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Головне управління статистики у Львівській області 
 

адреса: пр. В.Чорновола, 4, м.Львів, 79019, Україна 

телефони: (032) 258-59-28, факс: (032) 258-59-93 

електронна пошта: ve@lv.ukrstat.gov.ua  

вебсайт: www.lv.ukrstat.gov.ua  

 

Відповідальна за випуск     Ольга Перестюк 

 

Примітка. Бюлетень містить статистичну інформацію у районному розрізі. Інформація 

за звітні періоди 2021 року сформована у розрізі районів згідно з Кодифікатором 

адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, 

затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020 № 290 (зі змінами). Інформація за звітні 

періоди 2020 року сформована по містах обласного значення та районах відповідно до 

КОАТУУ. 
 

СКОРОЧЕННЯ 

 

% – відсоток  

‰ – проміле 

г – грам 

га – гектар 

грн – гривня 

год – година 

дал – декалітр 

дол.США – долар США 

кВ – кіловольт 

кВт – кіловат  

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

км – кілометр 

км2 – квадратний кілометр 

л – літр 

люд.год – людино-година 

 

м – метр 

м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

міс – місяць 

млн –  мільйон 

млрд – мільярд 

мм – міліметр 

од – одиниць 

пас.км – пасажиро-кілометр 

р. – рік 

рр. – роки 

стор. – сторінка 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

шт. – штука 

ц – центнер 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) – явищ не було 

Крапки (…) – відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть бути 

виражені використаними у таблиці розрядами 

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України "Про державну статистику" щодо 

конфіденційності статистичної інформації. 

Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

“з них”, “у тому 

числі” 

– наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються випадки, 

коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума 

складових не дорівнює підсумку 
 

© Головне управління статистики у Львівській області, 2021

mailto:ve@lv.ukrstat.gov.ua
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/
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ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Фактично  
за січень-
червень 
2021р. 

Темпи зростання (зниження), % 

червень 2021р. до січень-
червень 
2021р.  

до січня-
червня 
2020р. 

довідково: 
січень-
червень 

2020р. до 
січня-червня 

2019р. 

травня 
2021р. 

червня 
2020р. 

Середньомісячна 

заробітна плата одного 

працівника      

  номінальна, грн 116521 100,12 131,53 122,24 109,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  реальна, % х 98,62 119,83 112,94 106,45 

Заборгованість із виплати 

заробітної плати6 – 

усього,  млн.грн 199,7 78,3 359,8 х x 

Індекс споживчих цін х 99,8 109,2 105,67 101,87 

Обсяг реалізованої 

промислової продукції, 

млн.грн 
53498,41 х х х х 

Індекс промислової 

продукції х 98,9 104,1 106,9 103,6 

Індекс 

сільськогосподарської 

продукції х х х 104,3 92,9 

Обсяг виробленої 

будівельної продукції, 

тис.грн 4839254 х х х х 

Індекс будівельної 

продукції х  х х 100,5 99,7 
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Продовження 

 

Фактично  
за січень-
червень 
2021р. 

Темпи зростання (зниження), % 

червень 2021р. до січень-
червень 
2021р.  

до січня-
червня 
2020р. 

довідково: 
січень-
червень 

2020р. до 
січня-червня 

2019р. 

травня 
2021р. 

червня 
2020р. 

Експорт товарів,  

млн.дол. США 1053,61 х х 121,74 95,85 

Імпорт товарів,  

млн.дол. США 1678,41 х х 138,84 105,35 

Сальдо,  

млн.дол. США  (+, –) ‒624,81 х х х х 

Вантажообіг,  

млн.ткм  5271,6 99,8 133,7 119,8 83,4 

Пасажирообіг,  

млн.пас.км 1185,5 100,1 439,5 130,1 42,1 

Оборот роздрібної 

торгівлі, млн.грн 40277,1 102,4 126,8 121,6 99,8 
 

 

 
_______________________________________ 

1 Дані за січень-травень 2021р. 

2 Травень 2021р. у % до квітня 2021р. 
3 Травень 2021р. у % до травня 2020р. 
4 Січень-травень 2021р. у % до січня-травня 2020р. 
5 Січень-травень 2020р. у % до січня-травня 2019р. 
6 Станом на 1 червня 2021р. 
7 Червень у % до грудня попереднього року. 
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НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ 

 

Чисельність населення (за оцінкою) за районами  

 на 1 червня 2021 року 

 
(осіб) 

 
Наявне населення Постійне населення 

   

Львівська область 2488361 2469991 

Львівський район 1142898 1135712 

     м. Львів 718473 711806 

Дрогобицький район 234232 223949 

Золочівський район 160012 160607 

Самбірський  район 223204 223042 

Стрийський район 321484 320297 

Червоноградський район 227981 227894 

Яворівський район 178550 178490 
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Формування приросту (скорочення) чисельності населення 

за районами у січні–травні 2021 року 
 

(осіб)  
 

Загальний 

приріст, 

скорочення (–) 

У тому числі 

природний 

приріст, 

скорочення (–) 

міграційний 

приріст, 

скорочення (–) 
    

Львівська область –9389 –9102 –287 

Львівський район –3640 –3870 230 

     м. Львів –3037 –2478 –559 

Дрогобицький район –1173 –1009 –164 

Золочівський район –652 –597 –55 

Самбірський район –922 –848 –74 

Стрийський район –1369 –1311 –58 

Червоноградський район –964 –914 –50 

Яворівський район –669 –553 –116 
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Кількість живонароджених, померлих за районами  

у січні–травні 2021 року 
 

 (осіб) 
 

Кількість 
живонароджених 

Кількість 
померлих 

Природний 

приріст, 
скорочення (–) 

    

Львівська область 7676 16778 –9102 

Львівський район 3685 7555 –3870 

     м. Львів 2149 4627 –2478 

Дрогобицький район 643 1652 –1009 

Золочівський район 485 1082 –597 

Самбірський  район 710 1558 –848 

Стрийський район 948 2259 –1311 

Червоноградський район 626 1540 –914 

Яворівський район 579 1132 –553 
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Кількість померлих за причинами смерті 

у січні–травні 2021 року 

 
 

 Коди причин 

смерті за МКХ-10 
Осіб 

   

Усього  A00–U85 16778 

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби A00–B99 155 

з них   

туберкульоз A15–A19 85 

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини 

(ВІЛ) B20–B24 28 

Клас ІІ. Новоутворення C00–D48 1743 

з них злоякісні C00–C97 1732 

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та 

окремі порушення із залученням імунного механізму D50–D89 4 

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та 

порушення обміну речовин E00–E89 103 

з них цукровий діабет E10–E14 101 

Клас V. Розлади психіки та поведінки F01–F99 28 

з них розлади психіки та поведінки внаслідок 

вживання алкоголю F10 25 

Клас VІ. Хвороби нервової системи G00–G98 48 

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу  I00–I99 9487 

з них   

ішемічна хвороба серця I20–I25 7099 

алкогольна кардіоміопатія  I42.6 18 

цереброваскулярні хвороби I60–I69 1039 

Клас Х. Хвороби органів дихання J00–J98 543 

з них грип і пневмонія J10–J18 424 

Клас ХІ. Хвороби органів травлення K00–K92 638 

з них алкогольна хвороба печінки K70 51 

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини L00–L98 7 

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та 

сполучної тканини M00–M99 14 

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи N00–N98 50 

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період O00–O99 – 

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у 

перинатальному періоді P00–P96 26 

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та 

хромосомні аномалії Q00–Q99 22 

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від 

норми, що виявлені при клінічних і лабораторних 

дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках  R00–R99 1438 
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 Продовження  

 Коди причин 

смерті за МКХ-10 
Осіб 

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті V01–Y89 497 

з них   

транспортні нещасні випадки V01–V99 70 

випадкове утоплення та занурення у воду W65–W74 21 

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та 

полум'я X00–X09 20 

випадкове отруєння, спричинене отруйними    

речовинами (крім алкоголю) 

X40–X44, 

X46–X49 20 

випадкове отруєння та дія алкоголю X45 6 

навмисне самоушкодження X60–X84 53 

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення  

ушкодження 

X85–Х99, 

Y00–Y09 25 

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей U00–U85 1972 

COVID-19, вірус ідентифікований U07.1 1941 

COVID-19, вірус неідентифікований U07.2 31 
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Кількість прибулих, вибулих по районах 

у січні–травні 2021 року  
 

 (осіб) 

 

Кількість  

прибулих 

Кількість  

вибулих 

Міграційний 

приріст, 

скорочення (–) 

    

Львівська область 8698 8985 –287 

Львівський район 4611 4381 230 

     м. Львів 2557 3116 –559 

Дрогобицький район 606 770 –164 

Золочівський район 471 526 –55 

Самбірський  район 732 806 –74 

Стрийський район 963 1021 –58 

Червоноградський район 791 841 –50 

Яворівський район 524 640 –116 
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ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 
 

Заробітна плата штатних працівників за видами економічної 

діяльності у травні 2021 року 
 

 Нараховано в середньому працівнику 

за 
травень, 

грн 

% до 
за 

відпра-
цьовану 
годину, 

грн 

квітня 
2021р. 

травня  
2020р. 

середнього 
рівня по 

економіці 

мінімаль-
ної 

заробітної 
плати  

(6000 грн1) 
Усього  12065 100,1 131,5 100,0 201,1 96,23 
Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 12649 87,6 155,8 104,8 210,8 92,43 
з них сільське господарство 13347 82,5 160,5 110,6 222,5 94,10 

Промисловість 12620 98,1 126,4 104,6 210,3 100,17 
Будівництво 10943 100,0 119,7 90,7 182,4 81,86 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних засобів 
і мотоциклів 10195 104,1 115,5 84,5 169,9 76,49 
Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 12095 99,0 136,6 100,2 201,6 96,74 
транспорт 11528 97,7 143,3 95,6 192 94,28 
складське господарство та 
допоміжна діяльність у сфері 
транспорту 13510 99,6 128,6 112,0 225 103,94 
поштова та кур’єрська діяльність к к к к к к 

Тимчасове розміщування й 
організація харчування 6529 137,3 425,1 54,1 108,8 69,52 
Інформація та телекомунікації 18547 100,1 145,2 153,7 309,1 144,07 
Фінансова та страхова діяльність 19111 101,1 115,3 158,4 318,5 151,01 
Операції з нерухомим майном 17966 87,5 89,5 148,9 299,4 140,87 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 13538 104,0 135,5 112,2 225,6 108,22 
з неї наукові дослідження та 
розробки 11140 101,0 143,8 92,3 185,7 98,04 

Діяльність у сфері адміністратив-
ного та допоміжного обслуговування 9051 101,3 109,7 75,0 150,9 69,31 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 18074 105,5 125,7 149,8 301,2 139,97 
Освіта 11386 103,0 132,8 94,4 189,8 96,98 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 10619 95,7 160,6 88,0 177,0 86,65 
з них охорона здоров’я  10610 95,3 161,6 87,9 176,8 86,47 

Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 11788 116,6 148,3 97,7 196,5 89,34 
з них        
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 13132 123,8 165,4 108,8 218,9 98,64 
функціонування бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 11118 111,0 132,3 92,2 185,3 85,40 

Надання інших видів послуг 8093 99,8 141,8 67,1 134,9 67,68 

Примітка. У цій таблиці дані наведено за юридичними особами та відокремленими підрозділами 
юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
1 Розмір мінімальної заробітної плати наводиться в залежності від встановленого Законом України "Про 
Державний бюджет України на 2021 рік" 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

за видами економічної діяльності на 1 червня 2021 року 
 

   Сума невиплаченої заробітної плати  

Струк- 

тура 

боргу, 

% 

усього 
у тому числі  

нарахованої за  

попередні роки 

тис.грн 

% до  

суми забор-

гованості на фонду 

оплати 

праці 

за 

травень 

1 

травня 

2021р. 

