше відносно жовтня 

2017 року.  

На кінець жовтня 2018 ро-

ку у Львівській області було за-

реєстровано 12,8 тис. безробіт-

них громадян (за даними Львів-

ського обласного центру зайня-

тості),  що на 3,2% менше порів-

няно з кінцем жовтня 2017 року.  

У жовтні п.р. середньо-
облікова кількість безробіт-
них, які отримали допомогу з 
безробіття, становила 11,6 тис. 
осіб; середній розмір допомо-
ги склав 2786 грн (74,8% від 
рівня мінімальної заробітної 
плати – 3723 грн). 

Підприємства, установи 
та організації заявили про ная-
вність 10,0 тис. вільних робо-
чих місць. На 10 вакантних по-
сад претендувало у середньо-
му 13 осіб. Найбільший попит 
спостерігався на кваліфікова-
них робітників з інструментом. 

У цьому 
повідомленні: 

Населення 

Ринок праці 

Доходи населення 

Соціальний захист 

Правопорушення 

Ціни  

Промисловість  

Сільське господарство 

Будівництво  

Капітальні інвестиції 

Зовнішня торгівля 

Прямі іноземні інве-

стиції 

Внутрішня торгівля 

Транспорт  



2 ПОВІДОМЛЕННЯ 

Середня номінальна заробітна 

плата штатного працівника підпри-

ємств, установ та організацій області (з 

кількістю працюючих 10 і більше осіб) у 

жовтні 2018 року становила 8386 грн та 

збільшилася порівняно з відповідним 

місяцем 2017 року на 26,7%.   

У жовтні 2018 року найвищу зар-

плату отримали працівники фінансової 

та страхової діяльності (16,5 тис.грн), 

державного управління й оборони, обо-

вя’зкового соціального страхування (12,1 

тис.грн), сільського, лісового та рибного 

господарств (10,9 тис.грн), у сфері інфор-

мації і телекомунікацій (10,2 тис.грн), 

промисловості (10,0 тис.грн). 

Реальна заробітна плата (з ураху-
ванням індекса споживчих цін) у жовтні 
2018 року порівняно з жовтнем 2017 ро-
ку зросла на 15,4%. 

На 1 листопада 2018 року загальна 
сума заборгованості з виплати заробіт-
ної плати підприємств, установ та орга-
нізацій області становила 90,9 млн.грн. 
Порівняно з початком 2018 року сума 
боргу збільшилась на 8,2 млн.грн, або на 
9,8%. 

Три чверті від загальної суми 
невиплаченої заробітної плати 
(69,0 млн.грн) припало на проми-
словість. Працівникам сфери охорони 
здоров’я заборговано 8,7 млн.грн, 
будівельних організацій – 7,4 млн.грн.   

Доходи населення 

У січні–жовтні 2018 року субсидії 

на відшкодування витрат на оплату жи-

тлово-комунальних послуг призначені 

для 162,7 тис. домогосподарств (у січні

–жовтні 2017 року – 480,0 тис.). 

Отримали субсидії у жовтні п.р. 

109,6 тис. домогосподарств.  

 У січні–жовтні 2018 року для 16,0 

тис. домогосподарств призначені суб-

сидії на відшкодування витрат для при-

дбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива.  

Даний вид субсидії у жовтні 2018 

року отримали 1,1 тис. домогоспо-

дарств. 

У жовтні 2018 року мешканцям 

області нараховано до оплати за житло-

во-комунальні послуги 431,9 млн.грн. У 

той же час, населення оплатило житло-

во-комунальних платежів на 327,4 

млн.грн (75,8% від нарахованих сум).  

Соціальний захист  

 

На кінець жовтня 2018 року забо-

ргованість населення за постачання 

природного газу становила 1505,8 

млн.грн, за централізоване опалення та 

постачання гарячої води – 270,0 

млн.грн, за утримання будинків і спо-

руд та прибудинкових територій – 119,7 

млн.грн, за централізоване постачання 

холодної води та водовідведення – 52,3 

млн.грн, за вивезення побутових від-

ходів – 13,3 млн.грн. Заборгованість за 

постачання електричної енергії склала 

90,2 млн.грн. 

