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2515,7 тис. осіб  

наявного населення  
на 1 червня 2019 року 
 

 

На 1 червня 2019 року 
кількість наявного населення 
області становила 2515,7 тис. 
осіб, що на 9,1 тис. (на 0,4%) 
менше, ніж на 1 червня 2018 
року. 

Упродовж січня–травня 
2019 року: 

 кількість населення змен-
шилась на 6321 особу у 
результаті природного (на 
6071 особу) та міграційного 
(на 250 осіб) скорочення; 

  народилось 8910 дітей, що 
на 5,0% менше відносно 
січня–травня 2018 року; 

 померла 14981 особа, що 
на 5,8% більше порівняно із 
січнем–травнем 2018 року. 

 
На 10 тис. населення 

народилось 86 дітей, померло – 
144 особи. 

На 100 померлих припало 
59 живонароджених осіб. 

 

 
 

 

475,8 тис. 

штатних  
працівників  
у січні–червні 2019 року 
 
 
 
 
 
 

 

Середньооблікова кіль-
кість штатних працівників у 
січні–червні 2019 року 
становила 475,8 тис. осіб, що на 
0,1% більше відносно січня–
червня 2018 року.  

Найбільша кількість 
працівників зосереджена на 
промислових підприємствах – 
119,4 тис. осіб (25,1% від 
загальної кількості), в установах 
освіти – 95,0 тис. осіб (20,0%), 
охорони здоров’я та надання 
соціальної допомоги – 61,7 тис. 
осіб (13,0%), оптової та 
роздрібної торгівлі – 54,3 тис. 
осіб (11,4%). 

 Кількість зареєстрованих 
безробітних (за даними 
Львівського обласного центру 
зайнятості) на кінець червня 2019 
року становила 12,4 тис. осіб, що 
на 13,5% менше відносно кінця 
червня 2018 року. 

Кількість вакансій на 
кінець червня 2019 року 
становила 8172, що на 7,0% 
більше відносно кінця червня 
2018 року. 

Навантаження зареєст-
рованих безробітних на 10 
вакансій на кінець червня 2019 
року становило 15 осіб (на 
кінець червня 2018 року – 19 
осіб). 

ПОВІДОМЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

НАСЕЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

РИНОК ПРАЦІ СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2019

-6,1 тис. 
осіб 

+ 0,1% 

природне 
скорочення  

у січні–травні 

до січня– 
червня 2018  
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9693 грн 

заробітна плата  
у червні 2019 року  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Середньомісячна заробіт-
на плата одного штатного 
працівника у січні–червні 2019 
року становила 8876 грн, що на 
18,1% більше відносно січня-
червня 2018 року. 

Середня номінальна 
заробітна плата одного 
штатного працівника у червні 
2019 року становила 9693 грн, 
що на 5,0% більше порівняно з 
травнем 2019 року. 

Індекс реальної 
заробітної плати (з урахуванням 
зміни споживчих цін) у січні– 
червні 2019 року відносно січня-
червня 2018 року становив 
108,5%, у червні 2019 року 
порівняно з травнем 2019 року – 
105,4%, порівняно з червнем 
2018 року – 106,9%. 

 На 1 липня 2019 року 
загальна сума заборгованості з 
виплати заробітної плати 
працівникам підприємств, 
установ та організацій 
становила 81,6 млн.грн. 
Порівняно з початком року сума 
боргу зросла на 8,0%, порівняно 
з 1 червня 2019 року – 
зменшилась на 47,7%.  

На економічно активні 
підприємства припало 81,1% 
від загальної суми, борг 
суб’єктів господарювання, 
щодо яких реалізовуються 
процедури відновлення 
платоспроможності боржника 
або визнання його банкрутом, 
становив 12,1%, економічно 
неактивних підприємств - 6,8%.  

 

 
 

 

73,8 тис. 

домогосподарств 
отримали субсидії  
у червні 2019 року 

 
 
 
 

Житлові субсидії 
призначені для 85,7 тис. 
домогосподарств, що у 1,6 раза 
більше порівняно із січнем-
червнем 2018 року. У 
середньому на одне 
домогосподарство у червні 2019 
року призначено 181,9 грн 
субсидій (у червні 2018 року – 
172,3 грн). 