1  

січня 

2021р1 

тис.грн 

% до за-

галь- 

ної суми 

заборго- 

ваності 

Усього  199685,4 78,3 359,8 3,6 68120,1 34,1 100,0 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 2557,4 89,9 75,1 2,0 − − 1,3 

з них сільське господарство 548,1 107,1 − 0,6 − − 0,3 
Промисловість 148727,6 75,3 505,6 10,0 41006,8 27,6 74,5 
Будівництво 7768,6 105,9 170,4 3,7 5210,8 67,1 3,9 
Оптова та роздрібна торгівля; 
ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів 1174,2 93,3 417,6 0,2 418,0 35,6 0,6 
Транспорт, складське 
господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність 3546,5 108,1 135,3 0,7 1974,1 55,7 1,8 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 375,0 86,2 − 0,8 − − 0,2 
Інформація та телекомунікації 2825,9 110,6 − 2,8 − − 1,4 
Фінансова та страхова діяльність − − − − − − − 
Операції з нерухомим майном 406,5 87,9 − 0,3 120,8 29,7 0,2 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 4814,8 96,5 131,2 3,1 4331,3 90,0 2,4 

з неї наукові дослідження та 
розробки 1788,1 101,4 158,3 4,9 1441,4 80,6 0,9 

Діяльність у сфері 
адміністративного та 
допоміжного обслуговування 372,4 106,8 − 0,3 6,5 1,7 0,2 
Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування − − − − − − − 

Освіта 692,4 107,6 – 0,1 511,3 73,8 0,3 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 25829,1 79,8 234,0 4,4 14540,5 56,3 12,9 

з них охорона здоров’я  25829,1 79,8 234,0 4,7 14540,5 56,3 12,9 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 595,0 78,7 115,9 0,7 − − 0,3 
з них         
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг − − − − − − − 
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури − − − − − − − 

Надання інших видів послуг − − − − − − − 

Примітка. У цій та наступних таблицях із питань заборгованості з виплати заробітної плати (стор.12–14) дані 
наведено за юридичними особами, активними на початок року, із урахуванням цензу за кількістю найманих 
працівників. 
1 Інформація на 1 січня 2021 року перерахована відповідно до Методологічних положень  державного статистичного 

спостереження "Стан виплати заробітної плати", затверджених наказом Держстату від 30.12.2020 №374. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам 

за районами на 1 червня 2021 року 
 

 

Сума невиплаченої заробітної плати  

Струк- 

тура 

боргу, 

% 

усього у тому числі  

нарахованої за  

попередні роки 

тис.грн 

% до суми 

заборгова-

ності на 

1 травня 

2021р. 

тис.грн 

% до 

загальної суми 

заборгованості 

Усього  199685,4 78,3 68120,1 34,1 100,0 

райони      

Дрогобицький 7344,8 81,0 3642,5 49,6 3,7 

Золочівський 275,7 6,8 − − 0,1 

Львівський 39650,0 91,1 25130,6 63,4 19,9 

Самбірський 3305,3 142,9 − − 1,7 

Стрийський 17423,3 105,6 9047,4 51,9 8,7 

Червоноградський 120857,6 71,4 22828,0 18,9 60,5 

Яворівський 10828,7 105,5 7471,6 69,0 5,4 
 

1 Див. виноску на стор. 12. 
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Заборгованість із виплати заробітної плати працівникам за видами 

економічної діяльності у промисловості на 1 червня 2021 року 
 

 Сума невиплаченої заробітної плати  

Стру-

ктура 

боргу, 

% 

усього у тому числі на-

рахованої за по-

передні роки 

тис. 

грн 

% до суми забор-

гованості на 

1 

травня 

2021р. 

1 січня 

2021р.1 

тис. 

грн 

% до  

загаль- 

ної суми 

заборго- 

ваності 

Промисловість 148727,6 75,3 505,6 41006,8 27,6 100,0 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 113553,1 69,8 794,2 18140,0 16,0 76,4 

з них добування кам’яного та бурого 

вугілля 113553,1 69,8 794,2 18140,0 16,0 76,4 

Переробна промисловість  32605,4 100,2 272,6 20656,0 63,4 21,9 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 2189,8 106,9 166,2 2039,7 93,1 1,5 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 744,8 121,1 254,9 305,8 41,1 0,5 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 2984,4 99,7 − 2373,5 79,5 2,0 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення − − − − − − 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції − − − − − − 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів − − − − − − 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 2725,1 108,3 435,1 1796,7 65,9 1,8 

металургійне виробництво, вироб-

ництво готових металевих виробів,  

крім машин і устатковання 2298,5 71,2 − − − 1,5 

виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції − − − − − − 

виробництво електричного устатковання − − − − − − 

виробництво машин і устатковання,  

не віднесені до інших угруповань 6946,0 104,5 473,6 5166,9 74,4 4,7 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 4137,5 123,5 − − − 2,8 

виробництво меблів, іншої продукції, 

ремонт і монтаж машин і устатковання 10579,3 95,0 130,2 8973,4 84,8 7,1 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 2529,8 103,7 120,5 2210,8 87,4 1,7 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 39,3 − 3,7 − − 0,0 
       

1 Див. виноску на стор. 12. 
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Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм 

заробітної плати та видами економічної діяльності  

у березні 2021 року 
 Кількість 

працівників, 
яким оплачено 
50% і більше 

робочого часу, 
встановленого 
на березень, 

осіб 

З них питома вага працівників,  
яким заробітна плата у березні нарахована 

в межах, % 

до 
6000,001 

грн 

від 
6000,01 

до 
7000,001 

грн 

від 
7000,01 

до 
8000,00 

грн 

від 
8000,01 

до 
10000,00 

грн 

Усього  432589 16,7 18,5 7,7 12,5 

Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство 10490 16,1 20,4 13,7 14,8 

з них сільське господарство 7472 16,5 24,9 15,9 14,6 

Промисловість 105581 12,1 13,3 6,7 12,0 

Будівництво 15238 20,4 31,3 8,8 9,2 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 
автотранспортних засобів і мотоциклів 54322 20,8 35,8 9,2 11,0 

Транспорт, складське господарство, 
поштова та кур’єрська діяльність 44662 15,3 18,7 8,7 16,5 

транспорт 37356 14,4 17,4 8,6 17,3 
   складське господарство та допо- 
   міжна діяльність у сфері транспорту 5056 20,8 28,5 6,7 10,1 

поштова та кур’єрська діяльність к к к к к 
Тимчасове розміщування й 
організація харчування 3831 51,6 25,3 9,6 6,1 
Інформація та телекомунікації 4874 18,0 20,3 7,7 9,8 
Фінансова та страхова діяльність 5428 3,6 4,3 2,4 7,3 
Операції з нерухомим майном 3769 21,2 25,5 13,5 12,6 
Професійна, наукова та технічна 
діяльність 9539 18,9 15,7 8,6 10,6 

з неї наукові дослідження та 
розробки 2048 26,4 11,7 9,6 12,8 

Діяльність у сфері адміністра-
тивного та допоміжного 
обслуговування 11926 21,8 30,9 11,9 12,9 
Державне управління й оборона; 
обов’язкове соціальне страхування 62950 14,7 14,3 6,4 11,9 
Освіта 48411 19,3 14,2 5,7 11,4 
Охорона здоров’я та надання 
соціальної допомоги 45622 18,0 13,7 8,4 16,1 

з них охорона здоров’я  42293 17,4 13,3 8,2 16,1 
Мистецтво, спорт, розваги та 
відпочинок 4765 22,1 10,5 8,1 12,8 

з них       
діяльність у сфері творчості, 
мистецтва та розваг 2027 14,5 7,9 4,6 11,1 
функціювання бібліотек, архівів, 
музеїв та інших закладів культури 1727 25,7 9,3 8,5 17,1 

Надання інших видів послуг 1181 24,1 33,4 8,8 9,1 

Примітка. У цій та наступних таблицях з питань статистики праці (стор. 15-18) дані наведено по юридичних особах 

та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

1 У цій та наступних таблицях (стор. 15-18) інтервали розподілу наводяться в залежності від розміру мінімальної 

заробітної плати, встановленого Законом України "Про Державний бюджет України на 2021 рік". 
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Продовження 

  З них питома вага працівників, яким заробітна плата                

у березні нарахована в межах, % 

від 

10000,01 

до 

12000,00 

грн 

від 

12000,01 

до 

15000,00 

грн 

від 

15000,01 

до 

20000,00 

грн 

від 

20000,01 

до 

25000,00 

грн 

понад 

25000,00 

грн 

      

Усього  10,0 12,5 12,4 4,8 4,9 

Сільське господарство, лісове 

господарство та рибне господарство 8,1 8,9 8,6 4,6 4,8 

з них сільське господарство 6,2 6,7 6,3 3,9 5,0 

Промисловість 11,2 15,4 16,9 6,8 5,6 

Будівництво 5,5 8,3 10,1 3,7 2,7 

Оптова та роздрібна торгівля; 

ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 6,3 6,4 5,4 2,2 2,9 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур’єрська діяльність 14,6 15,0 7,8 2,0 1,4 

транспорт 15,6 16,0 8,1 1,8 0,8 

складське господарство та 

допоміжна діяльність у сфері 

транспорту 7,6 9,6 7,3 3,4 6,0 

поштова та кур’єрська діяльність к к к к к 

Тимчасове розміщування й 

організація харчування 2,6 2,2 1,5 0,4 0,7 

Інформація та телекомунікації 8,4 8,7 7,7 4,1 15,3 

Фінансова та страхова діяльність 11,8 21,9 22,1 9,0 17,6 

Операції з нерухомим майном 7,2 7,4 6,7 2,9 3,0 

Професійна, наукова та технічна 

діяльність 7,9 7,9 8,2 5,1 17,1 

з неї наукові дослідження та 

розробки 8,8 11,5 10,8 4,2 4,2 

Діяльність у сфері 

адміністративного та допоміжного 

обслуговування 6,8 6,0 5,0 2,3 2,4 

Державне управління й оборона; 