Середні нарахування за житлово-

комунальні послуги, з урахуванням еле-

ктроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), 

на одного власника особового рахунку у 

жовтні 2018 року становили 1027,3 грн 

(у жовтні 2017 року – 787,9 грн).   
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Алкогольні напої подорожчали на 
3,1%, тютюнові вироби – на 1,0%. 

Одяг у середньому подорожчав на 
0,9%, взуття – на 5,3% .  

У житлово-комунальній сфері на 
4,4% зросла вартість водовідведення, на 
1,9% – вартість водопостачання, на 1,3% 
– підігрів води. 

Мобільний зв’язок подорожчав на 
6,9%, інтернет – на 3,0%. 

Споживчі ціни у жовтні 2018 року 
відносно вересня 2018 року у Львівській 
області зросли на 1,5% (в Україні – на 
1,7%), з початку року – на 7,2% (в Україні 
– на 7,4%).  

Ціни на продукти харчування у 
жовтні 2018 року порівняно з вереснем 
зросли на 1,0%. Суттєво (на 7,1%) подо-
рожчали овочі. Хліб подорожчав на 
2,6%, молоко, сир та яйця – на 1,8%, м’я-
сні та рибні продукти – на 0,9% та на 
0,8% відповідно. Водночас фрукти поде-
шевшали на 5,6%. 

Ціни 

За повідомленням прокуратури 
Львівської області у січні–жовтні 2018 
року обліковано 24,1 тис. кримінальних 
правопорушень, з яких 33,9% – тяжкі та 
особливо тяжкі. Кількість правопору-
шень порівняно з відповідним періодом 
2017 року зменшилась на 9,6%, кількість 
тяжких та особливо тяжких злочинів – на 
11,4%.  

У загальній кількості злочинів май-
же дві третини становили злочини проти 
власності, 9,0% – злочини проти життя та 
здоров’я особи.  

Від злочинів потерпіло 17,0 тис. 
осіб, і найбільше – від крадіжок та грабе-
жів (70,4%). 

Правопорушення 

Промисловість  

У січні–жовтні п.р. порівняно з 
січнем–жовтнем 2017 року обсяг проми-
слового виробництва зріс на 3,3%. 

Обсяги виробництва у добувній 
промисловості збільшились на 4,9%, у пе-
реробній – на 6,1%, на підприємствах з 
постачання електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – скоротились 
на 10,6%. 

Серед галузей переробної промис-
ловості нарощування випуску продукції 
відбулось на підприємствах машинобуду-
вання (на 13,4%), з виробництва харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 
9,6%), з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної дія-
льності (на 5,6%), з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції (на 3,0%), з вироб-
ництва хімічних речовин і хімічної продук-
ції (на 1,6%).  

На підприємствах з виробництва 
основних фармацевтичних продуктів і фар-
мацевтичних препаратів скорочення обся-
гів виробництва склало 2,5%, текстильно-
го виробництва, виробництва одягу, шкі-
ри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 
1,5%, металургійного виробництва, вироб-
ництва готових металевих виробів, крім 
машин і устатковання – 1,1%.  
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У січні–жовтні 2018 року виробле-

но 138,1 тис.т м’яса, 457,2 тис.т молока, 

512,0 млн.шт яєць. Порівняно з січнем–

жовтнем 2017 року виробництво м’яса 

зменшилось на 0,4%, молока – на 4,7%, 

яєць – збільшилось на 0,8%. 

На 1 листопада п.р. у господарствах 

усіх категорій було 234,6 тис. голів великої 

рогатої худоби (на 7,6% менше відносно 

1 листопада 2017 року), у тому числі корів 

– 112,5 тис. голів (на 8,2% менше), свиней 

– 434,4 тис. голів (на 0,8% більше), овець та 

кіз – 43,2 тис. голів (на 8,0% більше), птиці 

– 11,7 млн. голів (на 1,8% більше). 

Індекс сільськогосподарської про-

дукції у січні–жовтні 2018 року становив 

106,9%, у тому числі у сільськогоспо-

дарських підприємствах – 115,7%, у гос-

подарствах населення – 101,9%. 

