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Короткі підсумки розвитку у 2019 році

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2019 РОЦІ
НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ
Кількість населення області на 1 січня 2020 року – 2512,1 тис. осіб.
Упродовж 2019 року відбулось зменшення населення на 9,9 тис.
осіб, народилось 21,8 тис. осіб, померло 32,8 тис. осіб. Відносно
2018 року кількість народжених зменшилася на 6,2%, кількість
померлих збільшилась на 0,3%.

РИНОК ПРАЦІ
Рівень зайнятості населення у 2019 році становив 57,8%, рівень
безробіття (за МОП) – 6,5%.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ
Середньомісячна заробітна плата штатного працівника – 9271 грн,
що на 15,9% більше відносно 2018 року. Індекс реальної заробітної
плати – 107,5%.
Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 січня 2020 року –
134,3 млн.грн, що на 58,8 млн.грн (в 1,8 раза) більше відносно
початку 2019 року.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ
Споживчі ціни у Львівській області у грудні 2019 року порівняно з
груднем 2018 року зросли на 4,2%, в Україні – на 4,1%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Житлові субсидії призначено для 141,9 тис. домогосподарств, що на
40,8% менше порівняно з 2018 роком.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
Індекс сільськогосподарської продукції (за попередніми даними) –
100,7%, зокрема індекс продукції рослинництва – 102,1%, продукції
тваринництва – 98,1%.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ
Індекс промислової продукції – 97,0%, зокрема у переробній
промисловості – 98,6%. Обсяг реалізованої промислової
продукції – 105,3 млрд. грн.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Індекс будівельної продукції – 123,3%.
Прийнято в експлуатацію нового житла загальною площею
1292,2 тис.м2, що на 44,0% більше відносно 2018 року.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Обсяг капітальних інвестицій підприємств та організацій області
збільшився на 15,5% та становив 28,0 млрд. грн (за даними
квартальної звітності).

ТРАНСПОРТ
Обсяг вантажних перевезень усіма видами транспорту зріс на 2,1%,
пасажирських – на 3,7%.

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Експорт товарів зріс на 16,2%, імпорт – на 13,9%. Від’ємне сальдо
зовнішньої торгівлі товарами – 884,3 млн.дол. США.
Експорт послуг збільшився на 2,5%, імпорт – на 14,6%. Позитивне
сальдо зовнішньої торгівлі послугами – 507,5 млн.дол. США.
Надійшло 204,8 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій, що на
67,3% більше відносно 2018 року.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Оборот роздрібної торгівлі збільшився на 7,8% і становив
66,6 млрд. грн.
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Львівська область в Україні у 2019 році

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ В УКРАЇНІ
У 2019 РОЦІ
Львівська
Україна1
область
Кількість наявного населення на кінець
року, тис. осіб

Місце
Україна=
серед
100%
регіонів

2512,1

41902,4

5

6,0

Середньомісячна заробітна плата штатного
працівника, грн

9271

10497

9

88,3

Індекс реальної заробітної плати, %

107,5

109,8

22-23

х

Індекс споживчих цін,
грудень 2019 року до грудня 2018 року, %

104,2

104,1

12-13

х

Індекс сільськогосподарської продукції2, %

100,7

101,1

10

х

1643,7

75143,2

18

2,2

ріпак та кольза

184,5

3280,3

8

5,6

буряк цукровий фабричний

619,0

10204,5

6

6,1

1572,8

20269,2

3

7,8

709,1

9687,6

3

7,3

м’ясо (реалізація на забій у живій масі),
тис.т

182,1

3492,7

5

5,2

молоко, тис.т

480,9

9697,0

7

5,0

яйця, млн.шт

581,1

16676,6

15

3,5

Виробництво продуктів рослинництва, тис.т
культури зернові та зернобобові

картопля
культури овочеві
Виробництво продуктів тваринництва
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Львівська область в Україні у 2019 році

Львівська
Україна1
область

(продовження)
Місце
Україна=
серед
100%
регіонів

Обсяг реалізованої промислової
продукції, млрд.грн

105,3

2480,8

8

4,2

Індекс промислової продукції, %

97,0

99,5

16

х

Обсяг виробленої будівельної продукції,
млрд.грн

11,1

181,7

5

6,0

123,3

123,6

13

х

1292,2

11029,3

2

11,7

144,0

126,9

10

х

28,0

584,4

5

4,8

115,5

115,5

11

х

Експорт товарів, млн.дол. США

2202,0

50060,3

5

4,4

Імпорт товарів, млн.дол. США

3086,3

60783,7

4

5,1

Обсяг прямих іноземних інвестицій
на 31 грудня2, млн.дол. США

1116,3

35809,6

7

3,1

Оборот роздрібної торгівлі, млрд.грн

66,6

1094,0

6

6,1

Індекс обороту роздрібної торгівлі, %

107,8

110,3

16

х

Індекс будівельної продукції, %
Прийняття в експлуатацію загальної площі
нового житла, тис.м2
у % до попереднього року
Капітальні інвестиції3, млрд.грн
Індекс капітальних інвестицій, %

____________________________
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя та тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях.
2 Попередні дані.
3 За даними квартальної звітності.
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Населення та міграція

НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ
2512,1 тис.
осіб наявного
населення
на 1 січня 2020

Процеси депопуляції розпочались на четвертому році незалежності і за
цей час населення скоротилось на 9,6%, або на 266,2 тис. осіб. Щорічно
населення скорочувалося у середньому на 10,6 тис. осіб, або на 0,4%.
Кількість наявного населення області за 2019 рік зменшилась на 9,9 тис.
осіб і на 1 січня 2020 року становила 2512,1 тис. осіб1.
Динаміка кількості наявного населення
на 1 січня, тис. осіб

9,6%

3000

скорочення
кількості населення
до 1.01.1994

2600

2778,3
2626,5

2549,6

2512,1

-8,2

-9,6

2010

2020

2200
1800

-5,5

Скорочення
до 1.01.1994

%

1400

5-е місце серед

1000
1994

2002

регіонів України

6% у загальній
кількості населення
України

61,1%

38,9%

Загальне скорочення населення у 2019 році відбулось за рахунок
природного скорочення – 11,0 тис. осіб, яке частково компенсувалось
міграційним приростом – 1,1 тис. осіб.
Із загальної кількості населення області 1534,0 тис. осіб (61,1%) – міське,
978,1 тис. осіб (38,9%) – сільське.
Внаслідок тривалої тенденції природного скорочення мешканців сіл
відносно 1 січня 1994 року стало менше на 115,7 тис. осіб, а мешканців
міст – на 36,1 тис. осіб. У 2019 році природне скорочення населення в
селах спричинило скорочення загальної кількості населення області на
5817 осіб, що більше, ніж у містах (5219 осіб).

міські жителі сільські жителі

У 2019 році в області народилось 21803 особи, померло 32839 осіб,
природне скорочення становило 11036 осіб.

32,8 тис. 21,8 тис.

Природний рух населення у 2019 році характеризувався спадом кількості
народжених (на 1450 осіб, або на 6,2% менше, ніж у 2018 році) та
зростанням померлих (на 113 осіб, або на 0,3% більше, ніж у 2018 році).

померло

народилось

У розрахунку на 1000 осіб наявного населення народжуваність
зменшилась з 9,2 до 8,7 осіб у 2019 році.

1

За оцінкою.
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Населення та міграція

Рівень смертності залишився на рівні 2018 року і становив 13,0 осіб на
1000 осіб наявного населення. Коефіцієнт природного скорочення у 2019
році становив – 4,3 особи на 1000 наявного населення та був найбільшим
за останні 10 років.
Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного
скорочення населення

1

11 тис. осіб
природне
скорочення
населення у 2019

на 1000 осіб наявного населення
15

13,0

13

8,7

10

8
5
3
0
-3
-5

-4,3
2010

2011

2012

2013

Природне скорочення

2014

2015

2016

Живонароджені

2017

2018

2019

Померлі

За коефіцієнтом народжуваності Львівська область займає 8-е місце у
державі, а за рівнем смертності – 7-е.
Постійним трендом є вищий рівень народжуваності у сільській місцевості –
9,4 особи на 1000 осіб наявного населення, ніж у міських поселеннях –
8,2 особи.

66 живонароджених
припало на 100
померлих
(в Україні – 53)

Рівень смертності населення сільської місцевості зазвичай майже на
третину перевищує аналогічний показник у міській місцевості – у 2019
році 15,3 особи проти 11,6 особи на 1000 осіб відповідно.
Рівень дитячої смертності зменшився за рік з 7,0 до 6,6 на 1000
живонароджених у 2019 році.
У 2019 році порівняно з 2018 роком міграційний приріст населення
зменшився з 1,9 тис. до 1,1 тис. осіб, за рахунок значного зменшення
числа прибулих – на 3,6 тис. осіб. Число вибулих також знизилось – на 2,8
тис. осіб. У загальній кількості вибулих особи працездатного віку
становили майже 85%.

145 дітей
до 1 року померло
у 2019
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Двоє з трьох
мешканців
вважають себе
здоровими

За даними вибіркового опитування домогосподарств дві третини
населення оцінили стан свого здоров’я позитивно (68,1%), а частка осіб,
які незадоволені станом свого здоров’я, становила 6,1%.
Основною причиною смертності населення залишаються хвороби
системи кровообігу – 61,5%, на другому місці – новоутворення (13,5%).
Структура смертності населення за причинами
у % до підсумку

62%
помирають від
хвороб системи
кровообігу

Хвороби системи кровобігу

61,5

Новоутворення

13,5

Хвороби органів травлення

4,4

Хвороби органів дихання

3,0

Зовнішні причини смерті

4,5

Інші причини

13,1
0

20

40

60

80
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2

Ринок праці

РИНОК ПРАЦІ
Зайнятість та безробіття
Кількість робочої сили1 у віці 15-70 років у 2019 році становила 1150,3 тис.
осіб2 (у працездатному віці – 1122,5 тис. осіб).

1150,3 тис. осіб
робоча сила у 2019

Динаміка кількості робочої сили та осіб, які не входять до складу
робочої сили
тис. осіб

Склад
робочої сили

800

1250
1200

750

Робоча сила

1150

6,5%

700

Зайняті
650

1000

93,5%

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

600
2010

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

950

зайняті

Особи, які не входять до
складу робочої сили
2011

1100
1050

безробітні

Кількість зайнятого населення за 2019 рік порівняно з 2018 роком зросла
на 14 тис. осіб (на 1,3%) і становила 1075,2 тис. осіб.

57,8%
рівень зайнятості

З 2015 року спостерігається тенденція скорочення безробітного
населення відповідно до методології МОП. Кількість безробітних за
2019 рік зменшилась на 3,6 тис. осіб (на 4,6%) і становила 75,1 тис. осіб,
або 6,5% від економічно активного населення.
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за 2019 рік був найменшим
за останні 10 років та один з найнижчих у державі.

6,5%
рівень безробіття

За цим показником серед регіонів України область посіла 5-те місце
Кількість осіб, які не входять до складу робочої сили за 2019 рік склала
709,5 тис. осіб, майже дві третини з цієї кількості – у працездатному
віці (441,0 тис. осіб).