обов’язкове соціальне страхування 11,1 15,9 16,8 4,7 4,2 

Освіта 10,4 12,3 17,4 6,1 3,2 

Охорона здоров’я та надання 

соціальної допомоги 10,3 11,2 9,2 5,2 7,9 

з них охорона здоров’я  10,5 11,3 9,4 5,4 8,4 

Мистецтво, спорт, розваги та 

відпочинок 11,3 10,2 7,7 6,2 11,1 

з них       

діяльність у сфері творчості, 

мистецтва та розваг 12,9 11,4 7,4 8,8 21,4 

функціювання бібліотек, архівів, 

музеїв та інших закладів культури 12,5 10,3 8,7 4,1 3,8 

Надання інших видів послуг 4,2 5,8 5,1 3,7 5,8 
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Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм 

заробітної плати та видами економічної діяльності у промисловості 

у березні 2021 року 
 

  

Кількість 
працівників, 

яким оплачено 
50% і більше 

робочого часу, 
встановленого 

на березень, осіб 

З них питома вага працівників, яким 
заробітна плата у березні нарахована  в 

межах, % 

до 
6000,001 

грн 

від 
6000,01 

до  
7000,001 

грн 

від 
7000,01 

до 
8000,00 

грн 

від 
8000,01 

до 
10000,00 

грн 

 Промисловість  105581 12,1 13,3 6,7 12,0 
Добувна промисловість і 
розроблення кар’єрів 8615 12 8 6,5 12,8 
з них добування кам’яного та 
бурого вугілля 5611 13,1 4,9 5,3 12,9 

Переробна промисловість  78325 13,3 15,5 6,5 10,9 

виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 13086 16,5 27,2 7,6 9,3 
текстильне виробництво, виробництво 
одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів 12848 10,7 14,3 4,1 8,6 
виготовлення виробів з деревини, 
виробництво паперу та поліграфічна 
діяльність 7635 15,4 19,6 10,8 13,8 

виробництво коксу та продуктів 
нафтоперероблення к к к к к 
виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції 893 11,1 14,9 2,2 7,8 
виробництво основних фармацев-
тичних продуктів і фармацевтичних 
препаратів к к к к к 
виробництво гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної 
продукції 6873 19,6 23,3 6,9 10,3 
металургійне виробництво; виробництво 
готових металевих виробів, крім машин і 
устатковання 4552 13,5 18,2 9,5 9,1 
виробництво комп’ютерів, електронної 
та оптичної продукції 1407 33,5 13,3 6,5 11,7 
виробництво електричного 
устатковання 2769 9,5 14,3 4,8 6,2 
виробництво машин і устатковання, не 
віднесених до інших угруповань 1989 14,5 15,8 7,5 14,7 
виробництво автотранспортних 
засобів, причепів і напівпричепів та 
інших транспортних засобів 14984 6,8 2,7 2,5 7,2 
виробництво меблів, іншої продукції, 
ремонт і монтаж машин і устатковання 9453 15,3 13,5 9,9 20,1 

Постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 13218 5,1 4,8 6,4 16,5 
Водопостачання; каналізація, 
поводження з відходами 5423 12,4 11,0 9,4 16,2 

1 Див. виноску на стор. 15. 
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Продовження 

 

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у 

березні нарахована в межах, % 

від 

10000,01 

до 

12000,00 

грн 

від 

12000,01 

до 

15000,00 

грн 

від 

15000,01 

до 

20000,00 

грн 

від 

20000,01 

до 

 25000,00 

грн 

понад 

25000,00 

грн 

Промисловість  11,2 15,4 16,9 6,8 5,6 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 8,1 12,9 16,4 12,2 11,1 

з них добування кам’яного та бурого 

вугілля 7,4 12,5 17,2 13,4 13,3 

Переробна промисловість  10,5 15,3 17,2 6,1 4,7 

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 9,2 10,1 9,5 5,5 5,1 

текстильне виробництво, виробництво 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 9,6 14,2 27,3 7,6 3,6 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 9,4 9,4 11,9 5,8 3,9 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення к к к к к 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 10,0 15,0 20,8 7,2 11,0 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів к к к к к 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої мінеральної 

продукції 10,0 11,0 10,1 4,7 4,1 

металургійне виробництво; 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 7,4 10,0 14,1 8,5 9,7 

виробництво комп’ютерів, 

електронної та оптичної продукції 10,6 10,8 7,7 2,2 3,7 

виробництво електричного 

устатковання 19,4 30,4 6,6 5,2 3,6 

виробництво машин і устатковання, 

не віднесених до інших угруповань 10,7 11,8 11,2 6,5 7,3 

виробництво автотранспортних 

засобів, причепів і напівпричепів та 

інших транспортних засобів 11,9 28,4 30,8 6,0 3,7 

виробництво меблів, іншої 

продукції, ремонт і монтаж машин і 

устатковання 11,7 11,6 9,4 5,2 3,3 

Постачання електроенергії, газу, пари 

та кондиційованого повітря 15,3 18,3 17,4 8,3 7,9 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 14,4 14,3 13,2 5,5 3,6 
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ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Роздрібна торгівля у січні–червні 2021 року 
 

 

 Січень–

червень 

2021р. 

Червень 

2021р. 

Оборот роздрібної торгівлі1, млн.грн 40277,1 х 

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної 

торгівлі (у порівнянних цінах), %   

до відповідного періоду попереднього року 121,6 126,8 

до попереднього місяця х 102,4 

Роздрібний товарооборот підприємств 

роздрібної торгівлі (юридичних осіб), млн.грн 30548,5 5534,0 

Індекс фізичного обсягу роздрібного 

товарообороту (у порівнянних цінах), %   

до відповідного періоду попереднього року 120,5 126,5 

до попереднього місяця х 102,4 

   
 
1 Включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

Індекси сільськогосподарської продукції 

у січні–червні 2021 року 
 (%) 

 
Січень-червень 

2021р. 

до січня-червня 

2020р. 

Довідково: 

січень-травень 

2021р. 

до січня-травня 

2020р. 

січень-червень 

2020р. 

до січня-червня 

2019р. 
 

Продукція сільського господарства1 

Господарства усіх категорій 104,3 104,5 92,9 

у тому числі    

підприємства 118,9 116,3 84,8 

господарства населення 96,5 96,4 98,0 

Продукція рослинництва 

Господарства усіх категорій 104,6 – 80,1 

у тому числі    

підприємства 118,6 – 29,7 

господарства населення 102,3 – 110,1 

Продукція тваринництва 

Господарства усіх категорій 104,3 104,5 93,7 

у тому числі    

підприємства 118,9 116,3 88,2 

господарства населення 96,0 96,4 97,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 До січня–травня розрахунки проводяться на основі даних щодо продукції тваринництва, починаючи з 

січня–червня − на основі даних щодо продукції рослинництва та тваринництва. 



 21 

Виробництво сільськогосподарських культур 

за категоріями господарств на 1 липня 2021 року 
 

 

Зібрана площа 
Обсяг 

виробництва 
(валовий збір) 

Урожайність, 
з 1 га зібраної 

площі 

га 
у % д о 
1 липня 
2020р. 

ц 
у % до 
1 липня 
2020р. 

ц 
у % до 
1 липня 
2020р. 

Господарства усіх категорій 
Культури зернові та зернобобові1 к к к к к к 
   у тому числі        
   пшениця – – – – – – 
   ячмінь к к к к к к 
   кукурудза на зерно – – – – – – 
Буряк цукровий фабричний – – – – – – 
Соняшник1 – – – – – – 
Ріпак озимий та кольза (ріпак 
ярий) – – – – – – 
Соя – – – – – – 
Картопля 1491 100,1 172468 101,2 115,7 101,1 

Культури овочеві відкритого 

ґрунту 2499 103,5 311980 102,2 124,8 98,7 

Культури плодові та ягідні х х 562202 110,9 х х 

Підприємства 
Культури зернові та зернобобові1 к к к к к к 
   у тому числі        
   пшениця – – – – – – 
   ячмінь к к к к к к 
   кукурудза на зерно – – – – – – 
Буряк цукровий фабричний – – – – – – 
Соняшник1 – – – – – – 
Ріпак озимий та кольза (ріпак 
ярий) – – – – – – 
Соя – – – – – – 
Картопля – – – – – – 
Культури овочеві відкритого 
ґрунту 65 2069,5 2615 646,5 40,1 31,2 
Культури плодові та ягідні х х к к х х 

Господарства населення 
Культури зернові та зернобобові1 – – – – – – 
   у тому числі  – – – – – – 
   пшениця – – – – – – 
   ячмінь – – – – – – 
   кукурудза на зерно – – – – – – 
Буряк цукровий фабричний – – – – – – 
Соняшник1            – – – – – – 
Ріпак озимий та кольза (ріпак 
ярий) – – – – – – 
Соя – – – – – – 
Картопля 1491 100,3 172468 101,2 115,7 101,2 

Культури овочеві відкритого 

ґрунту 2434 100,9 309365 101,5 127,1 100,6 

Культури плодові та ягідні х х 502142 103,2 х х 
 

 

 

1 У початково оприбуткованій масі. 
2 Із загальної площі насаджень. 
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Виробництво культур зернових і зернобобових у підприємствах1   

за районами на 1 липня 2021 року 
 

 

Зібрана площа, 

га 

Обсяг виробництва 

(валовий збір) 

у початково 

оприбуткованій масі, ц 

Урожайність, 

з 1 га зібраної 

площі 

    

Львівська область к к к 

райони    

Дрогобицький – – – 

Золочiвський – – – 

Львівський  к к к 

Самбiрський  – – – 

Стрийський  к к к 

Червоноградський – – – 

Яворiвський  – – – 

 

1 По підприємствах, які мають у власності та/або користуванні 200 гектарів сільськогосподарських угідь і 

більше. 
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Виробництво продукції тваринництва, 

кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств 

у січні-червні 2021 року 

 

 

Січень-

червень 

2021р. 

У % до  

січня-червня 

2020р. 

