
Головне управління статистики у Львівській області  
   

 

 
 

НАСЕЛЕННЯ 
  

  

2478,1 тис. осіб  

наявного населення 

на 1 січня 2022 

На 1 січня 2022 року чисельність наявного населення області 

становила 2478,1 тис. осіб, що на 19,7 тис. (на 0,8%) менше ніж на 

1 січня 2021 року. 

Упродовж 2021 року: 

 чисельність населення зменшилася на 19616 осіб внаслідок 

переважання природного скорочення (20449 осіб) над 

міграційним приростом (833 особи); 

 народилася 19441 дитина, що на 8,0% менше відносно 2020 року; 

 померло 39890 осіб, що на 9,8% більше порівняно з 2020 роком; 

 зареєстровано 13706 шлюбів, що на 19,9% більше ніж у 2020 році. 

У розрахунку на 10 тис. населення народилося 78 осіб, померло 

160 осіб (у 2020 році – 84 та 145 осіб відповідно). 

На 100 померлих припало 49 живонароджених осіб. 

 

 

 

 

 

                    

                    

                          

  

 РИНОК ПРАЦІ 
   

  

455,8 тис.  

штатних працівників  
у січні 2022  
 

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні 2022 

року становила 455,8 тис. осіб, що на 3,9% більше відносно січня 2021 

року.  

Найбільша кількість працівників зосереджена на промислових 

підприємствах – 115,8 тис. осіб (25,4% від загальної кількості), в 

установах освіти – 81,7 тис. осіб (17,9%), підприємствах оптової та 

роздрібної торгівлі – 57,0 тис. осіб (12,5%), закладах охорони здоров’я 

та надання соціальної допомоги – 49,1 тис. осіб (10,8%). 

 

 +3,9% 
до січня 2021 

-20449 осіб 
природне 

скорочення 

У СІЧНІ 2022 
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ОПЛАТА ПРАЦІ 

  

  

12936 грн  

заробітна плата  

у січні 2022 
 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні 

2022 року становила 12936 грн, що на 17,2% більше відносно січня 

2021 року і на 15,2% менше порівняно з груднем 2021 року. 

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни 

споживчих цін) у січні 2022 року відносно січня 2021 року становив 

107,1%, а порівняно з груднем 2021 року – 83,4%. 

 

 

 ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

  

  

153,2 млн.грн 

заборгованість з 

виплати заробітної 

плати на 1 лютого 2022 
 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

підприємств, установ та організацій (без урахування підприємств, які 

припинили подавати звіти) на 1 лютого 2022 року становила 

153,2 млн.грн. Порівняно з 1 січня 2022 року сума боргу збільшилася 

на 31,7%, а відносно 1 лютого 2021 року – на 42,0%. 

Найбільше заборгували працівникам промислових 

підприємств (61,1%) та установ охорони здоров’я (15,7%).  

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти, на 

1 лютого 2022 року становила 20,6 млн.грн. 

 

 

  

  
ОПЛАТА ЖИТЛОВО- 

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
  

  

3,8 млрд.грн 

заборгованість  

населення за ЖКП на 

кінець грудня 2021 
 

У грудні 2021 року мешканцям області нараховано до оплати 

за житлово-комунальні послуги 1797,3 млн.грн. Водночас населення 

оплатило житлово-комунальних платежів на 1216,1 млн.грн. Рівень 

оплати становив 67,7%. 

На кінець грудня 2021 року заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх періодів, 

становила 3836,4 млн.грн, у тому числі за постачання та розподіл 

природного газу – 2590,6 млн.грн. 

 

з неї 67,5% – за 

постачання та розподіл 

газу  

  
 

+17,2% 
до січня 2021 

+31,7% 
до 1 січня 2022 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
  

116,5%  
індекс сільсько-

господарської продукції  

у січні 2022 до січня 2021 
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні 2022 року 

порівняно з січнем 2021 року становив 116,5% (у січні 2021 року 

відносно січня 2020 року – 105,5%). Підприємства збільшили обсяг 

продукції на 28,2%, господарства населення – зменшили на 4,4%. 

Порівняно з січнем 2021 року збільшилося виробництво м’яса 

(жива маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій) на 

15,8%, яєць – на 3,4%, зменшилося виробництво молока (валовий 

надій) на 5,4%. 

Відносно 1 лютого 2021 року збільшилася кількість свиней на 

18,0%, птиці свійської – на 8,4%, зменшилася кількість великої рогатої 

худоби на 12,5% (у тому числі корів – на 10,6%). 