5 місце серед
регіонів за рівнем
безробіття

1 Робоча

сила (до 2018 року – економічно активне населення) – це населення обох статей певного віку (до 2018 року – 15-70
років, з 2019 року - 15 років і старше), яке впродовж обстежуваного визначеного короткого облікового періоду (тижня)
забезпечувало пропозицію робочої сили на ринку праці. Визначається як сума зайнятого та безробітного населення.
2

За даними обстеження робочої сили.
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Ринок праці

Кількість штатних працівників

471,6 тис. осіб
штатних працівників

В області упродовж 10 років (крім 2018 року) стабільно зберігався тренд
скорочення кількості штатних працівників. У 2019 році відносно 2018 року
кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1
зменшилася на 0,5% і становила 471,6 тис. осіб. В умовах вимушеної
неповної зайнятості перебували 6,5% працівників.
Середньооблікова кількість штатних працівників
тис. осіб
600
550
500

450
400

15,0%
зменшення кількості
штатних працівників
до 2010

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Порівняно з 2010 роком середньооблікова кількість штатних працівників
зменшилась на 15,0%, або на 83,1 тис. осіб. В області рівень валового обігу
робочої сили (відношення кількості прийнятих та вибулих до
середньооблікової кількості штатних працівників) у 2019 році становив 54,3%.
Розподіл штатних працівників за видами економічної діяльності
у 2019 році
у % до підсумку
Інші види діяльності;

Промисловість;

21,8%

24,9%

Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність;

8,7%

471,6 тис.
осіб
Освіта;

19,9%
Оптова і роздрібна торгівля;
ремонт автотранспортних
засобів і мотоциклів;
Охорона здоров'я та надання
11,7%
соціальної допомоги; 13,0%
Четверта частина працівників зайнята у промисловості, кожен п’ятий – в освіті,
13,0% – в охороні здоров’я, 11,7% – у торгівлі. Відносно 2018 року
найсуттєвіше зросла частка зайнятих у торгівлі (на 2,0 в.п.), а також у
промисловості (на 0,7 в.п.). Натомість зменшилась частка у державному
управлінні й обороні, обов’язковому соціальному страхуванні (на 0,8 в.п.), в
охороні здоров’я та наданні соціальної допомоги (на 0,8 в.п.).

1

Інформація наведена за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб із кількістю найманих
працівників 10 осіб і більше.
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2

Зареєстроване безробіття1
Кількість зареєстрованих безробітних на кінець грудня 2019 року
становила 14,0 тис. осіб, що на 4,0% більше відносно кінця грудня 2018
року, проте в 1,7 раза менше, ніж у 2015 році.
Більше половини (57,1%) від загальної кількості безробітних становили
жінки; більше третини (35,4%) – це молодь у віці до 35 років. Серед
безробітних 59,1% мали вищу освіту, 30,3% – професійно-технічну, кожен
десятий (10,6%) – середню.
Допомогу з безробіття отримували 86,3% осіб, які мали статус
безробітного. Середній розмір допомоги з безробіття становив 3835 грн,
або 91,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної
плати (4173 грн).
Динаміка попиту та пропозиції на робочу силу
тис. осіб

14 тис. осіб
шукали роботу за
допомогою служб
зайнятості

59% безробітних –
з вищою освітою

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

2010

2015

2017

Кількість безробітних

2018

2019

Кількість вакансій

Попит на робочу силу скоротився майже на чверть (на 22,4%) відносно
грудня 2018 року і становив 4,8 тис. вакансій.
У середньому на кожну вакансію в області претендували 3 безробітних,
тоді як у 2015 році – 16 безробітних.

22,4%
зменшення вакансій
до 2018

Найбільше навантаження на робоче місце – серед тих, які були
держслужбовцями, керівниками та менеджерами – 14 осіб на 1 вакансію.
Водночас серед робітничих професій спостерігається брак кадрів – є 2
вакансії для 1 робітника.
Упродовж 2019 року працевлаштовано майже третину (32,4%) громадян,
які мали статус безробітного.

1

За даними Львівського обласного центру зайнятості.
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Оплата праці

9271 грн
заробітна
плата у 2019

За останні два роки темпи зростання заробітної плати уповільнились.
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника
підприємств, установ та організацій області1 у 2019 році становила 9271
грн і збільшилася відносно попереднього року на 15,9%, відносно 2010
року – у 4,8 раза.
Індекси номінальної та реальної заробітної плати
2010 рік=100%
477,9

500
400

67 грн

300

за годину

200

номінальна
реальна

163,2

100
0
2011

7,5%
зростання реальної
заробітної плати
до 2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

В Україні середньомісячна номінальна заробітна плата склала 10497 грн,
що на 13,2% більше, ніж у Львівській області. Серед регіонів України за
розміром номінальної заробітної плати Львівська область посіла 9-е
місце.
Реальна заробітна плата (з урахуванням цінового фактора) зросла порівняно
з 2018 роком на 7,5% (відносно 2010 року – на 63,2%). В Україні індекс
реальної заробітної плати становив 109,8%. Львівська область за цим
показником серед регіонів держави посіла 22-23-є місце.
Тенденції зміни заробітної плати

9 місце
за рівнем
заробітної плати
серед регіонів

2010
2015
2016
2017
2018
2019

Львівська область
середньомісячна
індекс
номінальна заробітна
реальної
плата одного
заробітної
працівника
плати до
попереддо попенього
грн
реднього
року, %
року, %
1941
119,0
108,1
3646
123,1
79,4
4559
125,0
110,3
6391
140,2
123,6
8001
125,2
112,7
9271
115,9
107,5

Довідково: Україна
середньомісячна
індекс
номінальна
реальної
заробітна плата
заробітної
одного працівника
плати до
попедо попереднього
грн
реднього
року, %
року, %
2250
117,6
110,2
4195
120,5
79,8
5183
123,6
109,0
7104
137,1
119,1
8865
124,8
112,5
10497
118,4
109,8

1 Інформація наведена за юридичними особами та відокремленими підрозділами юридичних осіб

із кількістю найманих працівників 10 осіб і більше.
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У гендерному розрізі від зростання зарплати у 2019 році чоловіки виграли
більше, ніж жінки: зарплата чоловіків зросла на 1329 грн, в той час як
жінок – на 1211 грн. Загалом заробітна плата жінок на 18,0% є меншою,
ніж у чоловіків.
Найбільше заробляють працівники фінансової та страхової діяльності
(16,3 тис. грн), у державному управлінні і обороні, обов’язковому
соціальному страхуванні – 13,2 тис. грн), найменше – в установах з
тимчасового розміщування й організації харчування (5,7 тис. грн),
медичні та соціальні працівники (6,5 тис. грн), освітяни (8,0 тис. грн).

Середня зарплата
чоловіків
8423
грн

10267
грн

жінок

Середньомісячна заробітна плата у розрізі видів економічної діяльності
у 2019 році та темпи приросту/зменшення (-) до 2018 року
грн, %
Фінансова та страхова діяльність

16291

18,7%

Державне управління й оборона; обов`язкове
соціальне страхування

13193

13,0%

Операції з нерухомим майном

13085

39,1%

Промисловість

15,7%

10904

Професійна, наукова та технічна діяльність

22,3%

10886

Інформація та телекомунікації

10,4%

10622

18,2%

10539

Транспорт, складське господарство, поштова та
кур`єрська діяльність
Сільське господарство, лісове господарство та
рибне господарство
Усього
Усього

- 6,2%

9552

15,9%

9271

Будівництво

19,6%

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

16,3%

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів
Освіта
Діяльність у сфері адміністративного та
допоміжного обслуговування
Охорона здоров`я та надання соціальної
допомоги
Надання інших видів послуг
Тимчасове розміщування й організація
харчування

8829
8299

18,4%

8254

15,2%

8034

25,4%

6817

22,0%

6488

12,4%

6390

10,0%

5663

Заробітна плата працівників у найбільш високооплачуваній галузі
перевищила відповідний показник у найменш оплачуваній у 2,9 раза, що
свідчить про збереження значної неоднорідності фінансових умов
зайнятості на ринку праці.
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38,2%
працівників
отримали зарплату
понад 10 тис. грн
у грудні

Частка працівників, які відпрацювали 50% і більше робочого часу,
встановленого на грудень, та які отримали понад 10 тис.грн зросла на 9,0
в.п. порівняно з груднем 2018 року і склала 38,2%.
Найбільше таких працівників спостерігалось на підприємствах і в
організаціях фінансової та страхової діяльності (75,6%), державного
управління й оборони, обов’язкового соціального страхування (64,6%),
промисловості (51,5%), професійної, наукової та технічної діяльності
(47,3%).
Водночас значною залишається частка працівників, які отримують
заробітну плату в межах 4173-6000 грн (28,2%).
В області кількість осіб, які отримали заробітну плату менше законодавчо
встановленого мінімального розміру (4173 грн у 2019 році) становила
28,8 тис. осіб, що менше порівняно з 2018 роком на 9,2% (на 2,9 тис. осіб).
Розподіл кількості штатних працівників, яким оплачено 50% і більше робочого
часу за розмірами заробітної плати, нарахованої за грудень 2019 року, у %
30,9

28,2
16,3
11,0

7,3

6,3

до 4173 грн

3,2%
працівників, які
повністю відпрацювали
грудень 2019,
мали нарахування у
межах мінімальної
зарплати

від 4173 до 6000 від 6000 до 8000
грн
грн

від 8000 до
10000 грн

від 10000 до
20000 грн

понад 20000 грн

Разом з тим, серед 345,7 тис. осіб, які повністю відпрацювали грудень
2019 року, нарахування в межах мінімальної заробітної плати мали
11,1 тис. осіб, або 3,2%.
На оплату праці найманих працівників підприємств Львівщини у 2019
році було використано 52,5 млрд.грн. У структурі фонду оплати праці 58,8%
склав фонд основної заробітної плати (оплата за тарифними ставками та
посадовими окладами), 36,5% – фонд додаткової заробітної плати. Частка
інших заохочувальних і компенсаційних виплат (матеріальна допомога,
соціальні пільги тощо) становила 4,7% фонду оплати праці.
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Заборгованість із виплати заробітної плати
На 1 січня 2020 року заборгованість з виплати заробітної плати становила
134,3 млн.грн, що у 1,8 раза більше порівняно з показником на 1 січня
2019 року (75,5 млн.грн). За останні 10 років це найвищий обсяг
заборгованості.
Частка області у загальнодержавному обсязі заборгованості склала 4,4%.
За сумою заборгованості серед регіонів держави область посіла 18-е
місце.

134,3 млн.грн
не виплачено
працівникам за
виконану роботу
на 1 січня 2020 року

Динаміка заборгованості із виплати заробітної плати
на 1 січня, млн.грн

2015
77,2

2016

134,3

82,8

92,8

2017
93,8

2018

2019

2020

75,5

Переважна частина заборгованості припала на промисловість
108,8 млн.грн (81% від загальної суми).

–

Заборгованість у добувній промисловості і розробленні кар’єрів
становила 90,2 млн.грн. (60,5% від фонду оплати праці за грудень 2019
року).
Станом на 1 січня 2020 року сума боргу на економічно активних
підприємствах становила 122,4 млн.грн і збільшилася відносно 1 січня
2019 року на 97,8 млн.грн, або у 5 разів. Майже весь борг (82,5%, або
101,1 млн.грн) серед економічно активних підприємств припав на
промисловість (в основному це шахти Сокальського району та
Червонограда), 6,1% (7,4 млн.грн) – на будівництво.
Кількість працівників, які несвоєчасно або не у повному обсязі отримали
заробітну плату станом на початок 2020 року, на економічно активних
підприємствах становила 10,1 тис. осіб, або 2,2% від кількості
працівників, зайнятих в економіці. У середньому одному працівнику
економічно активного підприємства не виплачено 12120 грн.

12,1 тис.грн
середня сума боргу
одному працівнику
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Споживчі ціни

СПОЖИВЧІ ЦІНИ
За підсумками 2019 року рівень інфляції в Україні сповільнився до 4,1%,
який є найнижчим з 2014 року.
Індекс споживчих цін у Львівській області у грудні 2019 року (до грудня
попереднього року) становив 104,2%. Споживча інфляція у 2019 році в
основному сформована за рахунок подорожчання продуктів харчування та
алкогольних напоїв і тютюнових виробів, а також підвищення тарифів у
сфері зв'язку, ресторанів та готелів, охорони здоров’я, освіти. У той же час
зниження цін у житлово-комунальній сфері мало від’ємний вплив на
показник інфляції.