Господарства усіх категорій 

Виробництво продукції тваринництва   
жива маса сільськогосподарських  
тварин, реалізованих на забій, тис.т 90,0 113,4 

обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т 236,9 94,5 

кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт 326,8 102,1 

Кількість сільськогосподарських тварин 

(на 1 липня), тис. голів   

велика рогата худоба 189,4 89,9 

у т.ч. корови 83,4 89,2 

свині 443,0 117,9 

вівці та кози 38,7 90,4 

птиця свійська 15203,2 109,4 

Підприємства 

Виробництво продукції тваринництва   
жива маса сільськогосподарських  
тварин, реалізованих на забій, тис.т 58,6 126,8 

обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т 13,4 93,1 

кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт 27,0 123,3 

Кількість сільськогосподарських тварин 

(на 1 липня),  тис. голів   

велика рогата худоба 14,6 90,1 

у т.ч. корови 6,0 89,6 

свині 297,2 142,8 

вівці та кози 5,1 85,0 

птиця свійська 6246,6 125,3 

Господарства населення 

Виробництво продукції тваринництва   
жива маса сільськогосподарських  
тварин, реалізованих на забій, тис.т 31,4 94,6 

обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т 223,5 94,6 

кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт 299,8 100,5 

Кількість сільськогосподарських тварин 

(на 1 липня),  тис. голів   

велика рогата худоба 174,8 89,9 

у т.ч. корови 77,4 89,2 

свині 145,8 86,9 

вівці та кози 33,6 91,3 

птиця свійська 8956,6 100,4 
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Виробництво продукції тваринництва у підприємствах1 

за районами у січні-червні 2021 року 
 

 Жива маса 
сільськогосподарських 
тварин, реалізованих 

на забій, ц 

Обсяг 

виробництва 

(валовий надій) 

молока, ц 

Кількість 

одержаних яєць від 

птиці свійської,  

тис.шт 

    

Львівська область 537173 111366 27006,5 

райони    

Дрогобицький 18910 к к 

Золочiвський 20829 38391 – 

Львівський  158396 к 12377,3 

Самбiрський  37070 к – 

Стрийський  191535 к – 

Червоноградський 61598 42345 к 

Яворiвський  48835 – к 
   

                                                 
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз, та/або від 200 голів 

свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 

 

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад за 2020 рік буде оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у 

Львівській області у травні 2022 року. 
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Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах1 

за районами на 1 липня 2021 року 
 

 Велика рогата худоба, голів Свині,  

голів 

Птиця свійська, 

тис. голів усього у т.ч. корови 

Львівська область 11345 4391 288133 5793,8 

райони     

Дрогобицький к к к к 

Золочiвський 2311 1075 к к 

Львівський  1267 595 86162 2039,0 

Самбiрський к к к к 

Стрийський  к к 87097 1487,2 

Червоноградський 3501 1234 25147 к 

Яворiвський  – – – 773,0 
 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 По підприємствах, які утримують від 100 голів великої рогатої худоби, овець та кіз, та/або від 200 голів 

свиней, та/або від 5000 голів птиці свійської всіх видів. 

 

Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад за 2020 рік буде оприлюднена на офіційному вебсайті ГУС у 

Львівській області у травні 2022 року. 
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Наявність культур зернових і зернобобових, соняшнику в 
підприємствах, які займаються їхнім вирощуванням,  

зберіганням та переробленням  

на 1 липня 2021 року 
 

 
Наявність в 

підприємствах, які 

займаються 

вирощуванням1, т 

Наявність в 

підприємствах, які 

займаються 

зберіганням та 

переробленням, т 

Культури зернові та зернобобові  62866 36716 

   у тому числі   

   пшениця 31449 15196 

   кукурудза 20484 21241 

   ячмінь 8990 к 

   жито  386 к 

Соняшник 3114 - 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 По підприємствах 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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Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства 
 у січні-червні 2021 року 

 

 

Обсяг надходжень Середня ціна купівлі 

т 

у % до 

січня-

червня 

2020р. 

грн за т 

у % до 

січня- 

червня 

2020р. 

     

Сільськогосподарські тварини (у живій масі) 

Загальне надходження  52993 111,3 х х 

   у т.ч. куплено – усього  14499 82,7 35662,8 99,3 

     у т.ч. за видами     

     велика рогата худоба 733 65,1 35568,2 116,5 

     cвині 13764 83,9 35671,5 98,3 

     птиця свійська – – – – 

Молоко 

Загальне надходження 67660 103,3 х х 

   у т.ч. куплено 67630 103,4 9760,7 117,0 
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ЕНЕРГЕТИКА 
 

Запаси палива  

на 1 липня 2021 року 

 

 

На 1 липня 

2021р. 

Приріст, зниження (–) 

на 1 липня 2021р. до  

1 червня 

2021р., у %  

1 липня 

2020р., у % 

Вугілля кам’яне, тис.т 105,8 –5,2 –3,5 

Вугілля буре, тис.т –  –  –  

Нафта сира, включаючи газовий 

конденсат, тис.т 

 

к 

 

к 

 

к 

Бензин моторний, тис.т 5,7 –7,5 –20,9 

Газойлі (паливо дизельне), тис.т 9,6 –1,4 –14,2 

Мазути паливні важкі, тис.т к к к 

Пропан і бутан скраплені, тис.т 0,7 –10,6 3,7 
 

 

 

 

Використання палива  

за червень 2021 року 

 

 

За червень 

2021р. 

Приріст, зниження (–) 

за червень 2021р. 

до травня 

2021р., у % 

до червня 

2020р., у % 

Вугілля кам’яне, тис.т 59,9 –15,6 7,9 

Вугілля буре, тис.т – – – 

Нафта сира, включаючи газовий 

конденсат, тис.т к к к 

Газ природний, млн.м куб. 36,4 –28,8 –28,7 

Бензин моторний1, тис.т 1,4 –0,2 –21,7 

Газойлі (паливо дизельне)1, тис.т 16,2 –2,4 –1,7 

Мазути паливні важкі, тис.т  – – – 

Пропан і бутан скраплені1, тис.т 0,7 –28,4 179,1 
 

 
Довідково: роздрібний продаж через АЗС у червні 2021р. бензину моторного – 9,2 тис.т, газойлів 

(палива дизельного) – 11,8 тис.т, пропану і бутану скраплених – 4,5 тис.т. 
 

 

 

 

                                                 
1 Без урахування обсягів роздрібного продажу через АЗС. 
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ПРОМИСЛОВІСТЬ  

 

Індекси промислової продукції за видами діяльності 

у січні – червні 2021 року 
 (відсотків) 

 
Червень 

2021р. до 
травня 2021р. 

Червень 
2021р. до 

червня 2020р. 

Січень–червень 
2021р. до січня–

червня 2020р. 

Промисловість 98,9 104,1 106,9 

Добувна та переробна 

промисловість 100,0 103,7 108,5 

Добувна промисловість і 

розроблення кар’єрів 94,2 102,6 107,2 

Переробна промисловість 104,3 104,4 109,4 

з неї    

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 96,8 80,9 90,8 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів 128,8 152,9 158,5 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та 

поліграфічна діяльність 101,2 110,5 111,1 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення к к к 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 110,2 80,5 99,1 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 124,7 81,1 84,3 

виробництво гумових і 

пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної 

продукції 114,8 119,6 111,1 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і 

устатковання 105,9 97,9 82,9 

машинобудування 114,2 126,2 120,6 

Постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого повітря 91,1 107,1 97,1 
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Обсяг реалізованої промислової продукції  
за видами діяльності у січні – травні 2021 року 

 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції 

(товарів, послуг) без ПДВ та акцизу 

тис.грн 

у % до всієї 

реалізованої 

продукції 

Промисловість  53498370,0 100,0 

Добувна та переробна промисловість 40361437,1 75,5 

Добувна промисловість і розроблення 

кар’єрів 3777392,1 7,1 

Переробна промисловість 36584045,0 68,4 
з неї   

виробництво харчових продуктів, 

напоїв і тютюнових виробів 14753487,9 27,6 

текстильне виробництво, 

виробництво одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів 2158746,1 4,0 

виготовлення виробів з деревини, 

виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність 4386032,7 8,2 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення к к 

виробництво хімічних речовин і 

хімічної продукції 876092,4 1,7 

виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів к к 

виробництво гумових і пластмасових 

виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції 3626492,7 6,8 

металургійне виробництво, 

виробництво готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання 3011805,9 5,6 

машинобудування 4377842,5 8,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 12371702,9 23,1 

Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами 765230,0 1,4 
 
Примітка. Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження 

«Економічні показники короткотермінової статистики промисловості». Дані за видами 

діяльності сформовані за однорідними продуктами.  
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Виробництво промислової продукції за видами  

(у натуральному вираженні) 

у січні – червні 2021 року 
 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

 одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень-

червень 2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів 
Вугілля рядове кам’яне, тис.т 654,4 103,5 48,4 

Вугілля кам’яне інше, тис.т 417,8 72,6 к 

Нафта сира, у т.ч. нафта, одержана з 

мінералів бітумінозних, тис.т к к к 

Газ природний скраплений або в 

газоподібному стані, млн.м3 484,1 109,8 х 

Вапняк, флюс вапняковий та інший 

вапняковий камінь для виготовлення вапна й 

цементу (крім подрібненого вапнякового 

наповнювача та каменю вапнякового 

заданих розмірів), тис.т к к к 

Піски будівельні, такі як глинисті, каолінові, 

полевошпатові (крім кременистих та 

металоносних пісків), тис.т 1060,8 128,0 к 

Інший камінь дроблений, який 

використовується як наповнювач бетону, для 

дорожнього покриття та подібних цілей (крім 

гальки, гравію, кременя, вапняку, доломіту та 

іншого вапнякового каменю, тис.т к к к 

Переробна промисловість 

Яловичина і телятина, свіжі чи охолоджені - 

туші, напівтуші, четвертини необвалені, т 199,7 80,3 к 

Свинина свіжа чи охолоджена - туші, напів-

туші (уключаючи оброблені сіллю чи консер-

вантами для тимчасового зберігання), т 23363,6 113,0 137,8 

Свинина заморожена - туші, напівтуші,т к к к 

Субпродукти харчові великої рогатої 

худоби, свиней, баранів, овець, кіз, коней, 

інших тварин родини конячих, заморожені, т 4566,2 339,9 1243,7 

Шкури великої рогатої худоби або тварин 

родини конячих, цілі, необроблені,  шт  3437 93,4 491 

М’ясо курей, курчат, свіже чи охолоджене – 

тушки, т   19489,5 83,2 к 

Субпродукти харчові свійської птиці, т 2017,7 100,1 к 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

 одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень- 

 червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Свинина інша (уключаючи бекон, ¾ свинячого 

боку, філейні частини і відруби з них) солена, в 

розсолі, сушена чи копчена, т 300,3 109,4 – 

Вироби ковбасні та подібні продукти з м’яса, 

субпродуктів чи крові тварин та подібні вироби і 

харчові продукти на їхній основі (крім виробів 

ковбасних з печінки та страв готових), т 2518,1 104,2 к 

Суміші соків фруктових та овочевих , тис.л к к к 

Продукти готові та консервовані з м'яса чи 

субпродуктів, інші (уключаючи продукти з крові 

тварин; крім виробів ковбасних та подібних 

продуктів, гомогенізованих продуктів, виробів з 

печінки та страв готових), т 246,0 56,1 – 

Олія соєва та її фракції, нерафіновані (крім 

хімічно модифікованих), т к к к 

Олії соняшникова і сафлорова та їх фракції, 

рафіновані (крім хімічно модифікованих), т к к к 

Молоко та вершки незгущені і без додавання 

цукру чи інших підсолоджувальних речовин 

жирністю більше 1%, але не більше 6% у 

первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше  

2 л, т к к – 

Масло вершкове жирністю не більше 85%, т к к к 

Молоко і вершки коагульовані, йогурт, кефір, 

сметана та інші ферментовані продукти, т к к к 

Йогурт рідкий та сквашене молоко 

ароматизовані (молоко і вершки коагульовані, 

йогурт, кефір, сметана та інші ферментовані 

продукти, ароматизовані або з додаванням 

фруктів, горіхів або какао), т к к – 

Борошно пшеничне чи пшенично-житнє, т 19814,9 67,3 2258,0 

Хліб та вироби хлібобулочні, нетривалого 

зберігання, т 20455,4 112,1 к 

Торти, т 278,3 109,0 к 

Тістечка, т к к к 

Вироби здобні (булочки підвищеної 

калорійності, листкові, рулети з маком, 

рогалики, тощо), т к к к 

Сухарі, сушки, грінки та вироби подібні 

підсмажені, т к к – 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

 одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень-

червень 2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Печиво солодке, вафлі та вафельні облатки, 

