
                                   У СІЧНІ–ЛИСТОПАДІ 2018 РОКУ 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ  

СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

На 1 листопада 2018 року   

кількість наявного населення 

Львівської області становила 

2523,7 тис. осіб. 

Кількість населення у січні–

жовтні 2018 року зменшилась на 

5917 осіб внаслідок переважання 

природного скорочення над міг-

раційним приростом.  

Природне скорочення насе-

лення склало 7208 осіб. У січні–

жовтні 2018 року народилась 

19801 дитина (на 6,6% менше від-

носно січня–жовтня 2017 року), 

померло 27009 осіб (на 1,5% біль-

ше).  

Природне скорочення 

населення відбулось в усіх міс-

тах обласного значення та ра-

йонах області, крім Яворівсько-

го (приріст – 43 особи). Най-

більше природне скорочення 

спостерігалось у Львові (1570 

осіб), Червонограді (348), у Жи-

дачівському (514) та Сокальсь-

кому (379 осіб) районах. 

З-за меж області у січні–

жовтні 2018 року прибуло 9707 

осіб, вибуло – 8416 осіб, мігра-

ційний приріст становив 1291 

особу. 

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 листопаді 2018 

року становила 477,1 тис. осіб, 

що на 1,9% більше відносно лис-

топада 2017 року.  

На кінець листопада 2018 

року у Львівській області було 

зареєстровано 13,1 тис. безробі-

тних громадян (за даними 

Львівського обласного центру 

зайнятості). Порівняно з кінцем 

листопада 2017 року ця кількість 

зменшилась на 4,9%.  

У листопаді 2018 року 

середньооблікова кількість 

безро-бітних, які отримали до-

помогу з безробіття, станови-

ла 10,6 тис. осіб; середній роз-

мір допомоги склав 2905 грн 

(78,0% від рівня мінімальної 

заробітної плати – 3723 грн). 

Підприємства, установи 

та організації області заявили 

про наявність 8447 вільних ро-

бочих місць. На 10 вакантних 

посад претендувало у серед-

ньому 16 осіб. Найбільший по-

пит був на кваліфікованих ро-

бітників з інструментом.   
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Середня номінальна заробітна 
плата штатного працівника підпри-
ємств, установ та організацій області (з 
кількістю працюючих 10 і більше осіб) у 
листопаді 2018 року становила 8192 грн 
та збільшилася порівняно з відповід-
ним місяцем 2017 року на 22,8%.   

У листопаді 2018 року найвищу 
зарплату отримали працівники фінансо-
вої та страхової діяльності (14,3 тис.грн), 
державного управління й оборони, обо-
в’зкового соціального страхуваня (12,1 
тис.грн), сільського, лісового та рибного 
господарства (10,5 тис.грн), сфери інфор-
мації та телекомунікацій (10,3 тис.грн), у 
промисловості (9,8 тис.грн). 

Реальна заробітна плата (з ураху-
ванням індекса споживчих цін) у листо-
паді 2018 року порівняно з листопадом 
2017 року зросла на 11,6%. 

На 1 грудня 2018 року загальна 
сума заборгованості з виплати заробіт-
ної плати працівникам підприємств, ус-
танов та організацій становила 86,5 
млн.грн. Порівняно з початком 2018 
року сума боргу збільшилась на 3,8 
млн.грн, або на 4,5%. 

Основна сума невиплаченої за-
робітної плати (78,4% або 67,8 млн.грн) 
припала на промисловість. Працівникам 
будівельних організацій заборговано 7,1 
млн.грн (8,3%), у сфері охорони здоров’я 
– 5,8 млн.грн (6,7%).  

Доходи населення 

У січні–листопаді 2018 року суб-
сидії на відшкодування витрат на опла-
ту житлово-комунальних послуг приз-
начені для 203,4 тис. домогосподарств 
(у січні–листопаді 2017 року – для 495,5 
тис.). 

Отримали субсидії у листопаді 
2018 року 161,7 тис. домогосподарств.   
 Крім того, у січні–листопаді 2018 
року для 16,3 тис. домогосподарств 
призначені субсидії на відшкодування 
витрат для придбання скрапленого га-
зу, твердого та рідкого пічного побуто-
вого палива. Даний вид субсидії у лис-
топаді отримали 1,0 тис. домогоспо-
дарств. 