4,2%
зростання
споживчих цін
у 2019

Динаміка споживчих цін

Зміни споживчих цін у 2019 році
попередній місяць=100%

278,5

300

1,0
0,8

250

0,6

200

0,4
0,2

150

104,2

100

0,0
-0,2
-0,4

вперше дефляція
у грудні

0,2%
5,5%
подорожчання
продуктів
харчування

11,3%
подорожчання
алкогольних напоїв
та тютюнових
виробів

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

грудень попереднього року=100%
грудень 2010 року=100%

березень

-0,8

лютий

-0,6
січень

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

50

2010

4

Упродовж 2019 року споживчі ціни зростали (відносно попередніх
місяців) у більшості місяців і найбільше у квітні та вересні (на 0,9%). У
червні-серпні спостерігалося сезонне зниження темпів інфляції (на 0,3–
0,6%). У грудні споживчі ціни знизилися на 0,2%.
Найпомітніше зростали ціни на споживчому ринку області у І та ІІ кварталі
– відповідно на 2,1% та 1,3%. У ІІІ кварталі ціни загалом не змінилися, у ІV
кварталі – підвищились на 0,7%.
Споживчі ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у грудні
2019 року порівняно з груднем попереднього року у Львівській області
підвищились у середньому на 5,5% (в Україні – на 4,8%). В області
найбільше подорожчали фрукти (зокрема яблука), картопля, крупи
гречані, хліб житній та житньо-пшеничний, здобні вироби, мінеральні
води, безалкогольні напої, соки, риба та продукти з риби, м’ясо та
м’ясопродукти, сметана, сири тверді та м’які, молоко, олія та жири.
На загальне зростання цін вплинуло значне подорожчання алкогольних
напоїв та тютюнових виробів на 11,3%. Зокрема на 12,6% подорожчало
пиво, на 7,6% – вина ігристі, на 19,4% – тютюнові вироби.
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4

У сфері послуг суттєво подорожчали послуги освіти – вищої та дошкільної
освіти, навчання на курсах іноземних мов, у сфері ресторанів та готелів –
проживання у готелях, послуги пов’язані з тимчасовим проживанням,
послуги кафе та закладів швидкого харчування.
Зросла вартість зв’язку, зокрема мобільного, місцевого телефонного,
поштових послуг, та послуг охорони здоров’я – санаторно-курортних,
діагностичних, консультативних послуг.
Водночас від’ємний вплив на показник інфляції мало зниження цін у
житлово-комунальній сфері на 7,4%, зокрема тарифів на природний газ на
26,3%. Разом з тим зросли тарифи на водопостачання на 12,6%,
каналізацію – на 13,5%, гарячу воду, опалення – на 13,6%.

7,4%
зниження цін
у житловокомунальній сфері

Індекси споживчих цін за основними групами споживання
грудень попереднього року=100%
Львівська область
грудень грудень
2018
2019

Індекс споживчих цін

Україна
грудень грудень
2018
2019

110,1

104,2

109,8

104,1

Продукти харчування та
безалкогольні напої

108,3

105,5

107,8

104,8

Алкогольні напої, тютюнові
вироби

116,1

111,3

117,9

113,0

Одяг і взуття

100,3

103,0

102,0

97,7

Житло, вода, електроенергія, газ
та інші види палива

110,6

92,6

110,6

98,1

Предмети домашнього вжитку,
побутова техніка та поточне
утримання житла

107,3

100,5

106,8

99,8

Охорона здоров’я

108,8

103,6

108,9

103,8

Транспорт

112,7

99,7

112,9

97,6

Зв’язок

113,5

108,1

115,1

111,8

Відпочинок і культура

103,2

97,8

104,4

99,9

Освіта

113,6

112,4

113,4

113,5

Ресторани та готелі

115,4

109,6

113,0

108,8

Різні товари та послуги

119,7

100,8

111,0

107,8

Суттєвий внесок у низьку інфляцію у 2019 році, крім природного газу,
здійснило подешевшання пального та інших паливно-мастильних
матеріалів, перевезень авіаційним пасажирським транспортом,
автомобілів, товарів та послуг у сфері відпочинку та культури, зокрема
туристично-екскурсійних, частково овочів (морква, цибуля, буряк, перець
солодкий, капуста), пшона та яєць.
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Зміни споживчих цін на продукти харчування,
безалкогольні напої, алкогольні напої та тютюнові
вироби у 2019 році

Зміни споживчих цін
на окремі товари та послуги у 2019 році

грудень попереднього року=100%

грудень попереднього року=100%

22,6

25,9
19,4

15,6 13,6 13,5 13,2
9,2 8,4 7,9 7,5
7,1 6,4

10,7

4,1 3,9 3,8 3,3
-7,0

природний газ

діагностичні послуги

вища освіта

каналізація

гаряча вода, опалення

послуги готелів

мобільний зв'язок

паливо і мастила

-26,3

-9,5
яйця

овочі

олія та жири

кисломолочна продукція

алкогольні напої

м’ясо та м’ясопродукти

рибу та продукти з риби

мінеральні води, соки тощо

молоко

сири тверді і м’які

сметана

хліб та хлібопродукти

тютюнові вироби

-3,9
фрукти

4

За середньомісячну заробітну плату у 2019 році порівняно з 2018 роком
населення мало змогу купити більше: моркви (у 2,2 рази), капусти свіжої (у
1,6 раза), яєць (на 25,6%), рису (на 17,1%), макаронних виробів з м’яких
сортів (на 14,9%), борошна пшеничного (на 12,4%), ковбаси вареної (на
11,8%) та олії соняшникової (на 11,4%), свинини (на 8,0%), птиці (на 7,9%),
яловичини (на 6,1%).
Населення у 2019 році могло купити картоплі на 39,1% менше ніж у 2018
році, яблук – на 39,0%, крупи гречаної – на 37,8%, хліба житнього і
пшенично-житнього – на 7,8%, риби живої – на 1,3% та масла
вершкового – на 0,9% менше.
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ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО
Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У структурі сукупних витрат домогосподарств частка витрат на оплату
житлово-комунальних послуг у 2018 році становила 11,7%.
Динаміка наявних доходів населення та оплати
за житлово-комунальні послуги
2010 рік=100%
550

501,6
450

2179 грн

350

336,5

250
150

середні нарахування
на 1 власника
особового рахунку
у грудня 2019

50
2011

2012

2013

наявні доходи населення

2014

2015

2016

2017

2018

оплата за житлово-комунальні послуги

У 2019 році мешканці області оплатили за житлово-комунальні послуги
7,4 млрд.грн, що на 7,6% більше порівняно з 2018 роком, за електричну
енергію – 1,7 млрд.грн (на 13,3% більше).

на 7,6% більше
оплачено за житловокомунальні послуги
до 2018

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг в області у 2019
році становив 100,1%1 (в Україні – 93,9%).
2178,9 грн – середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного
власника особового рахунку у грудні 2019 року (в Україні – 2212,0 грн).
Порівняно з 2018 роком середні нарахування зменшились на 6,1%,
порівняно з 2010 роком – збільшились у 4,4 раза.
На кінець грудня 2019 року населення заборгувало за житлово-комунальні
послуги (включаючи борги попередніх періодів) 2754,6 млн.грн, що
менше ніж у 2018 році на 0,2%. У загальній сумі заборгованості найбільша
частка боргу припала за постачання природного газу – 72,4% (на кінець
грудня 2018 року – 75,9%). Крім того, за постачання електричної енергії
мешканці заборгували 135,1 млн.грн.

1

2,8 млрд.грн
борг за житловокомунальні послуги

72% з них

– за
газопостачання

За рахунок погашення боргу попередніх періодів.
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Рівні оплати населенням житлово-комунальних послуг за видами у 2019 році
у % до нарахованих сум

102,5

Постачання природного газу
Централізоване опалення та постачання
гарячої води

99,2

Централізоване постачання холодної води та
водовідведення

94,4

Утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій

96,0
93,0

Вивезення побутових відходів

У 2019 році порівняно з 2018 роком рівні оплати були вищими за усіма
видами житлово-комунальних послуг, крім утримання будинків та
прибудинкових територій.

Надання населенню субсидій

17,3%
домогосподарств
було призначено
субсидії

У 2019 році субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг призначено для 141,9 тис. домогосподарств, що на
40,8% менше відносно 2018 року. У загальній кількості домогосподарств
їх частка становила 17,3% (в Україні – 36,9%).
Загальна сума призначених субсидій у 2019 році становила 83,1 млн.грн.
Частка Львівської області в Україні у загальній сумі призначених субсидій
становила 3,9%.
Кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, тис.
600
500
400

300

849,5 грн
призначено
субсидій на одне
домогосподарство

200
100
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Частка учасників Програми житлових субсидій, які одержали субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила
у грудні 2019 року 18,4% від загальної кількості домогосподарств області
(в Україні – 22,1%)
Субсидії призначені переважно домогосподарствам міських поселень –
69,2% від кількості домогосподарств та 63,2% – від загальної суми.
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Середній розмір субсидії, призначеної у грудні 2019 року, в області склав
849,5 грн і перевищив загальноукраїнський показник на 33,0% (в Україні
638,7 грн). Відносно 2018 року середній розмір субсидії зменшився на
20,0%. За розміром субсидій на одне домогосподарство Львівська
область серед областей держави посіла 3-є місце.

5

3 місце
за середнім
розміром субсидій
у грудні 2019 році

У 2019 році для 10,9 тис. домогосподарств були призначені субсидії
готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого побутового палива (на 35,0% менше проти 2018
року). Ці домогосподарства мешкають переважно у сільській місцевості –
10,0 тис. домогосподарств, або 91,8%.
Середній розмір субсидії, призначеної готівкою, у розрахунку на одне
домогосподарство у грудні 2019 року становив 3485,3 грн, що на 6,5%
більше порівняно з груднем 2018 року.
За кількістю домогосподарств, яким призначені субсидії готівкою для
відшкодування витрат на придбання палива, Львівська область посіла в
Україні 19-е місце, за сумою цих субсидій – 18-е місце.
.
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Соціальна підтримка населення

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА НАСЕЛЕННЯ
2692 грн
середній розмір
місячної пенсії

16,4%

На 1 січня 2020 року на обліку перебувало 652,4 тис. пенсіонерів1 (з них за
віком – 489,8 тис.), що на 1,2% менше відносно 1 січня 2019 року. У 2019
році середній розмір пенсії склав 2692 грн в місяць (середній розмір
пенсії за віком – 2815 грн), що становило 29,0% від розміру
середньомісячної заробітної плати штатних працівників. Порівняно з
2019 роком середня місячна пенсія зросла на 16,4% (за віком – на 15,4%).
Кількість пенсіонерів та середній розмір призначених пенсій
на 1 січня 2020 року

приріст середнього
розміру місячної
пенсії до 2018

Кількість
пенсіонерів

652,4 тис.
осіб

Відносно 2010
пенсія зросла

Середній
розмір
призначеної
місячної
пенсії у 2019

262
пенсіонери
на 1000
населення

2692 грн

у 2,6 раза,
зарплата –

у 4,8 раза

У 2019 році рівень мінімальної заробітної плати був більшим від
середнього розміру призначеної місячної пенсії в 1,6 раза.
Динаміка середнього розміру місячної пенсії та заробітної плати
2010=100%
500,0
450,0
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0

477,9

261,9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Середній розмір місячної пенсії на кінець року
Середньомісячна заробітна плата штатних працівників

З 2010 року рівень середньомісячної зарплати штатних працівників
зростав вищими темпами (у 4,8 раза), ніж рівень пенсії (у 2,6 раза).
Середній розмір пенсії жінок серед усіх категорій пенсіонерів становив
2418 грн і був на 23,0% меншим за пенсію чоловіків — 3142 грн.