частково чи повністю покриті шоколадом або 

іншими сумішами, що містять какао, т  1712,4 98,9 к 

Печиво солодке (уключаючи сендвіч-печиво; 

крім частково чи повністю покритого 

шоколадом або іншими сумішами, що містять 

какао), т   1360,6 104,1 к 

Вафлі та вафельні облатки (уключаючи солоні; 

крім частково чи повністю покритих 

шоколадом або іншими сумішами, що містять 

какао), т к к к 

Цукор білий рафінований тростинний чи 

буряковий у твердій формі, т к к к 

Цукерки шоколадні (крім цукерок із вмістом 

алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи 

плитках), т к к к 

Кава смажена з кофеїном, т к к к 
 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин - для свиней, т 23354,6 137,1 к 

Корми готові (крім преміксів) для годівлі 

сільськогосподарських тварин - для свійської 

птиці, т 91411,6 106,5 4026,7 

Горілка з вмістом спирту не більше 45,4 %,  

тис.л чист. спирт к к к 

Пиво солодове (крім пива безалкогольного і 

пива з вмістом алкоголю не більше 0,5%), 

тис.дал к к к 

Води натуральні мінеральні негазовані, тис.дал к к к 

Води натуральні мінеральні газовані, тис.дал 18059,3 110,7 к 

    

Білизна постільна трикотажна машинного чи 

ручного в’язання,т к к – 

Комплекти і костюми чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон синтетичних 

або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 75,7 110,3 к 

Куртки, піджаки та блейзери чоловічі та 

хлопчачі з тканини бавовняної або з волокон 

синтетичних або штучних, виробничі та 

професійні, тис.шт 212,5 123,7 к 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

 одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень-

червень 2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Брюки, бриджі чоловічі та хлопчачі з тканини 

бавовняної або з волокон синтетичних або 

штучних, виробничі та професійні, тис.шт 425,5 123,2 – 

Комбінезони з нагрудниками та бретелями 

чоловічі та хлопчачі з тканини бавовняної або з 

волокон синтетичних або штучних, виробничі 

та професійні, тис.шт 127,8 130,1 к 

Предмети одягу інші чоловічі та хлопчачі з 

тканини бавовняної або з волокон синтетичних 

або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 158,6 61,4 к 

Предмети одягу інші жіночі та дівчачі з 

тканини бавовняної або з волокон синтетичних 

або штучних, виробничі та професійні, тис.шт 30,9 44,0 – 

Сукні трикотажні машинного або ручного 

вʼязання, жіночі та дівчачі, тис.шт 478,8 122,7 – 

Пальта, півпальта, плащі, накидки тощо, 

чоловічі та хлопчачі, тис.шт к к к 

Піджаки та блейзери (крім трикотажних), 

чоловічі та хлопчачі, тис.шт к к к 

Брюки та бриджі з тканини з волокон 

синтетичних або штучних (крім трикотажних, 

виробничих та професійних), чоловічі та 

хлопчачі, тис.шт к к к 

Жакети та блейзери ( крім трикотажних), 

жіночі та дівчачі, тис.шт 26,3 40,9 к 

Сукні (крім трикотажних), жіночі та дівчачі, 

тис.шт к к к 

Спідниці та спідниці-брюки  (крім 

трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 24,8 108,8 к 

Брюки та бриджі вовняні або з волосу тварин 

тонкого, з тканини з волокон синтетичних або 

штучних (крім трикотажних, виробничих та 

професійних), жіночі та дівчачі,  тис.шт к к к 

Блузки, сорочки та батники трикотажні 

машинного або ручного в’язання, жіночі та 

дівчачі, тис.шт к к – 

Блузки, сорочки та батники (крім 

трикотажних), жіночі та дівчачі, тис.шт 29,8 13,2 к 

Футболки, майки й подібні вироби, трикотажні 

машинного або ручного вʼязання, тис.шт 1431,5 99,5 к 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

 одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції за 

січень-червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Одяг і аксесуари до одягу трикотажні машинного 

або ручного вʼязання для немовлят (для дітей 

зростом не більше 86 см), уключаючи сорочечки, 

повзунки, комбінезони, костюми еластичні, 

рукавички, рукавиці й мітенки, верхній одяг, 

тис.шт 1937,1 106,9 к 

Костюми купальні та плавки трикотажні 

машинного або ручного вʼязання, жіночі та 

дівчачі, тис.шт к к – 

Панчішно-шкарпеткові вироби інші (уключаючи 

шкарпетки), тис. пар к к к 

Взуття, призначене для носіння на вулиці, з 

верхом зі шкіри натуральної чоловіче 

(уключаючи чоботи, півчоботи та черевики; 

крім водонепроникного взуття та взуття із 

захисним металевим підноском), тис. пар к к – 

    

Деревина з ялини (Pіcea abіes Karst.) та смереки 

(Abіes alba Mіll.) уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм, тис.м3 14,1 98,6 к 

Деревина із сосни (Pіnus sylvestrіs L.) уздовж 

розпиляна чи розколота, розділена на шари чи 

лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3 34,7 159,9 к 

Деревина хвойних порід уздовж розпиляна чи 

розколота, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки більше 6 мм (крім деревини із ялини 

(Pіcea abіes Karst.), смереки (Abіes alba Mіll.) та 

сосни (Pіnus sylvestrіs L.)), тис.м3 к к – 

Деревина (крім хвойних чи тропічних порід) 

уздовж розпиляна чи розколота, розділена на 

шари чи лущена, завтовшки більше 6 мм (крім 

брусків, планок та фриз для паркетного або 

дерев‛яного покриття підлоги, дубових), тис.м³ 8,3 96,5 1,7 

Шпон, листи для фанери клеєної, деревина інша, 

уздовж розпиляна, розділена на шари чи лущена, 

завтовшки 6 мм і менше, з деревини листяних 

порід, м³ 12722,4 113,2 1308,3 

Паркет дерев’яний щитовий для мозаїчних 

підлог, тис.м² к к – 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції за 

січень-червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня 

2020р.,у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Вікна, двері балконні та їх рами, з деревини, тис.шт   к к к 

Двері та їх коробки і пороги, з деревини, тис.шт к к к 

Піддони плоскі та обичайки, з деревини, тис.шт 1973,1 69,4 67,8 

Папір і картон гофровані, у рулонах або в 

аркушах, т к к к 

Коробки та ящики, з паперу або картону 

гофрованих, т 13597,9 116,8 627,0 

Коробки та ящики, складані, з паперу або 

картону негофрованих, т 10649,6 130,2 к 

Етикетки та ярлики з паперу чи картону 

друковані інші (крім самосклеювальних), т 363,3 115,8 – 

Газети, журнали та видання періодичні, які 

виходять менше чотирьох разів на тиждень, 

віддруковані, т   546,8 55,2 – 

Книги, брошури, листівки та подібна продукція 

у вигляді окремих аркушів, віддруковані, т 121,1 162,1 – 

Книги, брошури, листівки та подібна 

продукція, віддруковані (крім у вигляді 

окремих аркушів), т 171,0 91,8 к 

    

Кисень, тис.м³ к к к 

Діоксид вуглецю, т к к к 

Спирт етиловий неденатурований із вмістом 

спирту не менше 80 об. %, тис.дал к к 19,4 

Фарби та лаки інші, диспергованi чи розчиненi 

у водному середовищі, т   к к к 

Суміші невогнетривкі для поверхонь фасадів, 

внутрішніх стін будинків, підлог, стель, т  к к к 

Засоби дезінфікуючі інші, у формах чи 

упаковках для роздрібної торгівлі або у вигляді 

готових препаратів чи виробів (крім на основі 

четвертинних солей амонію та на основі 

галогенованих сполук) (крім пестицидів 

небезпечних), т  к к к 

Засоби мийні та для чищення, які містять або 

не містять мило, включаючи допоміжні засоби, 

для миття, розфасовані для роздрібної торгівлі 

(крім тих, що їх використовують як мило та 

поверхнево-активні речовини), т  к к к 

Вода туалетна, дал  к к к 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції за 

січень-червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня 

2020р.,у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Добавки для цементiв, будiвельних розчинiв i 

бетонiв готовi, т к к к 

    

Препарати лікарські, що містять алкалоїди або 

їх похідні, розфасовані для роздрібного 

продажу, кг к к к 

Препарати лікарські інші, що містять змішані 

чи незмішані продукти, розфасовані для 

роздрібного продажу, кг к к к 

    

Труби, трубки та шланги, жорсткі, з полімерів 

етилену, т  к к к 

Плити, листи, плівка, фольга і стрічки, з 

полімерів етилену, неармовані або не з’єднані з 

іншими матеріалами, завтовшки 0,125 мм і 

менше, т  1636,6 133,2 к 

Мiшки та пакети (у т.ч. конусоподібні), з 

полiмерiв етилену (не включаючи із 

синтетичних текстильних матеріалів), т  798,0 122,4 к 

Бутлі, пляшки, флакони, фляги та вироби 

подібні для транспортування або пакування 

продукції (стакани для сметани, йогурту тощо), 

місткістю 2 л і менше, з пластмас, тис.шт   368480,9 113,4 к 

Вікна та їх рами, двері та їх коробки і пороги, з 

пластмас, тис.шт   37,8 92,0 – 

Будівельні елементи, які використовуються для 

спорудження підлог, стін, перегородок, стель, 

дахів і т.ін., ринви та фітинги до них, перила, 

парапети та подібні огорожі, конструкційні 

елементи стелажів для складання і 

стаціонарного встановлення у магазинах, 

майстернях, складах і т. ін., декоративні 

архітектурні елементи, такі як канелюри, арки 

та фризи, з пластмас, т   803,5 119,1 к 

Вироби домашнього вжитку та вироби для 

туалетних кімнат, з пластмас (крім посуду 

столового та кухонного; ванн, душів та 

раковин, біде, унітазів, сидінь та кришок для 

унітазів, бачків змивних та виробів санітарно-

технічних подібних), т   к к к 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень-

червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Вироби багатошарові ізолюючі зі скла, тис.м2   к к к 