Субсидії отримали у 
червні 2019 року 73,8 тис. 
домогосподарств – 9,0% від 
загальної кількості домогос-
подарств Львівської області (у 
червні 2018 року – 53,6 тис. 
домогосподарств, або 6,5% від 
кількості домогосподарств). 

 Середні нарахування на 
одного власника особового 
рахунку за житлово-комунальні 
послуги, з урахуванням 
електроенергії (з розрахунку 
150 кВт·год), у червні 2019 року 
становили 787,2 грн (у червні 
2018 року  – 755,6 грн). 

На кінець червня 2019 
року заборгованість населення 
за постачання природного газу 
становила 1764,8 млн.грн, за 
централізоване опалення та 
постачання гарячої води – 363,2 
млн.грн, за постачання 
електричної енергії – 125,3 
млн.грн. 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 2019 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

+16,4% 

182 грн 

призначено  
субсидій 

на 1 домогоспо-
дарство у червні  

до червня 2018  
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104,5%  
індекс сільсько-
господарської продукції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Індекс сільськогоспо-
дарської продукції порівняно з 
січнем-червнем 2018 року 
становив 104,5% (у січні–червні 
2018 року – 104,7%). 
Підприємства збільшили обсяг 
продукції на 20,7%, господарства 
населення – зменшили на 3,0%. 

Порівняно з січнем–
червнем 2018 року збільшилось 
виробництво м’яса на 10,9%, яєць 
– на 4,5%, зменшилось – молока 
на 2,7%. 

Відносно 1 липня 2018 
року зменшилась кількість 
великої рогатої худоби на 7,7% (у 
тому числі корів – на 9,1%), 
водночас збільшилась кількість 
свиней на 14,5%, птиці свійської – 
на 6,3%. 

 Під урожай 2019 року усі 
сільськогосподарські культури 
посіяно на площі 693,5 тис.га, 
що на 2,8% більше, ніж у 
попередньому році. 

Зросли посівні площі під 
культури зернові та 
зернобобові (на 6,9%), сою (на 
7,9%), культури овочеві 
відкритого ґрунту (на 40,5%).  

Водночас скоротились 
площі посіву соняшника (на 
27,9%), буряка цукрового 
фабричного (на 4,2%), ріпака і 
кользи (на 4,2%), картоплі (на 
0,2%), культур кормових (на 
3,6%). 

 

 
 

 

43,6 млрд.грн 

реалізовано промислової 
продукції у січні–травні 
2019 року 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Обсяг промислової 
продукції відносно січня–
червня 2018 року знизився на 
4,1% (у січні–червні 2018 року 
приріст становив 5,7%). 

Зменшення обсягу 
виробництва відбулося на 
підприємствах текстильного 
виробництва, виробництва 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів – на 15,5%; з 
виробництва хімічних речовин і 
хімічної продукції – на 13,4%; 
машинобудування – на 6,3%; з 
виготовлення виробів з 
деревини, виробництва паперу 
та поліграфічної діяльності – на 
2,7%; з виробництва харчових 
продуктів, напоїв та тютюнових 
виробів - на 1,1%. 

 Найбільше наростили 
обсяги підприємства з 
виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції – на 7,2%. 

У січні–травні 2019 року 
підприємства реалізували 
промислової продукції на 
43,6 млрд.грн.  

Найвищою була частка 
підприємств з виробництва 
харчових продуктів, напоїв та 
тютюнових виробів – 26,3% від 
загального обсягу реалізованої 
продукції. Підприємствам з 
постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого 
повітря належало 23,6%, 
машинобудування – 9,8%. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

ПРОМИСЛОВІСТЬ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

-4,1% 

до січня–червня 
2018  

+20,7% 

у підприємствах 
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4051,8 млн.грн 

вироблено будівельної 
продукції 
 

 
 

 

Індекс будівельної 
продукції відносно січня-червня 
2018 року становив 139,5% (у 
січні-червні 2018 року – 101,4%). 
Зросли обсяги будівельної 
продукції за усіма видами, 
зокрема на будівництві 
нежитлових будівель – на 64,0%, 
житла – на 44,1%, інженерних 
споруд – на 17,3%. 

 Підприємства виробили 
будівельної продукції у січні-
червні 2019 року на суму 
4051,8 млн.грн. Найбільше 
будівельної продукції виро-
блено на будівництві 
нежитлових будівель - 36,7%, на 
будівництво інженерних споруд 
припало 34,2%, житлових  
будівель - 29,1%. 