За розрахунками, на 1 листопада 

2018 року у господарствах усіх категорій 

зібрано 1362,6 тис.т культур зернових та 

зернобобових (на 6,6% більше, ніж на 1 

листопада 2017 року), 1,7 млн.т картоплі 

(на 0,2% більше), 327,8 тис.т буряка цук-

рового (на 21,3% менше), 214,8 тис.т рі-

паку і кользи (на 21,3% більше), 502,8 

тис.т культур овочевих (на 1,5% більше), 

135,6 тис.т культур плодових та ягідних 

(на 21,7% більше). 

Сільське господарство 

У січні–жовтні 2018 року будівельні 

підприємства Львівської області викона-

ли будівельних робіт на 6,2 млрд.грн. Ін-

декс будівельної продукції відносно січ-

ня–жовтня 2017 року становив 113,1%.  

На будівництві інженерних споруд 

обсяг зріс на 32,5%, нежитлових будівель 

– на 7,2%. Водночас на будівництві житла 

обсяг робіт скоротився на 6,2%.  

Будівельні підприємства Львова 

виконали 60,1% від загального обсягу бу-

дівельних робіт, на Стрийський район 

припало 9,9%, Пустомитівський – 7,3%.  

У січні–вересні 2018 року у Львів-

ській області прийнято в експлуатацію 

595,3 тис.м2 загальної площі нового жит-

ла, що на 13,3% більше, ніж у січні–

вересні 2017 року. 

На багатоквартирні будинки припа-

ло 299,6 тис.м2, або 50,3% від загальної 

площі житла. Введення багатоквартирного 

житла збільшилось на 0,8%. В однокварти-

рних будинках здано в експлуатацію 295,7 

тис.м2 загальної площі житла, що на 29,6% 

більше, ніж у січні–вересні 2017 року. 

Упродовж січня–вересня 2018 року 

прийнято в експлуатацію 1718 нових жит-

лових будинків, в них 6553 квартири. За-

гальна площа однієї новозбудованої ква-

ртири становила в середньому 90,8 м2.  

Майже половину житла прийнято 

в експлуатацію у Львові – 289,2 тис.м2. 

Крім того, значні обсяги житла здано в 

експлуатацію у Пустомитівському (15,7%) 

та Яворівському (7,7%) районах. 

Будівництво  
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У січні–вересні 2018 року капіталь-
ні інвестиції підприємств та організацій 
Львівщини становили 15,6  млрд.грн, що 
на 7,2% більше від обсягу січня–вересня 
2017 року. 

Більше половини капітальних інве-
стицій (59,4%) здійснено за рахунок влас-
них коштів підприємств та організацій. 
Частка інвестицій, профінансованих з 
державного бюджету, склала 2,7% від 
загального обсягу, з місцевих бюджетів – 
5,5%. Частка кредитів банків і коштів іно-
земних інвесторів становила 12,6%. 

У січні–вересні 2018 року найбіль-
ші обсяги капітальних інвестицій освоїли 
промислові підприємства – 
5,4 млрд.грн, або 34,6% від загального 
обсягу. Будівельні організації і фізичні 
особи-забудовники здійснили 3,6 
млрд.грн капітальних вкладень (23,2%). 

На будівництві житла використа-
но 3,4 млрд.грн, що на 1,5% більше у по-
рівнянні з січнем–вереснем 2017 року. У 
будівництво індивідуальних житлових 
будинків населенням інвестовано 43,3% 
цих коштів.  

Зовнішня торгівля 

Зовнішня торгівля товарами. Екс-

порт товарів підприємствами Львівської 

області у січні–вересні 2018 року стано-

вив 1365,4 млн.дол. США, імпорт – 

2008,2 млн.дол. Порівняно з січнем–

вереснем 2017 року експорт зріс на 

20,0%, імпорт – на 28,3%. Від’ємне саль-

до зовнішньої торгівлі товарами склало 

642,8 млн.дол. США.  

У країни Європейського Союзу екс-

портовано 80,8% від загального обсягу 

експорту області, імпортовано з цих кра-

їн − 62,8% від загального обсягу імпорту. 

Головними партнерами в експорті та ім-

порті товарів були Польща і Німеччина.  

У товарній структурі експорту пе-

реважали електротехнічне обладнання 

та їх частини (27,5% від обсягу експорту 

області), меблі (12,7%), текстиль (10,7%), 

деревина і вироби з деревини (10,5%). 