Ізолятори електричні зі скла, т   к к к 

Цегла невогнетривка керамічна будівельна (крім 

виробів з борошна кам’яного кремнеземистого чи 

ґрунтів діатомітових), тис.м3   104,5 114,7 38,1 

Портландцемент, тис.т   к к к 

Гіпсові суміші, що складаються з 

кальцинованого гіпсу або сульфату кальцію 

(уключаючи для використання у будівництві, 

обробленні тканин або поверхні паперу, 

стоматології), тис.т  к к – 

Блоки та цегла з цементу, бетону або каменю 

штучного для будівництва, тис.т   4,0 49,4 5,6 

Елементи конструкцій збірні для будівництва з 

цементу, бетону або каменю штучного, тис.т   72,5 82,7 20,8 

Розчини бетонні, готові для використання, тис.т  843,2 108,3 х 

Суміші будівельні сухі (крім розчинів бетонних, 

готових для використання), тис.т  100,9 106,2 к 

    

Листи профільовані (ребристі) 

холоднодеформовані, зі сталі нелегованої, т  к к к 

Панелі виключно або переважно виготовлені з 

листів залізних або сталевих, які складаються з 

двох стiнок, виготовлених з гофрованого 

(ребристого) листа з iзоляцiйним наповнювачем 

(крім конструкцій будівельних збірних), т  к к – 

Конструкції, виготовлені виключно або 

переважно з листового матеріалу, з металів 

чорних, інші, т  к к к 

Котли центрального опалення, шт  к к к 

Резервуари, цистерни, баки та подібні ємності 

для рідин, з металів чорних, місткістю понад 300 

л (крім з облицюванням чи з теплоізоляцією, 

оснащених механічним і тепловим 

обладнанням), т  к к к 

Арматура кріплення, фурнітура та вироби 

подібні для меблів, з металів недорогоцінних 

(крім завісів, роликів, замків і ключів), т   к к – 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень-

червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Тканини, ґрати, сітки й огорожі, незварні, 

виготовлені з дроту сталевого, крім з 

покриттям з пластмас, т  к к к 

    

Теодоліти й тахеометри (тахометри); прилади 

та інструменти геодезичні, гідрографічні, 

океанографічні, гідрологічні, метеорологічні 

або геофізичні інші, шт   к к – 

Трансформатори інші, потужністю не більше 1 

кВ·А, шт  к к к 

Вимикачі автоматичні на напругу більше 1 кВ, 

шт  к к к 

Основи апаратури електричної для контролю 

та розподілення електроенергії інші, на 

напругу не більше 1 кВ, шт  к к к 

Лампи розжарювання потужністю не більше 

200 Вт та на напругу більше 100 В,тис.шт  к к к 

Люстри та інші світильники електричні 

стельові та настінні (крім тих, які 

використовуються для освітлення відкритих 

майданчиків або доріг), шт  9105 79,6 к 

Конвеєри та елеватори безперервної дії 

стрічкові для товарів або матеріалів, шт  к к – 

Верстати для оброблення деревини, корка, 

кістки, ебоніту, твердих пластмас і матеріалів 

твердих подібних, шт  15 к – 

Комплекти ізольованих проводів для свічок 

запалювання для двигунів та комплекти 

проводів інших, для засобів транспортних, 

апаратів літальних та суден, т  7693,1 149,2 – 

Вагони вантажні та вагони-платформи, 

залізничні або трамвайні, несамохідні, шт  к к к 

    

Меблі для сидіння м’які з металевим каркасом 

(крім обертових, медичних, хірургічних, 

стоматологічних або ветеринарних, 

перукарських тощо; меблів для сидіння, що 

використовуються у в засобах транспортних 

моторних та повітряних), тис.шт к к к 
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Продовження 

Найменування продукції  

за Номенклатурою продукції промисловості, 

одиниця вимірювання 

Кількість 

виробленої 

промислової 

продукції  

за січень-

червень 

2021р. 

Січень-

червень 

2021р. до 

січня-

червня  

2020р., 

у % 

Кількість 

запасів 

виробленої 

промислової 

продукції на 

складах 

підприємств-

виробників на 

кінець червня 

2021р. 

Меблі для сидіння м'які з дерев’яним каркасом 

(уключаючи гарнітури меблеві з дивану та 

двох крісел; крім обертових), тис.шт 161,2 133,7 к 

Меблі для офісів дерев’яні, тис.шт 3,4 91,3 к 

Меблі кухонні, тис.шт к к к 

Меблі для їдалень та віталень дерев’яні (крім 

дзеркал, призначених для встановлення на 

підлозі, сидінь), тис.шт 653,1 275,5 64,8 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 

Електроенергія, млн.кВт·год к к х 

у тому числі вироблена    

тепловими електростанціями (ТЕЦ, ТЕС), 

млн.кВт·год к к х 

сонячними електростанціями, млн.кВт·год 114,6 81,1 х 
 

 

 

 

Примітка. Інформація сформована за результатами державного статистичного спостереження 

"Показники короткотермінової статистики виробництва промислової продукції за видами". 
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БУДІВНИЦТВО 

 

Обсяг виробленої будівельної продукції за видами  

у січні–червні 2021 року 

 

 

 

 
 
 
 

 Обсяг виробленої будівельної продукції 

тис.грн 

у % до 

загального 

обсягу 

у % до січня-

червня 2020р. 

Будівництво 4839254 100,0 100,5 

Будівлі 3214118 66,4 116,4 

житлові 1696030 35,0 147,8 

нежитлові 1518088 31,4 94,5 

Інженерні споруди 1625136 33,6 77,8 
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ТРАНСПОРТ  

 

Вантажні перевезення  

у січні–червні 2021 року 
 

 Вантажообіг  Обсяг перевезених вантажів 

млн.ткм 
у % до  

січня–червня 
2020р. 

тис.т 
у % до  

січня–червня 
2020р. 

     

Транспорт1 5271,6 119,8 7259,3 106,7 

з нього:     

автомобільний 2131,9 121,6 5861,3 110,3 

водний – – – – 

авіаційний – – – – 
 

1 З урахуванням обсягів відправлених вантажів залізничним транспортом, за даними відокремленого 

підрозділу "Львівська дирекція залізничних перевезень" регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ 

"Укрзалізниця". 

 

 

 

 

Пасажирські перевезення 

у січні–червні 2021 року 
 

 
Пасажирообіг 

Кількість перевезених 

пасажирів 

млн.пас.км 
у % до 

 січня–червня 
2020р. 

тис.  
у % до 

 січня–червня 
2020р. 

     
Транспорт1 1185,5 130,1 73379,5 120,2 

з нього:     

автомобільний 641,9 138,6 38950,6 128,3 

водний – – – – 

авіаційний – – – – 

тролейбусний 113,4 116,2 15538,0 116,2 

трамвайний 123,3 109,6 16885,9 109,6 

метрополітенівський – – – – 

 
1 З урахуванням кількості відправлених пасажирів залізничним транспортом, за даними відокремленого 

підрозділу "Львівська дирекція залізничних перевезень "регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ 

"Укрзалізниця". 
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ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)  
 

Кількість юридичних осіб за районами 
 

 
Станом на 

01.04.2021 01.07.2021 

Львівська область 75289 75935 

у розрізі районів   

Дрогобицький 5101 5086 

Золочівський 3283 3266 

Львівський 51165 51781 

Самбірський 3366 3370 

Стрийський 5519 5537 

Червоноградський 3534 3555 

Яворівський 3321 3340 

 

 

 
Примітка. Інформація у розрізі районів згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць 

та територій територіальних громад  станом на 01.01.2021 буде оприлюднена  на  офіційному вебсайті  

ГУС  у Львівській області у січні 2022 року. 
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Кількість юридичних осіб за організаційно-правовими 

формами господарювання 
 

 

 
Станом на 

01.04.2021 01.07.2021 

Усього юридичних осіб 75289 75935 
у тому числі   
фермерське господарство 1680 1709 

приватне підприємство 13574 13588 

державне підприємство 203 202 

казенне підприємство 2 2 

комунальне підприємство 946 945 

дочірнє підприємство 821 819 

іноземне підприємство 87 87 

підприємство об’єднання громадян (релігійної 

організації, профспілки) 270 271 

підприємство споживчої кооперації 197 191 

акціонерні товариства 473 474 

з них   

публічне акціонерне товариство 25 24 

приватне акціонерне товариство 222 223 
товариство з обмеженою відповідальністю 29815 30366 
товариство з додатковою відповідальністю 97 97 
повне товариство 35 35 
командитне товариство 18 18 
кооперативи 1799 1813 

з них   
виробничий  80 79 
обслуговуючий  1455 1469 
споживчий  11 11 
сільськогосподарський виробничий  18 19 
сільськогосподарський обслуговуючий  83 84 

органи державної влади, організації (установи, 

заклади) 6347 6192 
з них   
державна організація (установа, заклад) 548 535 
комунальна організація (установа, заклад) 4196 4143 
приватна організація (установа, заклад) 100 99 
організація (установа, заклад) об’єднання 

громадян  (релігійної організації, 

профспілки, споживчої кооперації тощо) 96 95 
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Продовження 

 
Станом на 

01.04.2021 01.07.2021 

асоціація 116 117 

корпорація 35 35 

консорціум 9 11 

концерн 8 8 

спілка споживчих товариств 21 21 

інші об'єднання юридичних осіб 29 30 

товарна біржа 26 26 

кредитна спілка 46 45 

споживче товариство 200 200 

недержавний пенсійний фонд - - 

політична партія 898 897 

громадська організація 6800 6891 

громадська спілка  134 137 

релігійна організація 2659 2660 

профспілка, об'єднання профспілок 1498 1501 

творча спілка (інша професійна організація) 19 19 

благодійна організація 1317 1330 

об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку 3289 3357 

орган самоорганізації населення 83 83 

   