 

 

 
 

 

902,8 млн.дол.  

експорт товарів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Експорт товарів 
підприємствами області у січні–
травні 2019 року становив 902,8 
млн.дол. США, імпорт – 1181,8 
млн.дол. Відносно січня–травня 
2018 року експорт зріс на 20,9%, 
імпорт – на 13,7%. Від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами склало 279,0 млн.дол. 
США (у січні–травні 2018 року – 
292,9 млн.дол. США).  

У країни ЄС експортовано 
75,3% від загального обсягу 
експорту, імпортовано з цих 
країн 62,3% від загального 
обсягу імпорту.  

Головними партнерами в 
експорті та імпорті товарів були 
Польща і Німеччина.    

 Серед товарів, які 
Львівщина експортувала у 
січні–травні 2019 року, 
переважали електротехнічне 
обладнання (22,3% від обсягу 
експорту області), меблі 
(12,0%), жири та олії (10,1%).  

Основу імпорту товарів 
становили електротехнічне 
обладнання (12,5% від обсягу 
імпорту області), механічне 
обладнання (7,2%), палива 
мінеральні, нафта і продукти її 
перегонки (6,9%). 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЧЕНЬ–ТРАВЕНЬ 2019

+39,5% 

+20,9% 

до січня–
травня 2018  

до січня–
червня 2018  
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30,5 млрд.грн 

оборот торгівлі 
 
 
 

Оборот роздрібної 
торгівлі у січні–червні 2019 року 
становив 30,5 млрд.грн і 
збільшився відносно січня–
червня 2018 року на 9,7%.  
 Обсяг роздрібного това-
рообороту підприємств, основ-
ним видом діяльності яких є    
роздрібна        торгівля,        склав 

 22,8 млрд.грн (74,9% від 

загального обсягу обороту 

роздрібної торгівлі), що на 10,6% 

більше відносно січня–червня 

2018 року. 

 

 

 

 
 

 

Зміна обсягів 
перевезень до січня–
червня 2018  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

У січні–червні 2019 року 
усіма видами вантажного 
транспорту перевезено 
(відправлено) 8,0 млн.т 
вантажів, що на 3,0% більше від 
обсягу січня–червня 2018 року.  

Обсяги перевезення 
вантажів автомобільним 
транспортом збільшились на 
9,9%, залізничним транспортом 
– зменшились на 21,8%. 

 

 Усіма видами паса-

жирського транспорту пере-

везено (відправлено) 116,0 млн. 

пасажирів, що на 5,3% більше від 

обсягу січня–червня 2018 року.  

Перевезення пасажирів 

автомобільним транспортом 

зросли на 4,8%, тролейбусами – 

на 10,7%, трамваями – на 5,9%, 

тоді як залізничним – 

зменшились на 8,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

ТРАНСПОРТ СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2019

+9,7% 

до січня–
червня 2018 

+3,0% 

вантажів 

+5,3% 

пасажирів 
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103,4% 
індекс споживчих цін 
червень до грудня 2018  

 
 
 
 

 
 

Індекс споживчих цін у 
червні 2019 року відносно 
травня у Львівській області  
становив 99,6% (в Україні – 
99,5%). За шість місяців 2019 
року (червень 2019 року до 
грудня 2018 року) ціни у 
Львівській області зросли на 
3,4%, в Україні – на 3,6%. 

Ціни на продукти 
харчування в області у червні 
2019 року порівняно з травнем 
знизились на 1,0%. Суттєво 
подешевшали овочі – на 12,6%. 

 Ціни на молоко, сир та 
яйця зменшились на 4,7%. 

Водночас фрукти подо-
рожчали на 11,7%, м’ясні та рибні 
продукти – на 0,5%, хліб і 
хлібопродукти – на 0,6%.  

Одяг і взуття 
подешевшали у середньому на 
1,3%. 

У житлово-комунальній 
сфері тарифи на природний газ 
знизились на 6,4%. 
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Більше інформації: http://www.lv.ukrstat.gov.ua, рубрика «Соціально-економічне становище» 
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ЦІНИ ЧЕРВЕНЬ 2019 

103,6% 

в Україні 

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

