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НАСЕЛЕННЯ 
  

  

2495,9 тис. осіб  

наявного населення 

на 1 лютого 2021 

На 1 лютого 2021 року чисельність наявного населення області 

становила 2495,9 тис. осіб, що на 15,1 тис. (на 0,6%) менше ніж на 

1 лютого 2020 року. 

Упродовж січня 2021 року: 

 чисельність населення зменшилась на 1853 особи внаслідок 

природного (1820 осіб) і міграційного скорочення (33 особи); 

 народилась 1451 дитина, що на 28,3% менше відносно січня 2020 

року; 

 померла 3271 особа, що на 8,6% більше порівняно з січнем 2020 

року; 

 зареєстровано 654 шлюби, що на 3,1% менше ніж у січні 2020 

року. 

У розрахунку на 10 тис. населення народилось 68 осіб, померло 

154 особи (у січні 2020 року – 95 та 142 особи відповідно). 

На 100 померлих припало 44 живонароджені дитини. 

 

 

 

 

 

                    

                    

                          

  

 РИНОК ПРАЦІ 
   

  

439,7 тис.  

штатних працівників  
у січні-лютому 2021  
   

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні-

лютому 2021 року становила 439,7 тис. осіб, що на 8,9% менше 

відносно січня-лютого  2020 року.  

Найбільша кількість працівників зосереджена на промислових 

підприємствах – 116,0 тис. осіб (26,4% від загальної кількості), в 

установах освіти – 66,8 тис. осіб (15,2%), охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги – 54,8 тис. осіб (12,5%), підприємствах оптової та 

роздрібної торгівлі – 52,6 тис. осіб (12,0%). 
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ОПЛАТА ПРАЦІ 

  

  

11089 грн  

заробітна плата  

у січні-лютому 2021 
 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні-

лютому 2021 року становила 11089 грн, що на 13,3% більше відносно 

січня-лютого 2020 року. 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного 

працівника у лютому 2021 року становила 11139 грн, що на 0,9% 

більше відносно січня 2021 року та на 13,8% більше порівняно з лютим 

2020 року. 

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни 

споживчих цін) у січні-лютому 2021 року відносно січня-лютого 2020 

року становив 106,2%, у лютому 2021 порівняно з січнем 2021 року – 

99,6%, порівняно з лютим 2020 року – 105,8%. 

 

 

  

  
ЗАБОРГОВАНІСТЬ  

З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 
  

  

173,3 млн.грн 

заборгованість з 

виплати заробітної 

плати на 1 березня 2021 
 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

економічно активних підприємств, установ та організацій на                         

1 березня 2021 року становила 173,3 млн.грн. Відносно 1 лютого 2021 

року сума боргу збільшилась на 60,6%, а відносно січня 2021 − в 3,1 

раза. 

Найбільше заборгували працівникам промислових 

підприємств (75,7%) та установ охорони здоров’я (12,2%).  

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти, на 

1 березня 2021 року становила 11,9 млн.грн. 

 

 

  

  

 ОПЛАТА ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

  

3,8 млрд.грн 

заборгованість  

населення за ЖКП на 

кінець січня 2021 
 

У січні 2021 року мешканцям області нараховано до оплати за 

житлово-комунальні послуги 1783,1 млн.грн. Водночас населення 

оплатило житлово-комунальних платежів на 1475,1 млн.грн. 

На кінець січня 2021 року заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх періодів, 

становила 3791,2 млн.грн, у тому числі за постачання та розподіл 

природного газу – 2553,2 млн.грн. 
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 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
  

12,1 млрд.грн  
оборот роздрібної 

торгівлі  

у січні-лютому 2021 
 

Оборот роздрібної торгівлі у січні-лютому 2021 року становив 
12067,8 млн.грн і збільшився відносно січня-лютого 2020 року на 
2,2%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним 
видом діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 9175,2 млн.грн 
(76,0% від загального обсягу обороту роздрібної торгівлі), що на 4,9% 
більше відносно січня-лютого 2020 року. 

 

 

  

  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
  

100,6%  
індекс сільсько-

господарської продукції  

у січні-лютому 2021 до 

січня-лютого 2020 

 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні-лютому 2021 
року порівняно з січнем-лютим 2020 року становив 100,6% (у січні-
лютому 2020 року відносно січня-лютого 2019 року – 100,0%). 
Підприємства збільшили обсяг продукції на 2,9%, господарства 
населення – зменшили на 2,6%. 

Порівняно з січнем-лютим 2020 року збільшилося 
виробництво м’яса на 11,6%, яєць – на 3,1%,  зменшилося – молока 
на 3,5%. 

Відносно 1 березня 2020 року збільшилася кількість свиней на 
12,0%, птиці свійської – на 8,8%, зменшилася – кількість великої 
рогатої худоби на 9,0% (у тому числі корів – на 10,2%). 

