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Доходи населення Львівської області 

у 2021 році, за попередніми даними, становили 

279,1 млрд.грн, або 5,9% від загальної суми 

доходів населення України. 

 

Доходи та витрати населення у 2021 році 
 (млн.грн) 

 
2021 

Довідково:  
Україна 2021 

Доходи – усього 279095 4698611 

   у тому числі   

заробітна плата 119650 2133647 

прибуток та змішаний дохід 64524 893594 

соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 90020 1564175 

з них соціальні допомоги 40450 695062 

Витрати та заощадження – усього 279095 4698611 

   у тому числі   

придбання товарів та послуг 258824 4324187 
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені 
поточні трансферти 26734 504104 

нагромадження нефінансових активів 68 –21678 

приріст фінансових активів -10265 –155681 

Наявний дохід 211961 3559139 

  у розрахунку на одну особу, грн 85195 86016 

Реальний наявний дохід, у % до 2020 року 106,3 104,3 

 
 

У 2021 році наявний дохід населення Львівської області становив 212,0 млрд.грн. 

Наявний дохід у розрахунку на одну особу становив 85,2 тис.грн (в Україні – 

86,0  тис.грн). За цим показником область серед регіонів держави посіла 8 місце.  

  
 
 

279,1 млрд.грн 

доходи населення 
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Наявний дохід на одну  особу,  
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 Реальний наявний дохід, визначений 

з урахуванням зростання споживчих цін, у 2021 році 

відносно 2020 року зріс на 6,3% (в Україні – на 4,3%). 

 
 

Індекси реального наявного доходу 
у відсотках до попереднього року 

     

 

Витрати населення Львівської області у 2021 році становили 289,3 млрд.грн (5,9% 
від загальної суми витрат населення України). 
 
Більше інформації: http://www.ukrstat.gov.ua/express/expr2022/04/31.pdf 
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6,3% 
приріст реального наявного 

доходу до 2020 
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