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ПОВІДОМЛЕННЯ
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НАСЕЛЕННЯ

754,2 тис. осіб
наявного населення
на 1 липня 2020

–1535
осіб
природне
скорочення

На 1 липня 2020 року
чисельність наявного населення Львова, включаючи м.Винники, смт Брюховичі та смт
Рудне, становила 754,2 тис. осіб,
або 30,1% від населення області.
У січні–червні 2020
року:
 чисельність
населення
зменшилась на 1865 осіб у
результаті природного (на
1535 осіб) та міграційного
(на 330 осіб) скорочення;
 народилось 2894 дитини,
що
на
7,9%
менше
порівняно з січнем–червнем
2019 року;

КВІТЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020

РИНОК ПРАЦІ

10286 грн
заробітна плата
у IІ кварталі 2020 року

+ 3,9%

 померло 4429 осіб, що на
2,9% менше відносно січня–
червня 2019 року;
 зареєстровано 1852 шлюби,
що на 41,8% менше
порівняно із січнем–червнем
2019 року.
У розрахунку на 10 тис.
осіб наявного населення народжуваність становила 77
осіб, смертність – 118 осіб (у
січні–червні 2019 року – 84
особи
та
122
особи
відповідно).
На 100 померлих припало 65 живонароджених осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників
підприємств,
установ
та
організацій Львова (з кількістю
найманих працівників 10 і
більше осіб) у ІІ кварталі 2020
року становила 245,6 тис. осіб
(52,2% зайнятих в економіці
області), що на 0,3% менше ніж
у IІ кварталі 2019 року.

до ІI кварталу
2019
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Середньомісячна номінальна
заробітна
плата
одного штатного працівника
підприємств,
установ
та
організацій Львова відносно
ІІ кварталу 2019 року зросла
на 3,9% і склала у IІ кварталі
2020 року 10286 грн. Рівень
заробітної плати працівників
міста у IІ кварталі 2020 року
перевищував
середній
показник в області на 8,9%, або
на 841 грн.

НА 1 СЕРПНЯ 2020

ЗАБОРГОВАНІСТЬ З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

23,9 млн.грн
заборговано
працівникам на
1 серпня 2020

у 2,4 раза
більше
до 1 січня 2020

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної
плати
працівникам
на
1 серпня 2020 року становила
23,9 млн.грн (18,8% від суми
заборгованості в області).
Порівняно з початком року
сума заборгованості зросла у
2,4 раза (на 14,0 млн.грн),
порівняно з початком липня –
на 4,8% (на 1,1 млн.грн).
Із загальної суми заборгованості 71,0% припало на
економічно активні підприємства, 18,1% – на підприємствабанкрути, 10,9% – на економічно неактивні підприємства.
На економічно активних
підприємствах
працівникам
заборговано 16,9 млн.грн, що
на 11,2 млн.грн (у 2,9 раза)
більше порівняно з 1 січня
2020 року, та на 0,1 млн.грн

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

1,0 млрд.грн
заборгованість
населення за ЖКП
з неї:

У липні 2020 року
мешканцям обласного центру
нараховано до оплати за
житло і комунальні послуги
194,3 млн.грн, за ці види
послуг оплачено населенням
229,9 млн.грн.

59,4%
за постачання
та розподіл газу
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менше (на 0,4%) порівняно з
1 липня 2020 року.
За видами економічної
діяльності 34,4% (або 5,8
млн.грн)
невиплаченої
заробітної плати припало на
підприємства промисловості,
20,3% (або 3,4 млн.грн) – на
установи охорони здоров’я та
надання соціальної допомоги,
20,1% (або 3,4 млн.грн) – на
організації,
які
зайняті
професійною, науковою та
технічною діяльністю.
На 1 серпня 2020 року
заробітна плата не була вчасно
виплачена 1,0 тис. працівників.
Середній розмір боргу одному
працівникові
становив
16,7 тис.грн (в області –
10,0 тис.грн).

ЛИПЕНЬ 2020
На
кінець
липня
заборгованість населення за
житлово-комунальні послуги
становила 1003,3 млн.грн, у
тому числі за постачання та
розподіл природного газу –
595,8 млн.грн.
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ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

232,1 тис.м

2

прийнято в експлуатацію нового житла

53,5%
частка в області

В обласному центрі
прийнято
в
експлуатацію
2
232,1 тис.м загальної площі
нового житла, що на 10,7% менше, ніж у січні–червні 2019 року.
Частка міста в загальнообласному обсязі прийнятого
житла становила 53,5%.
Упродовж січня–червня
2020 року в одноквартирних
будинках здано в експлуатацію 25,9 тис.м2 загальної

експорт товарів

+21,1%
до січня–
червня 2019

У січні–червні 2020 року
прийнято в експлуатацію 3296
квартир. Загальна площа однієї
квартири
становила
у
2
середньому 70,4 м (в області –
89,1 м2).

СІЧЕНЬ–ЧЕРВЕНЬ 2020

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ

348,4 млн.дол.

площі житла (на 45,6% менше
відносно січня–червня 2019
року) та 206,2 тис.м2 – у
будинках з двома та більше
квартирами (на 2,9% менше).

У січні–червні 2020 року
підприємства
Львова
експортували товарів на 348,4
млн.дол. США, що на 21,1%
більше порівняно з січнем–
червнем 2019 року (у січні–
червні 2019 року порівняно з
січнем–червнем 2018 року – на
10,4% більше).
Імпорт товарів становив
765,3 млн.дол. США, що на
3,6% більше, ніж у січні–червні
2019 року (у січні–червні 2019
року порівняно з січнем–
червнем 2018 року – на 11,0%
більше).
Внаслідок перевищення
імпорту
над
експортом
від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами дорівнювало 416,9 млн.дол. США.
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Частка міста Львова в
загальнообласному обсязі зовнішньої торгівлі товарами
становила 34,3% в експорті,
52,5% – в імпорті.
Експорт послуг у січні–
червні 2020 року склав
128,6 млн.дол. США, імпорт –
17,1 млн.дол. США. Відносно
січня–червня
2019
року
експорт зменшився на 7,5%, а
імпорт – на 9,5%. У торгівлі
послугами склалось позитивне
сальдо в розмірі 111,5
млн.дол.
Частка міста Львова в
загальному обсязі зовнішньої
торгівлі послугами склала
47,9% в експорті, 46,1% – в
імпорті.

СІЧЕНЬ–ЛИПЕНЬ 2020

ТРАНСПОРТ

У січні–липні 2020 року
Зміна обсягів перевеавтомобільним транспортом
зень автомобільним
1562,6
тис.т
транспортом до січня– перевезено
липня 2019
вантажів
та
26,7
млн.
пасажирів.

Електротранспортом перевезено 35,4 млн. пасажирів,
зокрема тролейбусами – 16,4
млн. осіб (46,3%), трамваями –
19,0 млн. осіб (53,7%).

Обсяги
перевезень
автомобільним транспортом
вантажів у січні–липні 2020
року відносно січня–липня
2019 року скоротились на
10,1%, пасажирів – на 49,0%.

Перевезення електротранспортом відносно січня–
липня 2019 року зменшились
на 36,8%, зокрема трамваями
перевезено пасажирів на
46,8% менше, тролейбусами –
на 19,3% менше.

–10,1%
вантажів

–49,0%
пасажирів
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