Довідково   

Відокремлені підрозділи юридичних осіб 3166 3194 

у тому числі   

філія (інший відокремлений підрозділ) 2973 2995 

представництво 193 199 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами 

у січні‒травні 2021 року 

 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 
      
Усього 1053590,1 121,7 1678392,2 138,8 –624802,1  

   у тому числі        

Австрія 22194,8 158,0 28113,2 140,2 –5918,5  

Азербайджан 3357,7 104,0 351,1 187,9 3006,6  

Алжир 1344,0 20,8 0,8 – 1343,2  

Бангладеш 2631,6 17,4 12050,3 143,5 –9418,6  

Бельгія 16691,3 105,4 12751,7 169,8 3939,6  

Білорусь 15087,3 107,9 187217,1 216,2 –172129,8  

Болгарія 3324,0 122,6 4308,9 121,0 –984,9  

Бразилія 21,2 251,4 5633,2 86,6 –5612,0  

В'єтнам 1473,6 126,2 4001,9 117,9 –2528,3  

Гонконг, Особливий 

адміністративний район 

Китаю 1698,8 132,4 202,9 119,5 1496,0  

Греція 2069,2 304,0 6281,4 190,8 –4212,1  

Грузія 1695,5 107,2 206,2 166,5 1489,3  

Данія 70412,5 144,9 28080,5 174,3 42332,0  

Еквадор – – 15233,7 135,2 –15233,7  

Естонія 3663,0 171,7 2565,3 129,2 1097,8  

Єгипет 9478,9 35,3 3429,7 59,5 6049,2  

Ємен 1121,6 43,8 – – 1121,6  

Ізраїль 3234,1 37,5 2069,4 93,8 1164,7  

Індія 33635,8 189,8 15369,0 163,1 18266,8  

Індонезія 572,7 20,2 2706,5 60,4 –2133,8  

Ірак 2976,3 48,3 – – 2976,3  

Іран (Ісламська 

Республіка) 9141,4 2585,6 1245,9 684,1 7895,6  

Ірландія 2166,0 138,5 1671,4 199,7 494,6  

Ісландія 57,5 104,0 1227,2 58,1 –1169,6  

Іспанія 10045,7 65,9 21040,1 90,9 –10994,3  

Італія 10167,8 113,6 50815,8 143,8 –40648,1  

Казахстан 1319,1 77,8 33297,2 1585,7 –31978,1  

Камбоджа 17,1 – 1399,5 90,2 –1382,4  

Канада 735,0 72,0 2310,3 88,8 –1575,3  

Китай 35270,4 878,6 203737,0 146,7 –168466,6  

Колумбія 37,7 82,0 1649,5 133,7 –1611,8  

Коста‒Рика – – 6667,6 137,1 –6667,6  

Латвія 7929,3 166,7 6023,9 171,4 1905,4  

Литва 10288,1 139,4 26776,4 80,6 –16488,2  

Ліван 1331,0 29,4 4,9 1691,4 1326,0  
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Продовження 
 Експорт Імпорт 

Сальдо тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

Лівія 2186,9 48,8 – – 2186,9  

Малаві 100,1 – 9335,9 51,3 –9235,7  

Малайзія 146,6 61,7 3579,0 152,9 –3432,3  

Марокко 1948,4 28,3 1884,2 124,5 64,2  

Мексика 8,0 1675,3 3276,3 137,8 –3268,3  

М’янма 106,2 58,0 2322,0 91,3 –2215,8  

Нідерланди 37457,6 203,7 25919,5 112,2 11538,0  

Німеччина 140157,9 167,4 185156,5 125,6 –44998,5  

Норвегія 600,1 214,3 3955,5 109,5 –3355,4  

Об’єднані Арабські Емірати 1703,4 136,2 800,3 15,8 903,0  

Пакистан 511,7 3257,3 2756,2 110,4 –2244,5  

Панама – – 1028,8 1150,5 –1028,8  

Перу 90,7 348,5 1412,4 71,0 –1321,7  

Південна Африка 99,7 537,0 18708,8 200,6 –18609,2  

Північна Македонія 54,5 59,0 1146,7 73,3 –1092,2  

Польща 298732,2 136,4 337573,1 132,0 –38840,9  

Португалія 3766,4 44,6 3178,1 243,7 588,3  

Республіка Корея 159,2 2,5 8102,3 125,1 –7943,1  

Республіка Молдова 13830,7 113,8 355,6 39,5 13475,0  

Російська Федерація 10576,0 126,8 19879,9 86,4 –9303,9  

Румунія 20286,4 160,7 17485,5 175,5 2800,9  

Саудівська Аравія 3209,6 25,6 1213,0 115,0 1996,6  

Сербія 1851,8 164,2 4668,0 135,9 –2816,1  

Словаччина 34414,5 151,4 30702,0 175,4 3712,5  

Словенія 1926,2 126,7 4972,8 168,6 –3046,6  

Сполучене Королівство 

Великої Британії та 

Північної Ірландії 6689,2 88,0 20852,9 136,9 –14163,7  

США 5510,7 56,4 27490,1 143,7 –21979,4  

Таїланд 150,4 82,0 2286,7 135,2 –2136,2  

Тайвань, Провінція Китаю 265,3 59,5 4480,2 136,9 –4215,0  

Того 1347,7 2446,6 – – 1347,7  

Туреччина 12543,7 117,6 91537,1 106,5 –78993,4  

Угорщина 57237,1 62,5 34684,4 216,3 22552,7  

Філіппіни 10,3 11,5 1036,3 133,7 –1026,0  

Фінляндія 763,3 65,7 4822,2 160,2 –4058,9  

Франція 9547,4 201,2 16040,0 124,4 –6492,6  

Хорватія 1840,1 144,1 434,1 191,5 1406,0  

Чехія 80905,9 174,9 49197,9 218,8 31708,0  

Чилі 224,5 200,7 1248,9 91,1 –1024,4  

Швейцарія 1907,0 94,8 22498,2 120,3 –20591,2  

Швеція 4427,4 166,8 8210,2 108,2 –3782,8  

Японія 208,5 275,7 7523,8 108,1 –7315,3  
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Товарна структура зовнішньої торгівлі 

у січні‒травні 2021 року 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

       

Усього 1053590,1 121,7 100,0 1678392,2 138,8 100,0 
       

I. Живi тварини; продукти 

тваринного походження 12114,1 65,5 1,1 54408,6 115,6 3,2 

01 живi тварини 311,6 470,3 0,0 6796,0 153,2 0,4 

02 м'ясо та їстівні 

субпродукти 6455,9 132,8 0,6 16692,8 136,8 1,0 

03 риба i ракоподібні 388,2 110,7 0,0 11824,7 85,3 0,7 

04 молоко та молочнi 

продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 2055,6 18,7 0,2 18023,7 115,4 1,1 

05 інші продукти 

тваринного походження 2902,8 132,2 0,3 1071,4 114,0 0,1 
       

II. Продукти рослинного 

походження 116080,3 85,2 11,0 103895,6 86,6 6,2 

06 живі дерева та інші 

рослини 1303,1 232,8 0,1 4823,3 284,8 0,3 

07 овочi 962,4 354,8 0,1 31998,7 72,2 1,9 

08 їстівнi плоди та горiхи                                                                                                                                                                                                                  4832,9 98,3 0,5 52117,1 91,6 3,1 

09 кава, чай 226,0 191,0 0,0 12854,9 86,7 0,8 

10 зерновi культури 81534,5 65,1 7,7 183,6 278,6 0,0 

11 продукцiя 

борошномельно-

круп'яної промисловості 30,6 106,2 0,0 264,9 125,0 0,0 

12 насiння і плоди 

олійних рослин 25624,6 786,3 2,4 942,8 63,3 0,1 

13 шелак природний  1279,6 788,5 0,1 691,2 150,5 0,0 

14 рослинні матеріали 

для виготовлення 286,4 17,9 0,0 19,1 94,1 0,0 
       

ІІІ. 15 Жири та олії 

тваринного або 

рослинного походження 70205,5 89,2 6,7 3950,6 118,6 0,2 
       

IV. Готові харчові 

продукти 54479,6 82,7 5,2 92268,7 100,1 5,5 

16 продукти з м'яса, риби                                                                                                                                                                                                                                   –  –  – 3810,6 128,7 0,2 

17 цукор і кондитерські 

вироби з цукру 227,1 3,4 0,0 2844,9 201,6 0,2 
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Продовження 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

18 какао та продукти з 

нього 3185,2 91,8 0,3 11751,1 139,4 0,7 

19 готові продукти із 

зерна  9241,9 107,3 0,9 7926,0 140,1 0,5 

20 продукти переробки 

овочів 5104,6 41,8 0,5 6202,1 91,6 0,4 

21 різнi харчовi продукти                                                                                                                                                                                                                                  7048,9 100,3 0,7 18645,8 98,4 1,1 

22 алкогольні і 

безалкогольні напої та 

оцет 4457,6 153,9 0,4 6337,9 108,9 0,4 

23 залишки і вiдходи 

харчової промисловості 24398,6 105,6 2,3 21652,0 115,3 1,3 

24 тютюн і промислові 

замінники тютюну 815,6 46,5 0,1 13098,2 56,0 0,8 
       

V. Мiнеральнi продукти 55155,3 51,1 5,2 277008,1 208,2 16,5 

25 сiль; сірка; землі та 

каміння 173,9 108,0 0,0 1889,2 158,0 0,1 

26 руди, шлаки і зола 174,5 87,0 0,0  –  –  – 

27 палива мінеральні; 

нафта і продукти її 

перегонки 54806,9 50,9 5,2 275118,9 208,7 16,4 
       

VI. Продукція хімічної та 

пов'язаних з нею галузей 

промисловостi 8286,7 181,0 0,8 85944,0 129,2 5,1 

28 продукти неорганiчної 

хiмiї 34,3 247,4 0,0 5454,2 94,9 0,3 

29 органiчнi хiмiчнi 

сполуки 392,8 94,4 0,0 14531,9 128,0 0,9 

30 фармацевтична 

продукція 1417,7 232,4 0,1 5049,3 182,4 0,3 

31 добрива 25,6 236,7 0,0 12259,0 128,2 0,7 

32 екстракти дубильнi 1358,4 127,5 0,1 14899,0 142,8 0,9 

33 ефiрнi олії 964,3 138,3 0,1 7709,4 119,2 0,5 

34 мило, поверхнево-

активні органічні 

речовини 2247,4 182,1 0,2 14219,2 114,8 0,8 

35 бiлковi речовини 263,2 204,3 0,0 2900,0 123,4 0,2 

36 порох і вибуховi 

речовини 63,0 184,5 0,0 167,8 300,2 0,0 

37 фотографічні або 

кiнематографічні товари 14,7  – 0,0 1884,7 122,4 0,1 
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Продовження 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

38 різноманітна хімічна 

продукція 1505,3 408,4 0,1 6869,5 177,7 0,4 
       

VII. Полімерні матеріали, 

пластмаси та вироби з них 5292,2 105,1 0,5 133490,9 156,4 8,0 

39 пластмаси, полімерні 

матеріали  5133,7 105,5 0,5 104092,5 161,4 6,2 

40 каучук, гума 158,5 92,3 0,0 29398,4 140,9 1,8 

       

VIII. Шкури необроблені, 

шкіра вичищена 33753,2 195,5 3,2 62590,3 198,0 3,7 

41 шкури 27442,7 195,0 2,6 57266,3 204,4 3,4 

42 вироби із шкiри 6185,8 194,0 0,6 5230,9 152,5 0,3 

43 натуральне та штучне 

хутро 124,7  – 0,0 93,2 57,6 0,0 
       

IX. Деревина і вироби з 

деревини 93758,8 154,1 8,9 11127,4 166,3 0,7 

44 деревина і вироби з 

деревини 93155,2 153,6 8,8 10861,3 165,5 0,6 

45 корок та вироби з 

нього 5,6  – 0,0 181,3 660,4 0,0 

46 вироби із соломи 598,1 287,6 0,1 84,8 82,1 0,0 
       

X. Маса з деревини або 

інших волокнистих 

целюлозних матеріалів 20377,9 114,9 1,9 38877,7 130,8 2,3 

47 маса з деревини  –  –  – 4204,0 116,5 0,3 

48 папiр та картон 19368,4 119,7 1,8 33916,0 134,6 2,0 

49 друкована продукція 1009,5 64,9 0,1 757,8 82,3 0,0 
       

ХI. Текстильні матеріали 

та текстильні вироби 94622,1 132,1 9,0 211932,0 139,0 12,6 

50 шовк  –  –  – 1,8 3,8 0,0 

51 вовна 12,2 188,8 0,0 2002,5 143,1 0,1 

52 бавовна 115,4 451,0 0,0 5419,0 131,2 0,3 

53 іншi текстильнi 

волокна 10,7  – 0,0 569,8 124,8 0,0 

54 нитки синтетичні або 

штучні 256,0 117,7 0,0 15897,0 140,5 0,9 

55 синтетичні або штучні 

штапельнi волокна 338,3 174,0 0,0 13656,4 136,2 0,8 

56 вата 116,6 100,3 0,0 11265,4 108,2 0,7 

57 килими 19,3 254,3 0,0 2216,1 70,2 0,1 
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Продовження 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