1

За даними Головного управління Пенсійного фонду України у Львівській області. Без урахування пенсіонерів, звільнених з лав
Міноборони, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України, Державної фіскальної служби, Державної
пенітенціарної служби.

24 __________________________________ Тенденції розвитку Львівської області у 2019 році

Кримінальні правопорушення

КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
За повідомленням прокуратури Львівської області, упродовж 2019 року в
області обліковано 26,1 тис. кримінальних правопорушень, що на 1,2%
більше порівняно з 2018 роком.
Коефіцієнт злочинності збільшився з 10,2 злочинів на 1000 населення у
2018 році до 10,4 у 2019 році.

26,1 тис.
кримінальних
правопорушень

Коефіцієнт злочинності1
(кількість зареєстрованих злочинів на 1000 населення)
18

1,2%

15

зростання
злочинності
до 2018

12
9
6
3
2010
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Порівняно з попереднім роком зменшилася кількість тяжких та особливо
тяжких злочинів на 15,5%, які у 2019 році становили 29,3% із загальної
кількості зафіксованих кримінальних проявів.

58,9%

Найбільше скоєно злочинів проти власності – 58,9%. Кожен 10-й злочин
здійснено проти життя та здоров’я особи (11,6%).
Порівняно з 2018 роком найсуттєвіше зменшилась кількість випадків
вимагання – на 33,3%, привласнень, розтрати майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем – на 33,2%, розбою – на
22,9%, хабарництва та одержання незаконної винагороди – на 22,0%.
Зменшились випадки грабежу – на 18,0%, незаконного заволодіння
транспортними засобами – на 9,1%, крадіжок – на 7,6%. Кількість випадків
зґвалтувань та втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність залишилися на
минулорічному рівні.

злочини проти
власності

19 тис. осіб
потерпіло від
злочинів

Натомість на 43,9% (з 264 до 380) збільшилась кількість виявлених
злочинів проти громадського порядку та моральності, у сфері обігу
наркотичних засобів та психотропних речовин – на 25,1%.
Кількість потерпілих від злочинів збільшилася порівняно з 2018 роком на
1,7% і становила у 2019 році 19,0 тис. осіб. Найбільше потерпіло (65,3% від
загальної кількості) – від крадіжок та грабежів. Дві третини потерпілих –
чоловіки.

65,3%
потерпіло від
крадіжок та
грабежів

1 Інформацію

за 2010-2012 роки наведено за даними Головного управління МВС у Львівській області та ДПС у Львівській області,
з 2013 року – за даними прокуратури Львівської області.
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Кримінальні правопорушення

Через день
одна особа
гинула в ДТП

66,6%
частка молоді
у віці 18-39 років
серед
правопорушників

Загинули внаслідок злочинних діянь 392 особи і це більше, ніж
попереднього року, на 19,5%.
У дорожньо-транспортних пригодах, за наслідками яких були відкриті
кримінальні провадження, на території області постраждали 763 особи, з
яких 189 осіб загинуло. Порівняно з 2018 роком в ДТП постраждало на 3,5%
менше осіб, загинуло – на 2,7% більше осіб.
Загальна кількість виявлених осіб, які вчинили кримінальні
правопорушення, становила 5881, що на 0,6% більше, ніж у 2018 році. Серед
них 27,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, з них 65,4% мали незняту
або непогашену судимість. Серед правопорушників 2,4% – це неповнолітні
особи, 66,6% – молодь у віці 18-39 років.

5881

27,4%

65,4%

виявлено осіб, які
вчинили злочини

раніше вже
ставали на
злочинний шлях

мали не зняту або
непогашену
судимість
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СУБ’ЄКТИ ЄДРПОУ
За даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄДРПОУ), у Львівській області на 1 січня 2020 року
нараховувалось 71,1 тис. юридичних осіб та 3,2 тис. відокремлених
підрозділів юридичних осіб, що на 5,2% та на 2,5% більше відносно 1
січня 2019 року. Частка Львівської області за кількістю суб’єктівюридичних осіб в Україні склала 5,3%.
Кількість суб’єктів ЄДРПОУ у розрахунку на 10 тис. населення упродовж
2010-2019 років зросла з 245 одиниць у 2010 році до 283 одиниць у 2019
році. За цим показником область серед регіонів України посіла 7 місце.
Кожне третє підприємство працювало у формі ТзОВ (38,0%), 18,9%
юридичних осіб – приватні підприємства. Набувають популярності
громадські організації, частка яких зросла з 6,9% у 2010 році до 9,1% у
2019 році.

283 юридичні
особи у ЄДРПОУ на
10 тис. населення

7 місце
серед регіонів

Розподіл суб’єктів ЄДРПОУ за організаційно-правовими формами
на 1.01.2020 року
у % до підсумку
товариства з обмеженою відповідальністю

38,0%
18,9%

приватні підприємства
громадські організації

9,1%

органи влади, організації (установи, заклади)

8,7%

об'єднання співвласників багатоквартирного
будинку

4,1%

релігійні організації

3,7%

інші

17,5%
0

10

20

30

40

Більше половини (54,8%, або 39,0 тис.) юридичних осіб-суб’єктів ЄДРПОУ
зосереджено в обласному центрі. Суттєвою є їх кількість у
Пустомитівському (3,2 тис., або 4,6%), Яворівському (2,3 тис., або 3,2%),
Жовківському (2,0 тис., або 2,8%) районах та Дрогобичі (2,2 тис., або
3,1%).
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Промисловість

ПРОМИСЛОВІСТЬ
23%
внесок
промисловості
у валовій
доданій вартості

Промисловість створює найбільшу частину валової доданої вартості
області – близько 23%.
Підприємства промисловості займають 14,4% від загальної кількості
підприємств в області. Більше третини обсягу реалізованої продукції
(38,6%) припадає на промисловість, тут зайнятий кожен четвертий
штатний працівник. У 2019 році в промисловості було зайнято 117,4 тис.
осіб, з яких 75,4% - у переробній промисловості.
Промисловість, і зокрема переробна, є найбільш привабливою галуззю
для залучення інвестицій. Сюди направлено найбільше капітальних
інвестицій – 28,9% від загальнообласного обсягу та більше половини
(53,1%) іноземних інвестицій.

14,4%
підприємств

38,6%

24,9%

28,9%

реалізованої
продукції

штатних
працівників

капітальних
інвестицій

У 2019 році відносно 2018 року обсяги продукції у промисловості області
знизились на 3,0%, відносно 2010 року – збільшились на 16,1%.

3,0%

В Україні обсяг промислового виробництва у 2019 році скоротився на 0,5%.

зменшення
промислового
виробництва
до 2018

За індексом промислової продукції Львівська область посіла серед
регіонів України 16-е місце (у 2018 році – 10-е місце).
У 2019 році зменшення обсягів промислової продукції тривало упродовж
усього року: у I кварталі (проти аналогічного періоду 2018 року) обсяги
виробництва зменшились на 6,1%, у II кварталі – на 1,6%, у III кварталі –
на 0,6 % та IV кварталі – на 3,8%.

Індекси промислової продукції

наростаючим підсумком, відповідний період
попереднього року=100%

2010=100%

120
120

116,1%
116

110

112

100

108

90

102,4

2018

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

квітень

травень

березень

лютий

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

січень

97,0

2019
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Темпи приросту, зменшення (-) обсягів виробництва
за видами промислової діяльності у 2019 році
2018=100%
виробництво основних фармацевтичних продуктів і
фармацевтичних препаратів

7,8%

добувна промисловість та розроблення кар'єрів

5,1%

виробництво харчових продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції

4,9%
4,8%
0

4

6

8

металургійне виробництво, виробництво готових
металевих виробів, крім машин і устаткування

-1,2%

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу
та поліграфічна діяльність

-4,9%
-10,0%

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
виробів зі шкіри та інших матеріалів

-10,4%

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і
устаткування

-13,5%

постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

-20,8%
-24

2

-20

-16

-12

-8

-4

0

На зменшення обсягів промислового виробництва найбільше вплинуло
скорочення постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого
повітря (на 20,8%), у переробній промисловості – зменшення
виробництва у машинобудуванні (на 13,5%), текстильному виробництві,
виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 10,4%),
хімічної продукції (на 10,0%), меншою мірою – у виготовленні виробів з
деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 4,9%), у
металургійному виробництві (на 1,2%).
Зростання виробництва на 5-8% у фармацевтичній, добувній, харчовій
промисловості та у виробництві гумових та пластмасових виробів не
змінило в цілому тенденції зменшення обсягів промислового
виробництва для області.
Інформація щодо виробництва окремих видів промислової продукції
у 2019 році тут
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За окремими видами промислової продукції суттєве зменшення
порівняно з попереднім роком спостерігалось у виробництві:

комплектів ізольованих проводів для засобів транспортних (у 4,7
раза);

блоків та цегли з цементу, бетону або каменю штучного для
будівництва (у 1,7 раза);

автобусів;

блоків дверних і віконних з пластмас (на 26,0%);

деревини хвойних порід уздовж розпиляної чи розколотої,
розділеної на шари чи лущеної, завтовшки більше 6 мм (на 25,4%);

вугілля кам’яного (на 22,9%);

горілки з вмістом спирту не більше 45,4% (на 23,1%);

ламп розжарювання потужністю не більше 200 Вт та на напругу
більше 100 В;

електроенергії (на 19,0%);

цукру білого кристалічного;

олії соняшникової рафінованої.
Водночас більше вироблено:

дверей та їх коробок і порогів, з деревини (на 45,2%);

молока та вершків незгущених й без додання цукру (на 41,0%);

нафти сирої (на 18,9%),

газу природного скрапленого або в газоподібному стані (на 11,5%),

свинини свіжої чи охолодженої; виробів ковбасних та подібних
продуктів з м’яса;

вод натуральних мінеральних негазованих (на 22,8%);

молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани (на 11,2%);

цегли невогнетривкої керамічної будівельної (на 8,3%).
Частка Львівської області у виробництві окремих видів промислової продукції
Україна=100%

77,9%
Свинина
заморожена
(туші, напівтуші);

9,8%

Нафта сира

57,2%
Води натуральні
мінеральні
негазовані

7,4%

Деревина хвойних
порід крім, деревини
із ялини, смереки та
сосни

54,8%
футболки, майки й
подібні вироби
трикотажні

4,4%

Газ природний
скрапленого або в
газоподібному
стані

39,8%

Води натуральні
мінеральні газовані

3,5%
Вугілля

19,0%

Піски
будівельні

1,6%
Електроенергія
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Індекси виробництва окремих видів промислової продукції
2010=100%
200
180
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40
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вугілля кам'яне
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нафта сира
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газ природний

2018
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електроенергія

Відносно 2010 року більше вироблено електроенергії (на 40,5%),
видобуто нафти сирої (на 55,5%), газу природного скрапленого або в
газоподібному стані (на 16,0%). Водночас менше видобуто вугілля
кам’яного (на 37,4%)
Обсяг реалізованої промислової продукції1 у Львівській області у 2019
році становив 105,3 млрд.грн (у 2018 році – 100,2 млрд.грн).

105,3 млрд.грн
обсяг реалізованої
продукції

За обсягом реалізованої промислової продукції серед регіонів України
Львівщина займає 8-е місце з 2014 року. Внесок Львівської області у
загальнодержавний обсяг реалізації склав 4,2%.
У середньому на одну особу припало 41,8 тис.грн реалізованої
промислової продукції (в Україні – 59,0 тис.грн). Серед регіонів держави
за цим показником Львівська область посіла 13-е місце.
У структурі реалізованої промислової продукції найбільшу частку
займала переробна промисловість – 70,4%.
Підприємствам з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря належало 19,2%, добувній промисловості і
розроблення кар’єрів – 8,9%. Найменшу частку займає водопостачання,
каналізація, поводження з відходами – 1,5%.
Серед галузей переробної промисловості найвищою була частка
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових
виробів – 28,9% від загального обсягу реалізованої продукції, а також
значна частка належала підприємствам машинобудування – 10,0% та
підприємствам з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу
та поліграфічної діяльності – 8,2%.