У листопаді 2018 року меш-

канцям області нараховано до оплати 

за житлово-комунальні послуги 923,5 

млн.грн. Населення оплатило житло-

во-комунальних платежів на 558,6 

млн.грн (60,5% від нарахованих сум).  

Соціальний захист  

 

На кінець листопада 2018 року 

заборгованість населення за постачан-

ня природного газу становила 1774,1 

млн.грн, за централізоване опалення 

та постачання гарячої води – 369,6 

млн.грн, за утримання будинків і спо-

руд та прибудинкових територій – 

117,5 млн.грн, за централізоване по-

стачання холодної води та водовідве-

дення – 51,3 млн.грн, за вивезення по-

бутових відходів – 13,5 млн.грн. Забор-

гованість за постачання електричної 

енергії склала 101,6 млн.грн. 

Середні нарахування за житлово-
комунальні послуги, з урахуванням 
електроенергії (із розрахунку 150 
кВт·год), на одного власника особового 
рахунку у листопаді 2018 року станови-
ли 1926,1 грн (у листопаді 2017 року – 
1769,8 грн).  
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сли на 1,2%. Овочі подорожчали на 9,1%, 
молоко – на 4,4%, макаронні вироби – на 
3,7%, сир і м’який сир – на 2,7%, хліб – на 
2,4%, масло – на 2,1%. Водночас фрукти 
подешевшали на 5,2%, яйця – на 1,9%. 

У житлово-комунальній сфері на 
22,9% зросли тарифи на природний газ. 

На 8,2% зросла абонентна плата за 
місцевий телефонний зв’язок.  

Індекс споживчих цін у листопаді 
2018 року відносно жовтня у Львівській 
області (як і в Україні) становив 101,4%. 
За одинадцять місяців 2018 року 
(листопад 2018 року до грудня 2017 ро-
ку) ціни у Львівській області зросли на 
8,7%, в Україні – на 8,9%.  

Ціни на продукти харчування та 
безалкогольні напої в області у листо-
паді 2018 року порівняно з жовтнем зро-

Ціни 

За повідомленням прокуратури 
Львівської області, у січні–листопаді 
2018 року обліковано 25,3 тис. криміна-
льних правопорушень, з яких 33,7% – 
тяжкі та особливо тяжкі. Кількість злочи-
нів порівняно з відповідним періодом 
2017 року зменшилась на 8,5%, кількість 
тяжких та особливо тяжких – на 15,5%.  

У загальній кількості злочинів май-
же дві третини становили злочини проти 
власності, 8,8% – злочини проти життя та 
здоров’я особи.  

Від злочинів потерпіло 18,2 тис. 
осіб, і найбільше – від крадіжок та грабе-
жів (70,6%). 

Правопорушення 

Промисловість  

Індекс промислової продукції у 
січні–листопаді 2018 року становив 
102,9%. 

Обсяг виробництва у добувній про-
мисловості збільшився на 4,1%, у переро-
бній – на 5,7%, на підприємствах з поста-
чання електроенергії, газу, пари та конди-
ційованого повітря – скоротився на 10,9%. 

Серед галузей переробної промис-
ловості нарощування випуску продукції 
відбулось на підприємствах машинобуду-
вання (на 12,8%), з виробництва харчових 
продуктів, напоїв і тютюнових виробів (на 
8,5%), з виготовлення виробів з деревини, 
виробництва паперу та поліграфічної дія-

льності (на 5,3%), з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої 
мінеральної продукції (на 3,5%), з вироб-
ництва хімічних речовин і хімічної продук-
ції (на 3,3%).  

На підприємствах з виробництва 
основних фармацевтичних продуктів і фар-
мацевтичних препаратів зменшення випу-
ску продукції становило 1,1%, металургій-
ного виробництва, виробництва готових 
металевих виробів – 1,5%, текстильного 
виробництва, виробництва одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів – 
2,5%.  
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На 1 грудня 2018 року у господарс-
твах усіх категорій було 226,9 тис. голів ве-
ликої рогатої худоби (на 6,9% менше від-
носно 1 грудня 2017 року), у тому числі ко-
рів – 112,7 тис. голів (на 7,8% менше), сви-
ней – 426,5 тис. голів (на 2,0% більше), 
овець та кіз – 41,8 тис. голів (на 7,5% біль-
ше), птиці – 11,4 млн. голів (на 3,8% біль-
ше). 