Основу імпорту товарів становили елект-

ротехнічне обладнання та їх частини  

(21,8% від обсягу імпорту області), текс-

тильні матеріали і вироби (13,3%), нафта 

і нафтопродукти (9,7%), полімерні мате-

ріали, пластмаси та вироби з них (8,1%), 

недорогоцінні метали та вироби з них 

(7,7%). 

Зовнішня торгівля послугами. У 

січні–вересні 2018 року обсяги експорту 

та імпорту послуг становили відповідно 

406,2 млн.дол. США та 42,4 млн.дол. 

США. Порівняно з січнем–вереснем 

2017 року експорт послуг зріс на 19,8%, 

імпорт – на 1,4%. Позитивне сальдо зов-

нішньої торгівлі послугами становило 

363,8 млн.дол. США.  

У структурі експорту послуг домі-

нували послуги з переробки даваль-

ницької сировини (48,1% від загального 

обсягу експорту). Основу імпорту послуг 

становили транспортні послуги (25,2% 

від загального обсягу імпорту послуг), 

послуги, пов’язані з подорожами (20,9%)

та ділові послуги (19,8%). 

 

Капітальні інвестиції       



6 ПОВІДОМЛЕННЯ 

Прямі іноземні інвестиції. У січні
–вересні 2018 року у підприємства та 
організації Львівщини залучено 
93,2 млн.дол. США прямих іноземних 
інвестицій. 

Вкладення в економіку області  
здійснили інвестори з 22 країн світу. 
Найбільше інвестицій надійшло від пар-
тнерів з Польщі (42,8 млн.дол. США) та  
Нідерландів (28,8 млн.дол. США). 

З обсягу прямих іноземних інвес-
тицій, які надійшли у січні–вересні 2018 
року, найбільше спрямовано у фінансо-
ву та страхову діяльність – 48,7 млн.дол. 

США (52,3% від загальнообласного обся-
гу надходжень), в професійну, наукову та 
технічну діяльність – 26,2 млн.дол. 
(28,1%). Суттєві обсяги інвестицій надій-
шли у промисловість – 10,3 млн.дол. 
(11,1%), в операції з нерухомим майном 
– 4,5 млн.дол. (4,8%).  

За весь період інвестування на 
1 жовтня 2018 року обсяг прямих інозе-
мних інвестицій (акціонерного капіта-
лу), вкладених в економіку Львівщини, 
становив 967,5 млн.дол. США. На одного 
мешканця області припало 384,9 дол. 
США прямих іноземних інвестицій. 

Внутрішня торгівля 

 Оборот роздрібної торгівлі у січні
–жовтні 2018 року становив 
45,5 млрд.грн і збільшився відносно 
січня–жовтня 2017 року на 3,4%.  

 Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств склав 33,8 млрд.грн (74,3% 
від загального обсягу обороту роздріб-
ної торгівлі), що на 6,6% більше відносно 
січня–жовтня попереднього року.  

Транспорт 

У січні–жовтні 2018 року усіма ви-

дами вантажного транспорту перевезе-

но (відправлено) 13,7 млн.т вантажів, 

що на 10,0% більше від обсягу січня–

жовтня 2017 року. Обсяги перевезення 

вантажів автомобільним транспортом 

збільшились на 15,0% і становили 10,5 

млн.т, залізничним транспортом – змен-

шились на 3,7% і становили 3,2 млн.т. 

Усіма видами пасажирського 
транспорту перевезено (відправлено) 
186,3 млн. пасажирів, що на 2,1% мен-
ше від обсягу січня–жовтня 2017 року. 
Автомобільним транспортом відправ-
лено 101,7 млн. (на 7,4% менше у порі-
внянні з січнем–жовтнем 2017 року), 
залізничним – 9,4 млн. пасажирів (на 
7,7% менше), електротранспортом – 
75,1 млн. (на 7,0% більше).  

Довідка: тел. (032) 258-59-28, Л. Сотнікова 

Більше інформації: www.lv.ukrstat.gov.ua, рубрика «Соціально-економічне становище»  
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Прямі іноземні інвестиції 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/soc_ek_2009.php?ind_page=soc_ek

