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ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 
 

 

2516,8 тис. осіб  

наявного населення 
на 1 травня 2019 року 
 
 
 
 

 

На 1 травня 2019 року 
кількість наявного населення 
області становила 2516,8 тис. 
осіб. 

Упродовж січня–квітня 
2019 року: 

 кількість населення змен-
шилась на 5241 особу у 
результаті природного та 
міграційного скорочення; 

 народилось 6911 дітей, що 
на 7,4% менше відносно 
січня–квітня 2018 року; 

 померло 11916 осіб, що на 
4,5% більше порівняно із 
січнем–квітнем 2018 року. 

 Природне скорочення 
населення відбулось в усіх містах 
обласного значення та районах 
області, і найбільше – у Львові 
(1023 особи), у Жидачівському 
(287) та Старосамбірському (238 
осіб) районах. 

З-за меж області у січні–
квітні 2019 року прибуло 2616 
осіб, вибуло – 2852 особи, 
міграційне скорочення 
становило 236 осіб. 

У січні–квітні 2019 року 
зареєстровано 2934 шлюби, що 
на 20,0% менше порівняно із 
січнем–квітнем 2018 року. 

 

 

 
 

 

473,9  
тис. штатних  
працівників  
 
 
 
 

 

Середньооблікова кіль-
кість штатних працівників, які 
були зайняті на підприємствах, в 
установах та організаціях (з 
кількістю найманих працівників 
10 і більше осіб), у травні 2019 
року становила 473,9 тис. осіб, 
що на 0,1% більше відносно 
травня 2018 року.  

На кінець травня 2019 
року у Львівській області було 
зареєстровано 12,7 тис. 
безробітних громадян (за 
даними Львівського обласного 
центру зайнятості). Порівняно з 
кінцем травня 2018 року ця 
кількість зменшилась на 12,5%.  

 У травні 2019 року 
середньооблікова кількість 
безробітних, які отримали 
допомогу з безробіття, 
становила 12,5 тис. осіб; 
середній розмір допомоги 
склав 3239 грн (77,6% від рівня 
мінімальної заробітної плати). 

Підприємства, установи 
та організації області заявили 
про наявність 8215 вільних 
робочих місць. На 10 вакантних 
посад претендувало у 
середньому 16 осіб. 
Найбільший попит був на 
кваліфікованих робітників з 
інструментом.   

ПОВІДОМЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

НАСЕЛЕННЯ СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2019

РИНОК ПРАЦІ ТРАВЕНЬ 2019
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9234 грн 

заробітна плата  
у травні 2019 року  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Середня номінальна 
заробітна плата штатного 
працівника підприємств, установ 
та організацій області (з кількістю 
працюючих 10 і більше осіб) у 
травні 2019 року становила 9234 
грн та збільшилася порівняно з 
травнем 2018 року на 18,2%.   

Реальна заробітна плата 
(з урахуванням індекса 
споживчих цін) у травні 2019 
року порівняно з травнем 2018 
року зросла на 8,1%.  

На 1 червня 2019 року 
загальна сума заборгованості з 

 виплати заробітної плати 
працівникам підприємств, 
установ та організацій 
становила 156,0 млн.грн. 
Порівняно з початком року сума 
боргу зросла на 80,5 млн.грн, 
або у 2,1 раза. 

Основна сума невиплаче-
ної заробітної плати 
(131,5 млн.грн або 84,2%) 
припала на промисловість. 
Працівникам будівельних орга-
нізацій заборговано 8,2 млн.грн 
(5,3%), у сфері охорони здоров’я 
– 4,2 млн.грн (2,7%).  

 

 
 

 

68,0 тис. 

домогосподарств 
отримали субсидії  
у травні 2019 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

У січні–травні 2019 року 
для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг призначено субсидії для 
72,9 тис. домогосподарств (у 
січні–травні 2018 року – для 24,2 
тис.).  

Сума призначених суб-
сидій становила 44,4 млн.грн (у 
січні–травні 2018 року – 20,6 
млн.грн).  

На одне домогосподарство 
у травні 2019 року у середньому 
призначено 124,4 грн субсидій (у 
травні 2018 року – 102,2 грн). 

Субсидії на відшкоду-
вання оплати житлово-кому-
нальних послуг у травні 2019 
року отримали 68,0 тис. до-
могосподарств. 