 

 

  

  
ПРОМИСЛОВІСТЬ 

  

96,5%  
індекс промислової 

продукції  

у січні 2022 до 

січня 2021 
 

Обсяг промислової продукції у січні 2022 році відносно січня 

2021 року зменшився на 3,5%. 

Скорочення обсягів відбулося на підприємствах з виробництва 

харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів на 24,7%, хімічних 

речовин і хімічної продукції – на 16,9%, текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 11,8%, 

з виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і 

устатковання – на 4,8%, з виробництва гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,8%. 

Водночас збільшилися обсяги на підприємствах з виробництва 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів на 

40,3%, металургійного виробництва, виробництва готових металевих 

виробів, крім виробництва машин і устатковання – на 16,2%, з 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 

14,2%, машинобудування – на 11,8%, з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 3,8%, 

добувної промисловості та розроблення кар’єрів – на 1,3%. 

У 2021 році підприємства реалізували промислової продукції 

на 145983,2 млн.грн.  

Частка підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів становила 30,0% від загального обсягу 

реалізованої продукції. Підприємствам з постачання електроенергії, 

газу, пари та кондиційованого повітря належало 20,3%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146,0 млрд.грн  
реалізовано  

промислової продукції  

у 2021 
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 БУДІВНИЦТВО 
  

155,5%  
індекс будівельної 

продукції  

у січні 2022 до 

січня 2021 

Підприємства виробили будівельної продукції у січні 2022 

року на 923,6 млн.грн.  

Найбільше будівельної продукції вироблено на будівництві 

інженерних споруд (58,9%). На будівництво житлових будівель 

припадало 24,4%, на будівництво нежитлових будівель – 16,7% робіт. 

Індекс будівельної продукції у січні 2022 року відносно січня 

2021 року становив 155,5% (у січні 2021 року – 78,9%). Зросли обсяги 

робіт на будівництві інженерних споруд (у 3,5 раза). Натомість 

зниження обсягу будівельної продукції допущено на будівництві 

нежитлових будівель – на 22,1%, житла – на 4,4%. 

 

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 

 

 

 

  

1211,5 тис.м2  
прийнято в експлуатацію 

житла  

у 2021 

 

У Львівській області прийнято в експлуатацію 1211,5 тис.м2 

загальної площі нового житла, що на 19,3% більше ніж у 2020 році. 

В одноквартирних будинках здано в експлуатацію 492,7 тис.м2 

загальної площі житла, що на 8,5% менше відносно 2020 року. На 

будинки з двома і більше квартирами припало 710,0 тис.м2, або 58,6% 

від загальної площі житла, що в 1,5 раза більше відносно 2020 року. 

У 2021 році здано в експлуатацію 14689 квартир. Середня 

загальна площа однієї квартири становила 81,9 м2. 

 

 

 

 КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  
  

24,0 млрд.грн 

капітальні інвестиції 

у 2021  

Капітальні інвестиції підприємств та організацій становили       

24041,9 млн.грн (за даними квартальної звітності), що на 37,7% 

більше ніж у 2020 році. 

Близько двох третин (60,7%) капітальних інвестицій здійснено за 

рахунок власних коштів підприємств та організацій. З державного 

бюджету профінансовано 11,5% від загального обсягу інвестицій, з 

місцевих бюджетів – 7,9%. Частка кредитів банків та інших позик 

становила 5,5%. 

Найбільші обсяги капітальних інвестицій освоїли промислові 

підприємства – 7716,2 млн.грн, або 32,8% від загального обсягу. 

Будівельні організації та фізичні особи-забудовники здійснили 3740,9 

млн.грн капітальних вкладень (15,6%). 

Основну частку капітальних інвестицій становили інвестиції в 

матеріальні активи (96,7%). З них в інженерні споруди спрямовано 

22,0% усіх інвестицій, у будівлі нежитлові – 14,2%, у будівлі житлові – 

13,2%. На придбання машин, обладнання, інвентарю і транспортних 

засобів витрачено 41,2% усіх вкладень. У нематеріальні активи 

спрямовано 3,3% капітальних інвестицій. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

+19,3% 

до 2020 

+37,7% 

до 2020 
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 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
  

8,1 млрд.грн  
оборот роздрібної 

торгівлі  

у січні 2022 
 

Оборот роздрібної торгівлі у січні 2022 року становив 8147,8 

млн.грн і збільшився відносно січня 2021 року на 28,7%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним 

видом діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 5888,4 млн.грн 

(72,3% від загального обсягу обороту роздрібної торгівлі), що на 18,7% 

більше відносно січня 2021 року. 