8 місце
за обсягом
промислової
продукції

70,4%
частка
переробної
промисловості

1

За даними державного статистичного спостереження «Економічні показники короткострокової
статистики промисловості»; за уточненими даними.
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Структура обсягу реалізованої промислової продукції у 2019 році
у % до підсумку
1,5 (3)
28,9 (5)
19,2 (2)
70,4 (4)

8,9 (1)

4,0 (10)
3,4 (12)

10,0 (6)
8,2 (7)
7,9 (8)
4,4 (9)
3,6 (11)

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (1)
Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (2)
Водопостачання; каналізація, поводження з відходами (3)
Переробна промисловість (4)
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (5)
машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (6)
виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність (7)
виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (8)
металургійне виробництво, виробництво готових металевий виробів (9)
виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устаткування (10)
текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (11)
інші види діяльності у промисловості (12)

19,2%
частка постачання
електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого
повітря

21,0%
частка
електротехнічного
обладнання в
експорті

Структура реалізованої промислової продукції відносно 2014 року
змінилась на користь підприємств добувної промисловості і розроблення
кар’єрів (її частка збільшилась у 2 рази).
Натомість скоротилась питома вага продукції підприємств переробної
промисловості, а саме продукції підприємств з виробництва харчових
продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 4,5 в.п.
Серед промислових товарів, які область експортувала у 2019 році,
переважали електротехнічне обладнання (21,0% від обсягу експорту
області), меблі (12,2%), текстиль та вироби з текстилю (9,0%), жири та олії
(8,5%), деревина і вироби з неї (8,0%).
Порівняно з 2018 роком збільшився експорт продуктів переробки
овочів – в 1,9 раза, готових харчових продуктів – на 14,5%. Натомість
зменшився експорт цукру і кондитерських виробів з цукру на 38,8%,
шкур – на 14,0%, паперу та картону на – 12,1%, деревини і виробів з неї –
на 6,1%.
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Сільське господарство
Сільське господарство створює близько 10% валової доданої вартості
області і займає 3-е місце після промисловості та торгівлі.
У цій галузі функціонувало 7,5% підприємств та було зайнято 10,6 тис.
працівників.

7,5%
кількість
підприємств

2,2%

5,7%

5,6%

штатних
працівників

реалізованої
продукції

капітальних
інвестицій

10%
частка сільського
господарства
у ВДВ

Обсяг продукції сільського господарства зростав упродовж 9 останніх
років (крім 2015 року). У 2019 році відносно попереднього року, за
попередніми даними, приріст становив 0,7% (в Україні – 1,1%). Серед
регіонів України Львівська область за індексом сільськогосподарської
продукції посіла 10-е місце.

0,7%
приріст сільськогосподарської
продукції
до 2018

Зростання відбулося у підприємствах (на 1,1%) і господарствах населення
(на 0,4%) за рахунок збільшення виробництва продукції рослинництва,
тоді як виробництво продукції тваринництва скоротилось в обох
категоріях господарств.
Відносно 2010 року продукція сільського господарства зросла на 39,2%, у
тому числі у підприємствах – у 2,3 раза, господарствах населення – на
9,1%.
Індекси сільськогосподарської продукції
2010 рік=100%

наростаючим підсумком, відповідний період
попереднього року=100%

240

228,3

120

220
115

200
180

110

160

139,2

103,8

105

140

109,1

120

100,7
100

100
80

Господарства населення

2018

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

травень

червень

квітень

березень

Підприємства

лютий

Усього

січень

95
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2019
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Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств
попередній рік=100%

Господарства
усіх категорій

58,6%
частка
господарств
населення

Господарства
населення

2011

114,0

120,7

111,7

2015

97,1

95,0

98,1

2016

102,6

109,0

99,2

2017

106,1

114,9

101,1

2018

103,8

110,1

99,7

1

100,7

101,1

100,4

2019
1

Підприємства

Попередні дані.

Зросла частка підприємств у загальному обсязі продукції сільського
господарства: у 2019 році – 41,4%, що більше порівняно з 2010 роком на
16 в.п.
Частка господарств населення у загальному обсязі суттєво зменшилась,
але залишилася більш вагомою – 58,6% (у 2010 році – 74,7%).
Розподіл продукції сільського господарства у 2019 році
за категорією господарств

за видом продукції

35,5%

58,6%
41,4%
64,5%

господарства населення

4,1 тис.грн
продукція
сільського
господарства
на 1 особу

2,1%
приріст продукції
рослинництва
до 2018

1,9%
зменшення продукції
тваринництва
до 2018

підприємства

тваринництво

рослинництво

У загальнодержавному обсязі продукції сільського господарства частка
Львівської області становила у 2019 році 3,8%. На 1 особу населення
припадало 4062 грн продукції.
Серед регіонів України за обсягом сільськогосподарського виробництва
Львівська область посіла 14-е місце, за обсягом у розрахунку на одну
особу – 21-е місце.
У сільському господарстві області переважає продукція рослинництва. З
2006 року частка продукції рослинництва у загальному обсязі продукції
сільського господарства області перевищувала 50%, а з 2015 року – була у
межах 60-65%.
Більше половини продукції рослинництва (55,4%) та майже дві третини
продукції тваринництва (64,4%) виробляють господарства населення.
Обсяг продукції рослинництва, за попередніми даними, у 2019 році
відносно 2018 року збільшився на 2,1%, зокрема у підприємствах – на
2,3%, у господарствах населення – на 2,0%.
Водночас, продукції тваринництва відносно 2018 року вироблено на 1,9%
менше (у 2018 році – на 2,8% більше), у тому числі у підприємствах – на
1,4%, у господарствах населення – на 2,1% менше.
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Відносно 2010 року обсяг продукції рослинництва зріс на 74,0%,
продукції тваринництва – на 2,1%.
Індекси обсягів продукції рослинництва та тваринництва
(2010 рік=100%)

рослинництво

тваринництво

300

285,5

180

156,7

160
245

174,0

190

140
120

102,1

132,4

135

100

85,5
80

80

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Усього
Підприємства
Господарства населення

У рослинництві суттєвих змін зазнала структура посівних площ
сільськогосподарських культур: зменшилась частка культур зернових з
48,5% у 2012 році до 45,6% у 2019 році, кормових – з 17,6% до 12,5%,
картоплі – з 16,3% до 13,5%, а збільшилась частка культур технічних – з
13,4% до 23,2%, овочевих – з 4,2% до 5,2%. Лідерами серед технічних
культур є ріпак і кольза (40,6% площі), соя (35,6%) та соняшник (15,8%).

46%
частка посівних
площ культур
зернових

Виробництво сільськогосподарських культур у господарствах усіх
категорій у 2019 році
Валовий збір

1
2

Урожайність

ц з 1 га збільшення,
у % до
зібраної зменшення
2018
площі (-) до 2018

у % до
2018

тис.га

1643,7

114,1

319,0

108,5

51,5

2,5

863,5
255,8
458,9
72,6
184,5
159,7
619,0
1572,8
709,1
122,6

111,3
110,3
128,1
91,0
88,9
103,3
92,1
92,6
138,3
89,2

180,6
55,5
56,8
25,4
65,8
57,8
11,0
94,2
36,6
14,02

105,9
111,1
141,3
74,6
96,5
110,4
94,6
99,8
140,1
101,0

47,8
46,1
80,9
28,6
28,1
27,6
564,3
167,0
193,9
87,7

2,3
-0,4
-8,3
5,2
-2,3
-1,9
-15,2
-13,0
-2,6
-11,7

тис.т
Культури зернові та
зернобобові1
у тому числі
пшениця
ячмінь
кукурудза на зерно
Соняшник1
Ріпак та кольза
Соя
Буряк цукровий фабричний
Картопля
Культури овочеві
Культури плодові та ягідні

Зібрана
площа

23% частка
посівних площ
технічних культур

м

у

1,4 раза

збільшились
посівні площі
ріпаку та кользи

5,6

сої – у
раза
порівняно з 2012

У масі після доробки.
Площа насаджень у плодоносному віці.
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14,1%

м

приріст валового
збору зернових та
зернобобових
до 2018

7,0%

м

зменшення валового
збору технічних
культур до 2018

Порівняно з 2018 роком зріс валовий збір культур зернових та
зернобобових на 14,1%, і найбільше кукурудзи на зерно (на 28,1%), вівса
(на 28,5%), пшениці (на 11,3%), зменшився – гречки (на 55,3%),
зернобобових (на 47,5%).
Значно зріс валовий збір культур овочевих – на 38,3%, а площа – на 40,1%.
Близько половини (48,4%) – це капуста відкритого грунту і її вироблено на
47,4% більше, ніж у 2018 році.
Темпи приросту (скорочення) виробництва окремих видів продукції
рослинництва в усіх категоріях господарств
2018 рік=100%
Капуста відкритого грунту

47,4

Овес

28,5
28,1
27,3
15,2
11,3
10,7
10,3

Кукурудза на зерно
Буряк столовий відкритого грунту
Культури зернові
Пшениця

Морква столова відкритого грунту
Ячмінь
Картопля

-7,4
-7,9
-9,0
-10,8
-11,1

Буряк цукровий фабричний
Соняшник
Культури плодові та ягідні
Ріпак та кольза
Культури зернобобові

м

38,3%

приріст валового
збору овочевих
культур до 2018

8,8%

м
зростання
кількості
птиці свійської
до 1 січня 2019

Гречка

Зменшилася відносно 1 січня 2019 року кількість сільськогосподарських
тварин, зокрема великої рогатої худоби – на 8,0%, у тому числі корів – на
9,0%, свиней – на 20,3%, овець та кіз – на 0,3%, збільшилась кількість птиці
свійської на 8,8%.
Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств
на 1 січня 2020 року
Господарства усіх
категорій
тис.
голів

20,3%

м

зменшення
кількості свиней
до 1 січня 2019

-47,5
-55,3

Велика рогата
худоба
157,3
у тому числі корови
94,3
Свині
332,4
Вівці та кози
31,5
Птиця свійська
9914,9

у % до
1 січня 2019

У тому числі
господарства
підприємства
населення
тис.
у % до
тис.
у % до
голів 1 січня 2019 голів 1 січня 2019

92,0
16,7
91,0
7,3
79,7 193,1
99,7
5,1
108,8 4307,5

94,9 140,6
100,0
87,0
73,4 139,3
110,9
26,4
119,1 5607,4

91,7
90,3
90,4
97,8
102,0
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Відносно 2010 року виробництво молока зменшилось на 26,7%, м’яса –
зросло на 10,3%, яєць – на 0,7%.

41,7%
зменшення
кількості корів
до 2010

м

Виробництво м'яса у 2019 році зменшилось у порівнянні із попереднім
роком на 1,2% і становило 182,1 тис. т. Тривало зниження виробництва
молока – на 5,1% менше порівняно з 2018 роком (вироблено 480,9 тис.
т). Проте на 3,5% більше вироблено яєць відносно 2018 року (581,1 млн.
шт).

м

Відносно 2010 року у господарствах усіх категорій скоротилась кількість
великої рогатої худоби на третину (на 37,6%), у тому числі корів (на
41,7%). Збільшилась кількість овець та кіз на 39,4%, на 24,5% - птиці
свійської, на 12,2% – свиней.