У січні–травні 2019 року 
для 8,5 тис. домогосподарств 
призначені субсидії на 
відшкодування витрат для 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива. Даний вид 
субсидії у травні отримали 
2,2 тис. домогосподарств. 

 У травні 2019 року 
мешканцям області нараховано 
до оплати за житлово-кому-
нальні послуги 389,3 млн.грн. У 
той же час, населення оплатило 
житлово-комунальних платежів 
на 714,4 млн.грн (183,5% від 
нарахованих сум з урахуванням 
погашення боргів попередніх 
періодів). 

На кінець травня 
заборгованість населення за 
житлово-комунальні послуги 
становила 2480,6 млн.грн, у тому 
числі за постачання природного 
газу – 1870,0 млн.грн. 

За постачання електрич-
ної енергії населення оплатило 
у травні 2019 року 170,0 
млн.грн, заборгованість склала 
131,2 млн.грн. 

Середні нарахування за 
житлово-комунальні послуги, з 
урахуванням електроенергії (із 
розрахунку 150 кВт·год), на 
одного власника особового 
рахунку у травні 2019 року 
становили 911,8 грн (у травні 
2018 року – 998,6 грн). 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТРАВЕНЬ 2019 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

+18,2% 

124 грн 

призначено  
на 1 домогоспо-
дарство у травні  

  

до травня 2018  
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109,3%  
індекс сільсько-
господарської 
продукції 
 
 
 

 

Індекс сільськогоспо-
дарської продукції відносно 
січня–травня 2018 року становив 
109,3%, у тому числі у підпри-
ємствах – 128,7%, у господарствах 
населення – 98,7%.  

У січні–травні 2019 року 
вироблено 69,2 тис.т м’яса, 
192,1 тис.т молока, 252,3 млн.шт 
яєць. Порівняно з січнем–
травнем 2018 року виробництво 
м’яса збільшилось на 11,4%, 
яєць – на 4,4%, молока – 
зменшилось на 2,2%. 

 На 1 червня 2019 року у 
господарствах усіх категорій 
було 231,1 тис. голів великої 
рогатої худоби (на 8,1% менше 
відносно 1 червня 2018 року), у 
тому числі корів – 103,4 тис. голів 
(на 8,9% менше), свиней – 454,5 
тис. голів (на 16,9% більше), 
овець та кіз – 43,8 тис. голів (на 
10,6% менше), птиці – 12,5 млн. 
голів (на 7,7% більше). 

 

 
 

 

96,5%  
індекс промислової 
продукції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Індекс промислової 
продукції порівняно із січнем–
травнем 2018 року становив 
96,5%. 

Обсяг виробництва у 
переробній промисловості 
скоротився на 0,6%, на 
підприємствах з постачання 
електроенергії, газу, пари та 
кондиційованого повітря – на 
25,2%, водночас у добувній 
промисловості – збільшився на 
5,8%.  

Серед галузей переробної 
промисловості зменшення 
випуску продукції відбулось на 
підприємствах текстильного 
виробництва, виробництва одягу, 
шкіри, виробів зі шкіри та інших 
матеріалів і становило 16,0%, з 
виробництва   хімічних   речовин  і  

 хімічної продукції – 11,3%, з 
виробництва харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів – 
2,3%, машинобудування – 1,4%, з 
виготовлення виробів з 
деревини, виробництва паперу 
та поліграфічної діяльності – 
1,1%. 

Нарощування випуску 
продукції спостерігалось на 
підприємствах з виробництва 
гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної 
продукції (на 10,5%), 
металургійного виробництва, 
виробництва готових металевих 
виробів (на 3,4%), з виробництва 
основних фармацевтичних 
продуктів і препаратів (на 0,8%).  

 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

ПРОМИСЛОВІСТЬ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

102,0% 

100,9% 

в Україні 

в Україні 
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141,2%  
індекс будівельної 
продукції 
 
 

 

Підприємства Львівської 
області виробили будівельної 
продукції на 3147,4 млн.грн. 
Індекс будівельної продукції 
відносно січня–травня 2018 року 
становив 141,2%.  

На будівництві нежитло-
вих будівель обсяг продукції 
збільшився на 61,0%, житла – на 
53,7%, інженерних споруд – на 
15,4%.   

 На будівництві 
нежитлових будівель вироблено 
36,3% від загального обсягу робіт, 
житлових будівель – 31,6%, 
інженерних споруд – 32,1%. 