 
 
 

 
 

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
  

 
 
 
 

2,9 млрд.дол. США  
експорт товарів  

у 2021 

 

Експорт товарів підприємствами області у 2021 році 

становив 2932,6 млн.дол. США, імпорт – 4753,6 млн.дол. США. 

Відносно 2020 року експорт зріс на 26,2%, імпорт – на 38,0%. 

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 1821,0 

млн.дол. США (у 2020 році – 1120,5 млн.дол. США).  

Серед товарів, які область експортувала у 2021 році, 

переважали електротехнічне обладнання (18,0% від обсягу експорту 

області), меблі (14,4%), зернові культури (11,6%), деревина і вироби з 

неї (9,3%), жири та олії (8,7%), палива мінеральні, нафта і продукти її 

перегонки (6,5%). 

Основу імпорту товарів становили палива мінеральні, нафта і 

продукти її перегонки (19,2% від обсягу імпорту області), 

електротехнічне обладнання (7,7%), механічне обладнання (7,4%). 

У країни ЄС експортовано 76,5% від загального обсягу, 

імпортовано з цих країн 51,7% від загального обсягу.  

Польща та Німеччина забезпечили 37,4% експорту та 28,1% 

імпорту області в 2021 році. Частка імпорту з Китаю і Білорусі 

становила по 11,6%. 

 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ 
  

820,0 
млн.дол. США 
експорт послуг  

у 2021 

У 2021 році обсяги експорту та імпорту послуг становили 

відповідно 820,0 млн.дол. США та 102,3 млн.дол. США. Відносно 2020 

року експорт послуг збільшився на 27,9%, імпорт – на 22,2%. 

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі послугами дорівнювало 717,7 

млн.дол. США. 

У структурі експорту послуг переважали комп’ютерні послуги 

(47,6% від загального обсягу експорту) і послуги з переробки 

давальницької сировини (32,7%). 

Основу імпорту послуг становили послуги автомобільного 

транспорту (26,9%), фінансового посередництва (10,2%), під час 

ділових подорожей (10,0%) та комп’ютерні (8,2%). 

 
 

+26,2% 
до 2020 

+ 27,9% 
до 2020 

+28,7% 
до січня 2021 
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 ТРАНСПОРТ 
  

107,5%  
індекс перевезення 

вантажів 

у січні 2022 до  

січня 2021 

У січні 2022 року всіма видами вантажного транспорту 
перевезено (відправлено) 1149,1 тис.т вантажів, що на 7,5% більше 
від обсягу січня 2021 року.  

Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом 
зросли на 2,4%. 

Усіма видами пасажирського транспорту перевезено 
(відправлено) 11699,8 тис. пасажирів, що на 10,8% більше ніж у січні 
2021 року. 

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом 
збільшилися на 7,4%, трамваями – на 20,8%, тролейбусами – на 7,2%. 

 

 

110,8% 
індекс перевезення 

пасажирів 

 

 ЦІНИ 
  

101,6%  
індекс споживчих цін  

січень 2022 до  

грудня 2021 

Індекс споживчих цін у січні 2022 року відносно грудня 2021 
року у Львівській області становив 101,6%, в Україні – 101,3%.  

Ціни на продукти харчування в області у січні 2022 року 
порівняно з груднем зросли на 3,3%.  

Найбільше подорожчали овочі (на 23,9%). Ціни на яйця, 
яловичину, філе куряче, хліб, крупи манні, фрукти підвищилися на 
6,5–3,9%; свинина, кондитерські вироби з борошна, вівсяні пластівці 
та крупи ячні, риба морожена, кисломолочна продукція подорожчали 
на 2,7–1,5%. Водночас на 1,6% подешевшали цукор, на 1,4% – крупи 
гречані, на 1,1% – борошно пшеничне, на 0,8% – олія соняшникова. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в 
середньому на 0,5%. 

У житлово-комунальній сфері на 15,8% зросли тарифи на 
каналізацію, на 13,4% – на водопостачання. Послуги з управління 
багатоквартирними будинками подорожчали на 3,1%. 

У сфері транспорту на 3,9% збільшилася вартість проїзду в 
міжміському поїзді, на 1,7% – у таксі. Паливо та мастила подорожчали 
на 2,1%. 

Вартість послуг дошкільної та початкової освіти збільшилася на 
24,0%, місцевого телефонного зв’язку – на 14,6%, туристичних      
послуг – на 3,2%, послуг у сфері страхування особистого транспорту – 
на 2,3%, поштових послуг – на 1,9%, перукарень – на 1,6%. 

Ціни на одяг і взуття знизилися на 1,2%. 
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