26,7%

зменшення
виробництва молока
до 2010

Зміна виробництва окремих видів продукції тваринництва
в усіх категоріях господарств
темпи приросту (скорочення), 2018 рік=100%

темпи зростання (зменшення), 2010 рік=100%

М'ясо
(реалізація тварин
на забій у живій масі)

120,0

Свинина

110,3

-1,2
110,0

-4,9

Молоко

100,7

100,0

М'ясо птиці

2,6

90,0
80,0

-5,1

73,3

70,0

Яйця

3,5
-6 -4 -2

0

2

4

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

М҆҆'ясо

Молоко

У господарствах населення зосереджено виробництво картоплі, культур
овочевих, плодових та ягідних, у підприємствах – виробництво зернових
та технічних культур.
Також населення утримує переважну частину сільськогосподарських
тварин – великої рогатої худоби (у тому числі корів), овець та кіз, птиці,
виробляє основну частку молока та яєць, а підприємства більше
вирощують свиней та виробляють м’яса.
У 2019 році підприємства1 області реалізували 959,1 тис.т культур
зернових, 35,7 тис.т картоплі, 8,5 тис.т культур плодових та ягідних, 5,6
тис.т культур овочевих, 103,3 тис.т тварин сільськогосподарських у живій
масі, 22,3 тис.т молока, 45,3 млн.шт яєць.

10

Яйця

Частка
у реалізації
продукції, %

31,4
68,6

рослинництво

тваринництво

1

За підприємствами з основним видом економічної діяльності за кодами 01.1 − 01.6, 10.12 за КВЕД ДК 009:2010, які мають
площу сільськогосподарських угідь від 200 га (для фермерських господарств – від 1000 га) та/або від 100 голів великої рогатої
худоби, овець, кіз, та/або від 200 голів свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів (для фермерських господарств –
від 500 голів великої рогатої худоби, овець, кіз, та/або від 1000 голів свиней, та/або від 25000 голів птиці свійської всіх видів.
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Частка продукції рослинництва у загальному обсязі реалізації продукції
сільського
господарства
підприємствами
становила
68,6%,
тваринництва – 31,4%.
Обсяги та середні ціни продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами у 2019 році
Реалізовано
тис.т

Середні ціни реалізації

у % до 2018 грн за т/тис.шт

у % до 2018

Культури зернові та зернобобові

959,1

132,4

3954,9

90,8

Ріпак і кольза

154,6

94,0

9739,0

92,0

64,8

108,5

7624,8

89,3

Соя

134,0

123,8

8056,0

83,2

Буряк цукровий фабричний

707,7

100,8

812,0

106,9

35,7

95,2

5869,8

157,9

Культури овочеві

5,6

73,4

19604,1

136,1

Культури плодові та ягідні
Тварини сільськогосподарські
живі

8,5

9,9

7273,2

406,6

103,3

98,2

32328,8

98,7

Молоко

22,3

97,4

8079,1

108,1

Яйця, млн.шт

45,3

88,8

1225,8

82,0

Соняшник

Картопля

В області спостерігалося зниження середніх цін реалізації на окремі види
сільськогосподарської продукції, крім буряку цукрового фабричного,
картоплі, культур овочевих, культур плодових та ягідних, молока.
Середня ціна реалізації 1 тонни культур зернових та зернобобових
відносно 2018 року зменшилася на 9,2%, ріпаку та кользи – на 8,0%,
соняшнику – на 10,7%, сої – на 16,8%, тварин сільськогосподарських
живих – на 1,3%, яєць – на 18,0%.
Культури плодові та ягідні реалізовували за вищою ціною відносно 2018
року у 4,1 раза, картоплю – на 57,9%, культури овочеві – на 36,1%, буряк
цукровий фабричний – на 6,9%, молоко – на 8,1%.
Сільське господарство забезпечує значну частку в експорті за рахунок
продукції зернових та олійних культур – у 2019 році частка цих культур
становила 13,9% в експорті області.
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Будівництво

БУДІВНИЦТВО
Виробництво будівельної продукції

3%

Будівництво створює близько 3% валової доданої вартості області.

частка
будівництва
у ВДВ

Будівельні роботи у 2019 році виконували 14,0 тис. працівників
підприємств. Будівництво забезпечує 5,2% реалізованої продукції в
області, акумулює майже 5-у частину (19,4%) капітальних інвестицій
області та 2,1% іноземних інвестицій.

9,5%
підприємств

5,2%

3,0%

19,4%

реалізованої
продукції

штатних
працівників

капітальних
інвестицій

11,0 млрд. грн
вироблено
будівельної
продукції

З 2015 року спостерігається позитивна динаміка нарощування обсягу
робіт будівельниками області. У 2019 році відносно попереднього року
індекс будівельної продукції становив 123,3%.
У 2019 році відносно 2010 року обсяг будівельної продукції збільшився на
59,3%.

23,3%
приріст обсягів
будівельної
продукції до 2018

В Україні обсяг будівництва у 2019 році зріс на 23,6%. За індексом
будівельної продукції серед регіонів держави область посіла 13-е місце (у
2018 році – 9 місце).
Індекси будівельної продукції
2010=100%

наростаючим підсумком, відповідний період
попереднього року=100%
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У 2019 році підприємства Львівщини виробили будівельної продукції на
10972,2 млн. грн (у 2018 році – 8550,4 млн. грн).
Частка Львівської області у загальнодержавному обсязі будівельної
продукції становила 6,0%. Серед регіонів держави за цим показником
Львівщина займає 5-е місце чотири роки поспіль.
Тенденції розвитку Львівської області у 2019 році __________________________________ 39

11

Будівництво

Розподіл обсягу виробленої будівельної продукції за видами у 2019 році
у % до підсумку
інженерні споруди;

житлові будівлі;

39,3%

24,1%

24,1%
частка будівництва
житлових будівель

нежитлові будівлі;

36,6%

Із загального обсягу виробленої будівельної продукції найбільше
припало на будівництво інженерних споруд (39,3%) та на будівництві
нежитлових будівель (36,6%). На будівництві житлових будівель виконано
24,1% робіт.
Приросту обсягів будівельної продукції досягнуто за усіма видами,
зокрема на будівництві нежитлових будівель – на 39,5%, житла – на
25,1%, інженерних споруд – на 10,5%.
За характером будівництва обсяги будівельної продукції розподілились
таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного
переозброєння склали 81,5% від загального обсягу, роботи з капітального
ремонту – 11,2%, з поточного ремонту – 7,3%.

81,5%
частка робіт з нового
будівництва та
реконструкції

Прийняття в експлуатацію житла

1292,2 тис.м2

Три роки поспіль на Львівщині зростають обсяги прийняття житла. У 2019
році в області прийнято в експлуатацію 1292,2 тис.м2 загальної площі
нового житла, що на 44,0% більше, ніж у 2018 році (у 2018 році – на 1,0%
більше). Минулорічний обсяг введення житла в області перевищив рівень
2010 року у 2,1 раза.

загальної площі
нового житла
прийнято в
експлуатацію

Прийняття в експлуатацію нового житла
тис. м2 загальної площі

2010=100%
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160

800

44,0%

208,7

У розрахунку на 1000 мешканців у 2019 році на Львівщині прийнято в
експлуатацію житла 517,2 м2 загальної площі (нове будівництво), що
вдвічі більше від загальнодержавного показника (263,5 м2). Відповідно
до даного показника область займає 4 місце.
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Частка прийнятого в експлуатацію житла у Львівській області у
загальнодержавному обсязі становила 11,7%. За обсягом прийнятого
житла серед регіонів держави область зайняла 2-е місце після Київської,
за індексом введеного житла – 10-е місце.
Розподіл прийнятого в експлуатацію нового житла за видами
у % до підсумку

11

2 місце
за обсягом
прийнятого житла
серед регіонів
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80
60

50,3

41,3

38,7

49,7

58,7

61,2

52,6

53,1

47,4

46,9

77,4

40
20

22,6

0
2010
2015
2016
будинки з двома та більше квартирами

2017
2018
одноквартирні будинки

2019

Більше половини (53,1%) від загальної площі збудованого в області житла
припало на одноквартирні будинки. Їх частка порівняно з 2010 роком
скоротилась на 24,3 в.п. Упродовж 2019 року в одноквартирних будинках
здано в експлуатацію 686,5 тис.м2 загальної площі житла, що на 45,5%
більше ніж попереднього року.
На 42,4% зросло прийняття в експлуатацію багатоквартирного житла. У
будинках з двома та більше квартирами прийнято в експлуатацію 605,7
тис.м2 загальної площі житла (46,9% від загального обсягу).
У 2019 році здано в експлуатацію 14110 квартир, з них 10720 – у міських
поселеннях, 3390 – у сільській місцевості. Середня загальна площа однієї
новозбудованої квартири становила 91,6 м2 (у 2010 році – 140,9 м2).

53,1%
частка
одноквартирних
будинків

42,4%
приріст прийняття
багатоквартирного
житла до 2018

Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)
Квартири,
одиниць

Загальна площа житла
у % до
тис.м2
попереднього року

2010

4395

619,2

165,6

2015

10434

1001,2

125,4

2016

8417

753,2

75,2

2017

10388

888,9

118,0

2018

9637

897,3

101,0

2019

14110

1292,2

144,0

Найбільше житла (43,9%) прийнято в експлуатацію в обласному центрі –
567,3 тис. м2. Порівняно з 2018 роком прийняття житла у Львові зросло
на 36,6%. Також значні обсяги житла здано в експлуатацію у
Пустомитівському (16,0%), Яворівському (7,0%) та Жовківському (4,7%)
районах.

91,6 м2
середня загальна
площа 1 квартири

43,9%
частка житла,
збудованого
у Львові
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КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
28,0 млрд.грн
освоєно капітальних
інвестицій

Упродовж 5 років спостерігаються тенденції нарощування обсягів
інвестування підприємств Львівщини. У 2019 році ними було освоєно
28,0 млрд.грн капітальних інвестицій1, що становило 4,8% у
загальнодержавному обсязі.
Порівняно з 2018 роком капітальні інвестиції зросли на 15,5%, а відносно
2010 року – на 55,2%. В Україні у 2019 році капіталовкладення зросли на
15,5%.
Серед регіонів України за темпом зростання капітальних інвестицій
область посіла 11-е місце.

15,5%

Індекси капітальних інвестицій
2010=100%

приріст обсягів
капітальних
інвестицій до 2018

155,2

160
130
100
70

11,2 тис.грн
капітальних
інвестицій
на 1 особу
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2014

2015
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2018

2019

На кожного мешканця області в середньому припало 11,2 тис.грн
капітальних інвестицій, що на 19,7% менше, ніж у середньому в Україні
(13,9 тис.грн). За цим показником область зайняла 7-е місце в державі.
Розподіл капітальних інвестицій за видами активів у 2019 році
у % до підсумку

• 31,4% – на придбання

98,3%

машин, обладнання,
інвентарю
• 18,3% – житлові будівлі

інвестиції
у матеріальні активи • 16,0% – нежитлові будівлі

• 17,2% – інженерні споруди
• 10,6% – на придбання
транспортних засобів

1,7% інвестиції
у нематеріальні активи
_______________________
1 За

даними квартальної звітності.
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У структурі капітальних інвестицій за видами активів 98,3% становили
інвестиції у матеріальні активи, з яких у будівництво, реконструкцію і
придбання існуючих житлових будівель спрямовано – 18,3%, на
нежитлові будівлі – 16,0%, на інженерні споруди – 17,2%, на придбання
машин, обладнання, інвентарю було витрачено – 31,4, на придбання
транспортних засобів – 10,6%. У нематеріальні активи спрямовано 1,7%
капітальних інвестиції.
Основним джерелом інвестування залишаються внутрішні інвестиційні
ресурси підприємств та організацій, за рахунок яких здійснено 54,8%
капітальних інвестицій (у 2018 році – 51,5%).
Частка інвестицій, профінансованих з державного бюджету, склала 9,1%.
За кошти місцевих бюджетів освоєно 11,3% інвестицій. Питома вага
залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків становила 6,6%,
коштів іноземних інвесторів – 1,5%.