58 спецiальнi тканини 1410,5 118,4 0,1 10720,1 163,9 0,6 

59 текстильнi матерiали 348,2 100,8 0,0 21604,5 175,6 1,3 

60 трикотажні полотна 2627,2 120,1 0,2 23253,7 153,2 1,4 

61 одяг та додаткові речі 

до одягу, трикотажні 25514,8 118,2 2,4 32876,7 138,1 2,0 

62 одяг та додаткові речі 

до одягу, текстильні  29169,7 118,3 2,8 36442,5 131,8 2,2 

63 іншi готовi текстильні 

вироби 34683,3 164,6 3,3 36006,7 138,5 2,1 
       

XII. Взуття, головнi убори, 

парасольки 6267,6 127,0 0,6 59717,6 461,0 3,6 

64 взуття 5527,2 134,5 0,5 58312,7 502,1 3,5 

65 головнi убори 642,4 102,6 0,1 706,9 100,5 0,0 

66 парасольки 0,0 0,3 0,0 276,5 351,4 0,0 

67 обробленi пір’я та пух 97,9 50,1 0,0 421,5 75,6 0,0 
       

XIII. Вироби з каменю, 

гiпсу, цементу  10422,5 170,7 1,0 27411,8 122,1 1,6 

68 вироби з каменю, 

гiпсу, цементу 7526,3 173,8 0,7 7621,6 134,8 0,5 

69 керамiчнi вироби 490,4 179,7 0,0 12992,1 117,2 0,8 

70 скло та вироби із скла 2405,8 160,3 0,2 6798,1 119,1 0,4 
       

XIV. 71 Перли природні 

або культивовані, 

дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння 76,8 568,6 0,0 592,7 103,7 0,0 
       

XV. Недорогоцінні метали 

та вироби з них 27755,6 140,6 2,6 106725,0 115,5 6,4 

72 чорнi метали 924,4 138,1 0,1 30328,2 115,4 1,8 

73 вироби з чорних 

металiв 14063,0 125,9 1,3 36441,3 103,7 2,2 

74 мiдь i вироби з неї 276,6 430,8 0,0 2075,3 143,4 0,1 

75 нiкель i вироби з нього  –  –  – 63,8 54,7 0,0 

76 алюмiнiй i вироби з 

нього 1064,3 196,6 0,1 4781,7 72,2 0,3 

78 свинець і вироби з 

нього 1133,2 379,9 0,1 2,0 2476,1 0,0 

79 цинк i вироби з нього  –  –  – 1258,9 149,4 0,1 

80 олово і вироби з нього 2,1 29,4 0,0 55,9 110,8 0,0 

81 іншi недорогоціннi 

метали 0,1 0,9 0,0 186,8 101,8 0,0 



52 

Продовження 

Код і назва товарів 

згідно з УКТЗЕД 

Експорт Імпорт 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

тис.дол. 

США 

у % до 

січня‒

травня 

2020р. 

у % до 

загаль- 

ного 

обсягу 

82 інструменти, ножовi 

вироби 1725,5 110,7 0,2 8457,3 115,5 0,5 

83 іншi вироби з 

недорогоцінних металiв 8566,4 158,0 0,8 23073,8 159,9 1,4 
       

XVI. Машини, обладнання 

та механізми; електро-

технічне обладнання 257012,5 170,5 24,4 267729,2 127,8 16,0 

84 реактори ядерні, 

котли, машини 24708,6 118,6 2,3 115112,4 118,6 6,9 

85 електричнi машини 232303,9 178,8 22,0 152616,8 135,7 9,1 
       

XVII. Засоби наземного 

транспорту, літальні 

апарати, плавучі засоби  2655,8 132,9 0,3 72338,1 117,9 4,3 

86 залізничні локомотиви  944,0 138,8 0,1 797,5 47,9 0,0 

87 засоби наземного 

транспорту, крiм 

залізничного  1711,8 131,6 0,2 70954,3 118,9 4,2 

88 літальні апарати  –  –  – 108,1 472,8 0,0 

89 судна  –  –  – 478,2 4858,6 0,0 
       

XVIII. Прилади та апарати 

оптичнi, фотографічні 1727,5 133,2 0,2 23879,2 182,9 1,4 

90 прилади та апарати 

оптичнi, фотографічні 1720,9 133,8 0,2 23479,7 184,2 1,4 

91 годинники 6,6 60,2 0,0 76,4 59,8 0,0 

92 музичні інструменти  –  –  – 323,0 174,8 0,0 
       

ХX. Рiзнi промислові 

товари  183219,0 191,1 17,4 42337,8 154,3 2,5 

94 меблi 181499,6 192,4 17,2 23838,4 146,7 1,4 

95 іграшки, iгри 1560,2 127,4 0,1 9128,7 225,0 0,5 

96 рiзнi готовi вироби 159,2 51,3 0,0 9370,8 131,4 0,6 

       

ХХІ. Твори мистецтва 9,0  – 0,0 38,8 4929,8 0,0 
       

ХХІІ. Товари, придбані в 

портах 318,0 59,9 0,0 1909,8 148,8 0,1 
       

ХХІІI. Різне ‒ ‒ ‒ 218,3 93,7 0,0 
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СПОЖИВЧІ ЦІНИ 

 

Індекси споживчих цін 

у червні 2021 року 
  (відсотків) 

 
До попереднього місяця 

До грудня 

 попереднього року 

квітень 

2021р. 

травень 

2021р. 

червень 

2021р. 

червень 

2021р. 

червень 

2020р. 

      
Індекс споживчих цін  100,2 101,5 99,8 105,6 101,8 

Продукти харчування та 

безалкогольні напої 101,1 101,8 99,2 107,8 105,2 
Продукти харчування  101,1 101,9 99,1 108,2 105,3 

Хліб і хлібопродукти   101,5 100,4 99,7 106,7 104,4 
Хліб   101,1 100,7 99,2 106,2 102,1 
Макаронні вироби   100,9 99,8 99,5 101,7 102,3 

М’ясо та м’ясопродукти 100,9 102,0 99,3 107,0 98,2 
Риба та продукти з риби 100,0 100,3 100,7 102,9 101,2 
Молоко, сир та яйця   99,9 96,6 97,6 98,1 99,3 

Молоко  99,6 100,3 99,9 100,7 99,1 
Сир і м’який сир (творог) 100,2 99,9 98,2 99,5 100,1 
Яйця 99,5 82,2 88,8 87,0 94,8 

Олія та жири   106,0 104,0 100,8 124,4 98,9 
Масло   100,7 100,5 99,7 102,7 99,7 
Олія соняшникова 111,4 108,3 101,8 155,3 97,7 

Фрукти   98,4 118,5 95,5 119,5 166,0 
Овочі 99,2 97,4 97,7 107,7 106,1 
Цукор 106,6 100,7 99,4 123,4 103,8 

Безалкогольні напої 100,2 101,0 100,6 101,1 101,2 
Алкогольні напої, тютюнові 

вироби 100,7 100,8 99,8 104,7 104,1 
Алкогольні напої 100,0 100,2 99,5 100,8 100,5 
Тютюнові вироби 101,3 101,4 100,1 108,7 108,4 

Одяг і взуття 100,6 100,6 98,2 102,2 98,6 
Одяг  100,5 100,4 98,2 102,6 98,9 
Взуття 100,7 100,9 98,1 101,4 97,9 

Житло, вода, електроенергія, 

газ та інші види палива 100,0 104,3 100,0 106,8 85,5 
Утримання та ремонт житла 100,6 100,4 100,7 102,0 99,8 
Водопостачання  100,0 100,0 100,0 108,8 134,8 
Каналізація  100,0 100,0 100,0 108,6 124,7 
Утримання будинків та 

прибудинкових територій 100,0 100,0 100,0 107,3 100,0 
Електроенергія   100,0 100,0 100,0 136,6 100,0 
Природний газ 100,0 111,1 100,0 100,1 61,2 
Гаряча вода, опалення  100,0 100,0 100,0 100,0 55,4 
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   Продовження 

 
До попереднього місяця 

До грудня 

 попереднього року 

квітень 

2021р. 

травень 

2021р. 

червень 

2021р. 

червень 

2021р. 

червень 

2020р. 

      
Предмети домашнього вжитку, 

побутова техніка та поточне 

утримання житла 100,4 100,5 100,1 101,2 98,6 

Меблі та предмети обстановки, 

килими та інші види покриттів 

для підлоги 100,7 100,3 100,7 102,6 99,5 

Домашній текстиль 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 

Побутова техніка 100,2 101,0 99,6 100,4 98,0 

Охорона здоров’я 100,5 100,7 100,1 102,3 104,2 

Фармацевтична продукція, 

медичні товари та обладнання 100,7 100,7 100,2 103,0 105,1 

Амбулаторні послуги  100,2 100,8 100,0 101,3 103,2 

Транспорт 101,5 101,0 102,3 109,4 96,6 

Купівля транспортних засобів 100,4 99,3 99,7 98,1 101,7 

Паливо та мастила   100,4 100,5 98,4 115,7 78,5 

Транспортні послуги 103,4 103,3 108,2 118,2 103,1 

Залізничний пасажирський 

транспорт  100,7 102,0 105,2 113,9 106,0 

Автодорожній пасажирський 

транспорт  103,5 103,5 109,0 119,1 102,8 

Зв’язок 99,8 102,1 100,2 102,8 102,1 

Відпочинок і культура 100,3 99,9 100,5 101,4 96,5 

Аудіотехніка, фотоапаратура та 

обладнання для обробки 

інформації  101,7 99,7 100,5 102,4 92,9 

Послуги відпочинку та 

культури 100,0 100,0 100,7 101,5 104,3 

Газети, книжки та канцелярські 

товари 99,9 100,2 99,8 100,3 100,9 

Освіта 100,0 100,0 100,0 100,8 101,1 

Дошкільна та початкова освіта  100,0 100,0 100,0 107,2 106,0 

Середня освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 101,2 

Вища освіта  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ресторани та готелі 100,6 100,9 100,4 103,4 99,5 

Різні товари та послуги 87,1 100,4 100,3 94,5 103,8 
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