Будівельні підприємства 
Львова виробили 58,7% від 
загального обсягу будівельної 
продукції, Стрийського району – 
10,1%, Пустомитівського району 
– 9,5%.  

 

 
 

 

716,8 млн.дол.  

експорт товарів 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Експорт товарів 
підприємствами Львівської 
області у січні–квітні 2019 року 
становив 716,8 млн.дол. США, 
імпорт – 917,9 млн.дол. 
Порівняно з січнем–квітнем 
2018 року експорт зріс на 19,7%, 
імпорт – на 14,0%. Від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами склало 201,1 млн.дол. 
США.  

У країни ЄС експортовано 
74,3% від загального обсягу 
експорту області, імпортовано з 
цих країн 61,6% від загального 
обсягу імпорту.    

 У товарній структурі 
експорту переважали електро-
технічне обладнання (22,1% від 
обсягу експорту області), меблі 
(11,6%), жири та олії (10,2%), 
деревина і вироби з неї (8,4%), 
зернові культури (7,2%). Основу 
імпорту товарів становили 
електротехнічне обладнання 
(11,5% від обсягу імпорту 
області), палива мінеральні, 
нафта і продукти її перегонки 
(7,9%), механічне обладнання 
(6,7%), засоби наземного 
транспорту (6,3%), пластмаси та 
полімерні матеріали (6,3%). 

 
 

 
 

 

25,0 млрд.грн. 

оборот роздрібної 
торгівлі 
 
 

Оборот роздрібної 
торгівлі у січні–травні 2019 року 
становив 25,0 млрд.грн і 
збільшився відносно січня–
травня 2018 року на 8,8%.  
 Обсяг роздрібного това-
рообороту підприємств, основ-
ним видом діяльності яких є    
роздрібна        торгівля,        склав 

 18,7 млрд.грн (74,9% від 

загального обсягу обороту 

роздрібної торгівлі), що на 9,7% 

більше відносно січня–травня 

2018 року. 

БУДІВНИЦТВО СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЧЕНЬ–КВІТЕНЬ 2019

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

126,3% 

+19,7% 

+8,8% 

до січня–
травня 2018 

до січня–квітня 
2018  

в Україні  
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Зміна обсягів 
перевезень до 
січня–травня 2018  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

У січні–травні 2019 року 
усіма видами вантажного 
транспорту перевезено 
(відправлено) 6,8 млн.т 
вантажів, що на 5,4% більше від 
обсягу січня–травня 2018 року. 
Обсяги перевезення вантажів 
автомобільним транспортом 
збільшились на 11,7% і 
становили 5,7 млн.т, 
залізничним транспортом – 
зменшились на 17,3% і 
становили 1,2 млн.т. 

 Усіма видами паса-

жирського транспорту пере-

везено (відправлено) 97,5 млн. 

пасажирів, що на 5,5% більше 

від обсягу січня–травня 2018 

року. Автомобільним транспор-

том відправлено 52,1 млн. 

пасажирів (на 5,4% більше), 

залізничним – 4,4 млн. (на 5,9% 

менше), електротранспортом – 

40,9 млн. (на 6,9% більше).  

 

 

 

103,9% 
індекс споживчих 
цін до грудня 2018  

 
 
 
 

Індекс споживчих цін у 
травні 2019 року відносно 
квітня у Львівській області  
становив 100,8% (в Україні – 
100,7%). За п’ять місяців 2019 
року (травень 2019 року до 
грудня 2018 року) ціни у 
Львівській області зросли на 
3,9%, в Україні – на 4,2%. 

Ціни на продукти 
харчування в області у травні 
2019 року порівняно з квітнем 
зросли на 1,2%.  

 Найвідчутніше подорож-
чали фрукти – на 14,9%. М’ясо 
та м’ясопродукти подорожчали 
на 1,5%, хліб – на 1,1%. 
Водночас подешевшали 
молочні продукти та яйця. 

У житлово-комунальній 
сфері тарифи на природний газ 
знизились на 1,7%. 

У сфері транспорту на 
25,8% зросла вартість проїзду у 
приміському поїзді. Паливо та 
мастила подорожчали на 4,4%. 
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ТРАНСПОРТ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

ЦІНИ ТРАВЕНЬ 2019 

104,2% 

в Україні 

+5,4% 

вантажів 

+5,5% 

пасажирів 

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