54,8%
частка власних коштів
підприємств та
організацій в обсязі
капінвестицій

Кошти населення на будівництво житла склали 13,2% від загальної суми
капітальних інвестицій. За рахунок інших джерел фінансування здійснено
3,5% капітальних інвестицій.
Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2019 році
у % до підсумку

1,5 (5)
54,8 (3)

9,1 (1) 11,3 (2)

6,6 (4)

3,5 (7)

13,2 (6)

кошти державного бюджету (1)
кошти місцевих бюджетів (2)
власні кошти підприємств та організацій (3)
кредити банків та інші позики (4)
кошти інвесторів-нерезидентів (5)
кошти населення на індивідуальне житлове будівництво (6)
інші джерела (7)

Лідером з залучення капітальних інвестицій серед галузей економіки
була промисловість. Промисловими підприємствами Львівщини у 2019
році здійснено 8,1 млрд.грн інвестицій, або 28,9% від загального обсягу.
За видами промислової діяльності значні обсяги інвестицій освоїли
підприємства з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових
виробів (2,2 млрд.грн), з постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря (1,5 млрд.грн) та машинобудування (1,2
млрд.грн).

28,9%
інвестицій освоїли
промислові
підприємства

Будівельні організації та фізичні особи-забудовники здійснили 5,4
млрд.грн капітальних вкладень (або 19,4% від загального обсягу).
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Вагомою була частка капітальних інвестицій, освоєних підприємствами
державного управління, оборони, обов’язкового соціального
страхування (14,9%), оптової та роздрібної торгівлі (7,3%), транспорту,
складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (6,5%),
сільського, лісового та рибного господарства (5,6%), а також підприємств,
що здійснюють операції з нерухомим майном (5,1%).
Розподіл капітальних інвестицій за видами економічної діяльності
у 2019 році
у % до підсумку

Інші види діяльності;

17,4%

Промисловість;

28,9%

Сільське, лісове та рибне
господарство; 5,6%
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур’єрська діяльність; 6,5%
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт
автотранспортних засобів і мотоциклів;

7,3%

Будівництво;

Державне управління й оборона;
обов'язкове соціальне страхування;

19,4%

14,9%

5,1 млрд.грн
освоєно на будівництві
житла

На будівництві житла освоєно 5,1 млрд.грн, що на 6,2% менше відносно
2018 року. Населенням у будівництво індивідуальних житлових будинків
інвестовано третину цих коштів.
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Транспорт
У 2019 році усіма видами транспорту перевезено 17,1 млн.т вантажів та
233,8 млн. пасажирів. Відносно 2018 року темпи зростання перевезень
вантажів уповільнились – приріст становив 2,1%. Обсяг пасажирських
перевезень відносно 2018 року зріс на 3,7%.

2,1%
приріст перевезень
вантажів до 2018

Зростання обсягів перевезень вантажів відбувається з 2016 року,
відповідно порівняно з 2010 роком їх перевезено на 39,3% більше.

3,7%

Тривале скорочення обсягів пасажирських перевезень упродовж
останніх 9 років (за винятком 2014 та 2019 років) призвело до зниження
у 2019 році відносно 2010 року на 20,8%.

приріст перевезень
пасажирів до 2018

Індекси вантажних та пасажирських перевезень усіма видами транспорту
2010 рік=100%

наростаючим підсумком, відповідний період
2018 року=100%
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Вантажооборот підприємств транспорту порівняно з 2018 роком
зменшився на 7,8% і становив 10,5 млрд.ткм. Частка області у
загальнодержавному обсязі перевезення вантажів становила:
автомобільним транспортом – 5,7%, залізничним транспортом – 1,2%.
Пасажирооборот виконано у 2019 році в обсязі 4,3 млрд.пас.км, що на
2,2% менше відносно попереднього року.
Переважну частину вантажних перевезень забезпечує автомобільний
транспорт, частка якого у загальному обсязі склала 80,3%.
Автотранспортом області перевезено 13,8 млн.т вантажів, що на 6,5%
більше від обсягу 2018 року. Вантажооборот збільшився на 3,3% і
становив 4,2 млрд.ткм.
Частка залізничного транспорту в загальному обсязі вантажоперевезень
області зросла з 16,4% в 2010 році до 19,7% в 2019-му.

80,3%
частка
автомобільного
вантажоперевезення

Залізничним транспортом відправлено 3,3 млн.т вантажів, що на 12,4%
менше порівняно з 2018 роком. Вантажооборот знизився на 14,1% і
становив 6,2 млрд.ткм.
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Структура вантажних та пасажирських перевезень за видами транспорту
у % до підсумку

вантажі

пасажири
тролейбусний;

залізничний;

52,9%
частка перевезень
пасажирів
автомобільним
транспортом

залізничний;

15,6%

19,7%

4,5%

автомобільний;

трамвайний;

автомобільний;

80,3%

27,0%

52,9%

Більше половини пасажирських перевезень забезпечував автомобільний
транспорт, частка якого у загальному обсязі зменшилась з 69,8% у 2011
році до 52,9% у 2019 році.
Послугами автомобільного транспорту області скористалися 123,7 млн.
пасажирів1, що на 0,5% менше порівняно з 2018 роком. У
загальнодержавному обсязі перевезень пасажирів автомобільним
транспортом частка Львівської області становила 7,7%.
Структура перевезень пасажирів автомобільним транспортом
за видами сполучення
у % до підсумку

міське

68,9%

міжміське

20,7%
приміське

10,6%
приріст перевезення
пасажирів
електротранспортом

5,8%
зменшення перевезень
пасажирів залізничним
транспортом

1

10,1%

0,3%
міжнародне

Електротранспортом перевезено 99,5 млн. пасажирів або 42,6%, що
найбільше за останні 10 років. З них 63,1 млн. осіб припало на
перевезення трамваями, 36,4 млн. осіб – тролейбусами. Відносно 2018
року загальний обсяг перевезень електротранспортом збільшився на
10,6%, за рахунок збільшення пасажиропотоку в тролейбусах на 16,6%, а
в трамваях – на 7,3%.
На залізничний транспорт припало 4,5% від загальнообласних
пасажирських перевезень. У 2019 році відправлено 10,6 млн. пасажирів,
що на 5,8% менше порівняно з 2018 роком. Частка Львівської області у
загальнодержавному обсязі перевезень пасажирів залізничним
транспортом становила 6,8%.

З урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями.
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Зовнішня торгівля товарами та послугами
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами зросло з 241,6 млн.дол.
США у 2015 році до 884,3 млн.дол у 2019 році, що спричинило зниження
коефіцієнта покриття експортом імпорту з 0,83 до 0,71. В Україні
коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2019 році був вищим – 0,82.
На відміну від торгівлі товарами, у зовнішній торгівлі послугами
позитивне сальдо склало 507,5 млн.дол. Відносно 2010 року додатнє
сальдо зросло у 6,7 раза, а експорт послуг перевищував імпорт у 7,6 раза.

-884,3
млн.дол.
сальдо зовнішньої
торгівлі товарами

Зовнішньоторгівельний баланс товарів та послуг
млн. дол США
507,5

600
300
0
-300
-600
-900
-1200
-1500
-1800
-2100

+507,5
млн.дол.

-884,3

2010
2011
2012
2013
2014
Сальдо зовнішньої торгівлі товарами

сальдо зовнішньої
торгівлі послугами

2015
2016
2017
2018
2019
Сальдо зовнішньої торгівлі послугами

У 2019 році експортовано товарів з області на 2202,0 млн.дол. США, що
на 16,2% більше відносно 2018 року та у 2,3 раза – відносно 2010 року.
Імпорт товарів в область становив 3086,3 млн.дол., що на 13,9% більше
порівняно з попереднім роком, та в 1,5 раза – з 2010 роком.

16,2%
приріст експорту
товарів до 2018

В Україні експорт товарів збільшився на 5,8%, імпорт – на 6,3%.
За обсягом експорту товарів область посіла 5-е місце у державі, імпорту
– 4-е місце.

13,9%
приріст імпорту
товарів до 2018

Динаміка зовнішньої торгівлі товарами
2010=100%
226,1

240
180

152,1
120
60
2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017
експорт товарів
імпорт товарів

2018

2019

Експорт послуг у 2019 році становив 584,8 млн. дол, імпорт – 77,3 млн. дол.
Порівняно з 2018 роком експорт послуг зріс на 2,5%, імпорт – на 14,6%.
В Україні експорт послуг збільшився на 30,9%, імпорт – на 3,5%.

Понад

170

країн-партнерів

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із понад 170
країн світу.
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Експорт та імпорт товарів та послуг
Експорт
млн.дол.
США

Імпорт

до
попереднього
року, %

млн.дол.
США

до
попередньо
го року, %

Сальдо,
млн.дол.
США

2010
2015
2016
2017
2018
20191

974,4
1206,3
1275,6
1585,2
1895,6
2202,0

122,7
92,4
105,7
124,3
119,6
116,2

товари
2028,4
1447,9
1699,4
2182,3
2709,0
3086,3

125,0
58,6
117,4
128,4
124,1
113,9

-1054,0
–241,6
–423,8
–597,1
–813,4
–884,3

2010
2015
2016
2017
2018
20191

145,7
369,6
393,7
471,1
570,6
584,8

96,1
89,9
106,5
119,7
121,1
102,5

послуги
69,9
50,2
80,0
59,8
67,5
77,3

114,4
60,2
159,2
74,8
112,9
114,6

75,8
319,4
313,7
411,3
503,1
507,5

________________________________
1

60,4%

Попередні дані.

Збільшення обсягів експорту товарів у 2019 році зумовлено
нарощуванням поставок палив мінеральних, нафти і продуктів її
перегонки (у 116 разів), зернових культур (на 60,4%), жирів та олій (на
55,7%), меблів (на 14,9%).

приріст експорту
зернових культур
до 2018

Збільшення обсягів імпорту зумовлено збільшенням надходження овочів (у
2,2 раза), одягу трикотажного (на 97,4%), одягу текстильного (на 88,3%),
засобів наземного транспорту (на 78,5%), їстівних плодів та горіхів (на
40,6%).
Товарна структура експорту та імпорту у 2019 році
у % до підсумку
Експорт

Імпорт

Машини, обладнання та
механізми; електротехнічне
обладнання; 22,9

Інші товари;

15,8
Деревина і
вироби з
деревини; 8,0
Жири та олії
тваринного або
рослинного
походження;

Продукти
рослинного
походження;

14,9

8,5
Готові харчові
продукти; 8,5

Текстильні матеріали
та текстильні вироби;

9,0

Рiзнi промислові
товари; 12,4

Інші товари;

28,5

Машини, обладнання та
механізми; електротехнічне
обладнання; 20,5

Засоби наземного
транспорту; 6,3

Готові харчові
продукти; 6,7

Полімерні
Недорогоцінні
матеріали,
метали та вироби
пластмаси та
з них; 7,8
вироби з них; 7,8

Текстильні
матеріали та
текстильні
вироби;

14,4
Продукти
рослинного
походження;

8,0
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У товарній структурі експорту області суттєвими були частки
електротехнічного обладнання, меблів, зернових культур, жирів та олій,
деревини і виробів з неї.
У товарній структурі імпорту значними були частки електротехнічного та
механічного обладнання, пластмас та полімерних матеріалів, засобів
наземного транспорту.
Основними партнерами Львівської області в експорті товарів та послуг є
країни ЄС. Експорт товарів у країни Європейського Союзу становив 75,9%
від загального обсягу (у 2018 році – 78,6%). Порівняно з 2018 роком обсяг
експорту у країни ЄС зріс на 12,1%.
Найбільше було експортовано товарів у Польщу, Німеччину, Чехію,
Данію, Угорщину, Словаччину. За країнами ЄС значно збільшився експорт
до Греції (у 8,2 раза), Угорщини (на 57,8%), Німеччини (на 10,0%).
В Україні частка країн ЄС була меншою: в експорті – 41,5%, в імпорті –
41,1%.
На імпорт товарів з країн Евросоюзу припало 61,6% (у 2018 році – 62,8%).
Порівняно з 2018 роком імпорт із країн ЄС збільшився на 11,7%. Серед
країн ЄС найвагоміші імпортні надходження здійснювалися з Польщі
(22,5% від загальнообласного імпорту), Німеччини (14,6%), а також з
Китаю (11,5%).