 

  

  

 ПРОМИСЛОВІСТЬ 
  

101,5%  
індекс промислової 

продукції  

у січні-лютому 2021 до 

січня-лютого 2020 
 

Обсяг промислової продукції у січні-лютому 2021 року 

відносно січня-лютого 2020 року зріс на 1,5%. 

Збільшення обсягу відбулося на підприємствах з виробництва 

меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устатковання на 

18,5%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 10,3%, добувної 

промисловості та розроблення кар’єрів – на 6,7%. 

Водночас суттєве зменшення обсягів виробництва відбулося на 

підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів – на 19,7%, з виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції – на 10,4%, з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,8%, з 

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових – на 7,3%. 

У січні 2021 року підприємства реалізували промислової 

продукції на 9303,1 млн.грн. 

Частка підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів становила 24,7% від загального обсягу 

реалізованої продукції. Підприємствам з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря належало 31,5%. 
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2020 
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 БУДІВНИЦТВО 
  

  

79,6%  
індекс будівельної 

продукції  

у січні-лютому 2021 до  

січня-лютого 2020 
 

Підприємства виробили будівельної продукції у січні-

лютому 2021 року на 1086,3 млн.грн.  

Найбільше будівельної продукції вироблено на будівництві 

житлових будівель (38,0%). Майже третина обсягів будівництва 

припадає на нежитлові будівлі (32,6%), на будівництві інженерних 

споруд виконано 29,4% робіт. 

Індекс будівельної продукції у січні-лютому 2021 року 

відносно січня-лютого  2020 року становив 79,6% (у січні-лютому 

2020 року – 120,2%). На будівництві житла обсяг будівельної 

продукції зріс на 22,6%. Скоротились обсяги робіт на будівництві 

інженерних споруд на 45,7% та нежитлових будівель – на 21,2%. 

 

 

  

  
  

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
  

 
 
 

 

193,5 
млн.дол. США  
експорт товарів  

у січні 2021 

 

Експорт товарів підприємствами області у січні 2021 року 

становив 193,5 млн.дол. США, імпорт – 237,3 млн.дол. США. 

Відносно січня 2020 року експорт зріс на 6,0%, імпорт зменшився на 

2,0%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 43,8 

млн.дол. США (у січні 2020 року – 59,5 млн.дол. США).  

Серед товарів, які область експортувала у січні 2021 року, 

переважали електротехнічне обладнання (17,4% від обсягу експорту 

області), меблі (16,4%), зернові культури (16,1%), деревина і вироби з 

неї (7,8%). 

Основу імпорту товарів становили палива мінеральні, нафта і 

продукти її перегонки (14,4% від обсягу імпорту області), 

електротехнічне обладнання (10,4%). 

У країни ЄС експортовано 73,5% від загального обсягу, 

імпортовано з цих країн 50,5% від загального обсягу.  

Основними партнерами у зовнішній торгівлі товарами є 

Польща та Німеччина. Ці країни забезпечили 38,7% експорту та 30,2% 

імпорту області у січні 2021 року. 

 

 
 

 

 

 

  

+6,0% 
до січня 2020 
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ТРАНСПОРТ 
  

  

93,8%  
індекс перевезення 

вантажів 

у січні-лютому 2021 до 

січня-лютого 2020 

У січні-лютому 2021 року усіма видами вантажного транспорту 

перевезено (відправлено) 2165,7 тис.т вантажів, що на 6,2% менше 

від обсягу січня-лютого 2020 року.  

Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом 

скоротились на 3,4%. 

Усіма видами пасажирського транспорту перевезено 

(відправлено) 22,4 млн. пасажирів, що на 40,2% менше ніж у січні-

лютому 2020 року.  

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом 

скоротились на 36,8%, трамваями – на 43,9%, тролейбусами – на 

40,7%. 

 

 

59,8%  
індекс перевезення 

пасажирів 

у січні-лютому 2021 до 

січня-лютого 2020 

 

  
ЦІНИ 

  

  

102,4%  
індекс споживчих цін  

лютий 2021 до  

грудня 2020 

Індекс споживчих цін у лютому 2021 року відносно січня 2021 

року у Львівській області становив 101,3%, в Україні – 101,0%.  

За два місяці 2021 року (лютий 2021 року до грудня 2020 року) 

ціни у Львівській області зросли на 2,4%, в Україні – на 2,3%. 

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області у 

лютому 2021 року порівняно з січнем 2021 року зросли на 2,4%.  

Найбільше подорожчали овочі (на 9,8%). Ціни на цукор зросли 

на 7,4%, яйця – на 6,7%, олію соняшникову – на 6,6%. Водночас на 1,4% 

подешевшала риба жива, охолоджена. 

Тютюнові вироби подорожчали на 1,1%, алкогольні напої – на 

0,7%. 

Подорожчали послуги з утримання будинків та прибудинкових 

територій на 1,9%. Ціни на матеріали для утримання і ремонту житла 

зросли на 1,0%. Паливо та мастила подорожчали на 7,2%. 
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