Індекс сільськогосподарської про-
дукції у січні–листопаді 2018 року відно-
сно січня–листопада 2017 року становив 
106,0%, у тому числі у сільськогоспо-
дарських підприємствах – 113,6%, у гос-
подарствах населення – 101,8%.  

У січні–листопаді 2018 року вироб-
лено 153,8 тис.т м’яса, 485,9 тис.т моло-
ка, 537,2 млн.шт яєць. Порівняно з 
січнем–листопадом 2017 року виробниц-
тво м’яса зменшилось на 0,4%, молока – 
на 4,6%, яєць – збільшилось на 1,0%. 

Сільське господарство 

У січні–листопаді 2018 року буді-
вельні підприємства Львівської області 
виконали будівельних робіт на 7032,2 
млн.грн. Індекс будівельної продукції 
відносно січня–листопада 2017 року ста-
новив 111,7%.  

На будівництві інженерних споруд 
обсяг робіт збільшився на 25,1%, нежит-

лових будівель – на 6,5%, водночас на 
будівництві житла – скоротився на 1,1%.  

Будівельні підприємства Львова 
виконали 60,2% від загального обсягу бу-
дівельних робіт, Стрийського району – 
9,5%, Пустомитівського району – 7,6%.  

Будівництво  

Зовнішня торгівля товарами 

Експорт товарів підприємствами 
Львівської області у січні–жовтні 2018 ро-
ку становив 1550,8,6 млн.дол. США, ім-
порт – 2257,6 млн.дол. Порівняно з січ-
нем–жовтнем 2017 року експорт зріс на 
20,4%, імпорт – на 27,2%. Від’ємне саль-
до зовнішньої торгівлі товарами склало 
706,8 млн.дол. США.  

У країни Європейського Союзу екс-
портовано 79,7% від загального обсягу 
експорту області, імпортовано з цих кра-
їн − 62,9% від загального обсягу імпорту. 
Головними партнерами в експорті та ім-
порті товарів були Польща і Німеччина.  

У товарній структурі експорту пе-
реважали машини, обладнання, механі-
зми, електротехнічне обладнання (27,0% 
від обсягу експорту області), меблі 
(12,6%), текстильні матеріали                                       
і вироби (10,5%), деревина та вироби з 
неї (10,3%). Основу імпорту товарів ста-
новили машини, обладнання, механіз-
ми, електротехнічне обладнання (21,6% 
від обсягу імпорту області), текстильні 
матеріали і вироби (13,6%), мінеральні 
продукти (9,1%), полімерні матеріали, 
пластмаси та вироби з них (8,2%).  
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Внутрішня торгівля 

 Оборот роздрібної торгівлі у січні–
листопаді 2018 року становив 
51,4 млрд.грн і збільшився відносно січ-
ня–листопада 2017 року на 4,8%.  

 

 Обсяг роздрібного товарооборо-
ту підприємств склав 38,1 млрд.грн 
(74,3% від загального обсягу обороту 
роздрібної торгівлі), що на 8,0% більше 
відносно січня–листопада 2017 року.  

Транспорт 

У січні–листопаді 2018 року усіма 
видами вантажного транспорту переве-
зено (відправлено) 15,3 млн.т вантажів, 
що на 8,5% більше від обсягу січня–
листопада 2017 року. Обсяги перевезен-
ня вантажів автомобільним транспортом 
збільшились на 12,8% і становили 11,7 
млн.т, залізничним транспортом – змен-
шились на 3,7% і становили 3,6 млн.т. 

Усіма видами пасажирського тран-
спорту перевезено (відправлено) 206,8 

млн. пасажирів, що на 1,5% менше від 
обсягу січня–листопада 2017 року. Ав-
томобільним транспортом відправлено 
113,1 млн. (на 6,3% менше у порівнянні 
з січнем–листопадом 2017 року), заліз-
ничним – 10,4 млн. пасажирів (на 7,1% 
менше), електротранспортом – 83,4 
млн. (на 6,7% більше).  
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