75,9%

Експорт в ЄС

61,6%

Імпорт з ЄС

Географічна структура експорту та імпорту у 2019 році
у % до підсумку
Експорт

23,8

Польща

Данія

22,5

Польща

11,9

Німеччина
Чехія

Імпорт

14,6

Німеччина

6,8

11,5

Китай

5,2

Туреччина

5,4

Угорщина

3,9

Російська Федерація

4,5

Словаччина

3,2

Італія

3,7

Інші країни

45,2

Інші країни

37,8

Значно збільшився імпорт товарів з Туреччини (на 61,6%), а також з Китаю (на
28,5%), Польщі (на 18,0%).
У структурі експорту послуг найбільші обсяги припали на комп’ютерні та
інформаційні (41,3% від загального обсягу експорту), з переробки
давальницької сировини (38,1%), а також на транспортні та послуги поштової і
кур’єрської служби (11,5%). Обсяг експорту послуг країнам ЄС становив 81,6%
від загального обсягу експорту.
Головними партнерами в експорті послуг серед країн–членів ЄС були Мальта
(17,2%), Німеччина (14,3%), Польща (13,3%) та Данія (12,7%). Серед інших країн
світу найбільше послуг надавалось США.
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В імпорті послуг у 2019 році суттєвою була частка послуг автомобільного
транспорту (19,9%), послуг під час ділових подорожей (14,1%) та
фінансового посередництва (10,8%). Імпорт послуг від країн ЄС становив
88,9% від загального обсягу та збільшився на 13,4%.
Серед країн ЄС головними партнерами в імпорті послуг були Польща
(27,5%), Німеччина (14,8%), Велика Британія (8,7%) та Кіпр (7,8%). Серед
інших країн світу найбільше послуг одержано від Мексики та Швейцарії.

Прямі іноземні інвестиції

204,8 млн.дол
іноземних інвестицій
залучено у 2019 році

Упродовж 2019 року у підприємства та організації Львівщини залучено
204,8 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного
капіталу), що на 67,3% більше відносно 2018 року та є найбільшим
обсягом надходжень, починаючи з 2010 року.
Надходження прямих іноземних інвестицій
млн.дол. США

250
200
150

67,3%
приріст надходжень
прямих іноземних
інвестицій до 2018
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0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 2019 році, у
промисловість спрямовано 84,0 млн.дол. США (41,0% від
загальнообласного обсягу надходжень), фінансову та страхову діяльність
– 70,9 млн.дол. США (34,6%), транспорт, складське господарство, поштову
та кур’єрську діяльність – 34,8 млн.дол. США (17,0%).
Частки надходжень за окремими видами економічної діяльності
у 2019 році
(у % до підсумку)

41,0%
промисловість

34,6%

17,0% транспорт,

фінансова та
страхова
діяльність

поштова та
кур'єрська
діяльність
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Станом на 31 грудня 2019 року (за попередніми даними) обсяг прямих
іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку
Львівщини з початку інвестування, становив 1116,3 млн.дол. США, що на
17,8% більше ніж станом на 1.01.2019 року.

14

1116,3 млн.дол
іноземних інвестицій
на 31.12.2019

Обсяг прямих іноземних інвестицій з розрахунку на одну особу у
Львівській області становив 446,8 дол, тоді як в Україні – майже у 2 рази
більше (855,5 дол). За обсягом внесених іноземних інвестицій Львівщина
займає 7 місце в Україні, а за обсягом на одну особу – 9 місце.
Основна частка (84,4%) залучених в область іноземних інвестицій
надійшла з країн ЄС. До основних країн-інвесторів Львівщини, на які
припадає 83,4% усіх інвестицій, належать: Кіпр, Польща, Німеччина,
Нідерланди, Швейцарія, Данія та Австрія.

84,4%
частка інвестицій
з країн ЄС

Географічна структура прямих іноземних інвестицій в економіку області за
країнами світу, на початок року
у % до підсумку
100,0

22,2
80,0

6,7
6,9
8,6
9,2

60,0
40,0

18,8

20,0

27,6
0,0
2016
Кіпр

2017
Польща

Німеччина

2018
Нідерланди

2019
Швейцарія

2020
Данія

Інші країни

За обсягом вкладеного капіталу найбільш вагомими партнерами області
є інвестори з Кіпру, якими в економіку Львівщини вкладено 308,2
млн.дол. США. Частка кіпрського капіталу у загальному обсязі прямих
іноземних інвестицій в область порівняно з початком 2015 року зросла на
10,2 в.п. і на 31 грудня 2019 року склала 27,6%.
Друге місце серед країн-інвесторів посідає Польща. Частка інвестицій
країни у загальному обсязі прямих іноземних інвестиції знизилась з 24,7%
на початок 2015 року до 18,8% на кінець 2019 року.

27,6%
інвестицій
надійшло з Кіпру

18,8% –
з Польщі
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Структура іноземних інвестицій за видами економічної діяльності
на 31.12.2019 року
у % до підсумку
Інші види діяльності; 15,0%
Операції з нерухомим майном;

8,9%
Транспорт, складське
господарство, поштова та
кур'єрська діяльність; 9,5%

Промисловість; 53,1%

Фінансова та страхова діяльність;

13,5%

53,1%
інвестовано у
промисловість

Більше половини (53,1% або 592,3 млн. дол США) прямих іноземних
інвестицій сконцентровано у промисловості, частка якої зросла відносно
2015 року на 13,4 в.п.
На другому місці за привабливістю для інвесторів – фінансова та страхова
діяльність, в яку залучено 13,5% (151,0 млн. дол США) іноземного
капіталу. Відносно 2015 року ця частка зменшилась в 1,8 раза.
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Сфера торгівлі формує у середньому 16% валової доданої вартості області
та займає 2-ге місце за вагомістю серед видів економічної діяльності.

16%

З числа підприємств, що займаються підприємницькою діяльністю,
майже кожне четверте функціонувало у внутрішній торгівлі, на них
припадало більше третини (39,7%) реалізованої продукції (робіт, послуг).
У цій сфері зайнято 11,7% працівників (55,1 тис. осіб).

26,0%

39,7%

11,7%

кількість
підприємств

реалізована
продукція

штатні
працівники

частка торгівлі
у ВДВ

7,3%
капітальні
інвестиції

66,6 млрд.грн

У 2019 році оборот роздрібної торгівлі області становив 66,6 млрд.грн і
збільшився за порівнянними цінами відносно 2018 року на 7,8% (в
Україні – на 10,3%). Відносно 2018 року індекс в області зріс на 2,5 в.п.

оборот роздрібної
торгівлі

За індексом обороту роздрібної торгівлі серед регіонів України область
посіла 16-е місце.

7,8%

Внесок області в загальнодержавний оборот роздрібної торгівлі становив
у 2019 році 6,1%.

приріст обороту
роздрібної торгівлі
до 2018

Середньомісячний обсяг обороту роздрібної торгівлі у розрахунку на
одну особу у Львівській області дорівнював 2205 грн (в Україні – 2169 грн).
За цим показником серед регіонів України область зайняла 7-е місце.
Приріст (зниження) обороту роздрібної торгівлі

Індекси обороту роздрібної торгівлі

попередній рік=100%

наростаючим підсумком, відповідний період
попереднього року=100%

15,0

9,0

112

107,8

7,8
108

3,0
104

105,3

-3,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2018

грудень

листопад

жовтень

вересень

серпень

липень

червень

травень

квітень

березень

-15,0

лютий

січень

100
-9,0

2019

Примітка. У 2010–2016 роках оборот роздрібної торгівлі включав: товарооборот роздрібної
торгівлі підприємств, оборот роздрібної торгівлі фізичних осіб, що мають мережу поза ринками,
товарооборот від продажу товарів на ринках. Починаючи з 2017 року до обороту роздрібної
торгівлі включено дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб) та дані
щодо роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців, основним видом економічної
діяльності яких є роздрібна торгівля.
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49,9 млрд.грн
обсяг роздрібного
товарообороту
підприємств

Підприємствами роздрібної торгівлі забезпечено 74,9% від обороту
роздрібної торгівлі, на фізичні особи-підприємці припало 25,1%.
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним видом
діяльності яких є роздрібна торгівля, у 2019 році становив 49,9 млрд.грн,
що на 8,8% більше порівняно з 2018 роком.
Основні показники внутрішньої торгівлі

61,7%
частка
непродовольчих
товарів

50,8%
частка товарів
українського
виробництва

Оборот
роздрібної
торгівлі,
млрд.грн

Індекси обороту
роздрібної
торгівлі, у % до
попереднього
року

Роздрібний
товарооборот підприємств,
млрд. грн

51,4
57,8
66,6

112,5
105,3
107,8

37,1
42,9
49,9

2017
2018
2019

У чому числі частка, %
продовольчі
непродотовари
вольчі товари
34,6
38,2
38,3

65,4
61,8
61,7

У структурі роздрібного товарообороту підприємств обсяг продажу
непродовольчих товарів в 1,6 раза перевищував обсяг продовольчих.
Обсяг продажу непродовольчих товарів у 2019 році за порівнянними
цінами збільшився на 10,4%, продовольчих – на 6,2% і становив 30,8
млрд.грн та 19,1 млрд.грн відповідно.
На території України вироблено половину проданих товарів (50,8%),
зокрема 32,8% – непродовольчих, 80,8% – продовольчих товарів.
Товарна структура роздрібного товарообороту підприємств у 2019 році
у % до підсумку

38,3%

61,7%

продовольчі товари

непродовольчі товари

6,6% алкогольні напої

11,4% фармацевтичні товари

4,6% молочні продукти

8,5% автомобілі, деталі та

3,7% м’ясо та м’ясні продукти
3,2% цукрові кондитерські

приладдя для них

4,9% газойлі (паливо дизельне)

вироби

4,1% бензин моторний

3,1% хлібобулочні та борошняні

4,0% будівельні матеріали

кондитерські вироби

2,9% вироби тютюнові
2,4% фрукти та овочі свіжі

3,8% одяг

3,5% косметичні товари й
вироби для туалетних кімнат
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З продовольчих товарів найбільше було реалізовано алкогольних напоїв,
молочних продуктів, м’яса та м’ясних продуктів, хлібобулочних та
борошняних кондитерських виробів, серед непродовольчих товарів
переважали товари фармацевтичні, автомобілі, деталі та приладдя для
них, газойлі (паливо дизельне), бензин моторний.
Темпи приросту (скорочення) обсягу товарообороту окремих товарів
у 2019 році
2018=100%
фармацевтичні товари

6,5

автомобілі, деталі та приладдя до них

15,7

газойлі (паливо дизельне)

12,6

бензин моторний

3,0

молочні продукти

13,0

будівельні матеріали

27,3

косметичні товари й вироби для туалетних кімнат

22,4

цукрові кондитерські вироби

16,3

хлібобулочні та борошняні кондитерські вироби
тютюнові вироби

9,7
-4,8

горілка та вироби лікеро-горілчані -7,5

фрукти та овочі свіжі

-1,9

побутові електротовари

12,4

м'ясні продукти

36,5

Збільшення обсягу роздрібного товарообороту підприємств, в
основному,
зумовлене
зростанням
обсягу
товарообороту
фармацевтичних товарів, автомобілів, деталей та приладдя до них,
газойлів (палива дизельного), бензину моторного, молочних продуктів,
будівельних матеріалів, м’яса та м’ясних продуктів.
Зменшились продажі горілки та виробів лікеро-горілчаних, вин,
тютюнових виробів, свіжих фруктів та овочів.
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