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ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 
 

 

2523,1 тис. осіб  

наявного населення 
на 1 грудня 2018 року 
 
 
 

 

На 1 грудня 2018 року 
кількість наявного населення 
області становила 2523,1 тис. 
осіб. 

Упродовж січня-листо-
пада 2018 року: 

 кількість населення змен-
шилась на 6492 особи за 
рахунок переважання 
природного скорочення над 
міграційним приростом; 

 народились 21634 дитини, 
що на 6,8% менше відносно 
січня-листопада 2017 року; 

 померла 29801 особа, що 
на 1,5% більше відносно 
січня-листопада 2017 року. 

 Природне скорочення 
населення відбулось в усіх містах 
обласного значення та районах 
області, крім Яворівського 
(приріст – 32 особи). Найбільше 
природне скорочення 
спостерігалось у Львові (1753 
особи), Червонограді (378), у 
Жидачівському (570) та Со-
кальському (428 осіб) районах. 

З-за меж області у січні–
листопаді 2018 року прибуло 
10847 осіб, вибуло – 9172 особи, 
міграційний приріст становив 
1675 осіб. 

 

 

 
 

 

476,6  
тис. штатних  
працівників  
 
 

 

Середньооблікова кіль-
кість штатних працівників, які 
були зайняті на підприємствах, в 
установах та організаціях (з 
кількістю найманих працівників 
10 і більше осіб), у грудні 2018 
року становила 476,6 тис. осіб, 
що на 2,2% більше відносно 
грудня 2017 року.  

На кінець грудня 2018 
року у Львівській області було 
зареєстровано 13,4 тис. 
безробітних громадян (за 
даними Львівського обласного 
центру зайнятості). Порівняно з 
кінцем грудня 2017 року ця 
кількість зменшилась на 7,3%.  

 У грудні 2018 року 
середньооблікова кількість 
безробітних, які отримали 
допомогу з безробіття, 
становила 10,1 тис. осіб; 
середній розмір допомоги 
склав 3125 грн (83,9% від рівня 
мінімальної заробітної плати. 

Підприємства, установи 
та організації області заявили 
про наявність 6239 вільних 
робочих місць. На 10 вакантних 
посад претендувала у 
середньому 21 особа. 
Найбільший попит був на 
кваліфікованих робітників з 
інструментом.   

ПОВІДОМЛЕННЯ 2018

НАСЕЛЕННЯ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД

РИНОК ПРАЦІ ГРУДЕНЬ 2018
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9172 грн 

заробітна плата  
у грудні   
 
 
 
 
 
 
 

 

Середня номінальна 
заробітна плата штатного 
працівника підприємств, установ 
та організацій області (з кількістю 
працюючих 10 і більше осіб) у 
грудні 2018 року становила 9172 
грн та збільшилася порівняно з 
груднем 2017 року на 16,4%.   

Реальна заробітна плата 
(з урахуванням індекса 
споживчих цін) у грудні 2018 
року порівняно з груднем 2017 
року зросла на 5,7%.  

На 1 січня 2019 року 
загальна сума заборгованості з 

 виплати заробітної плати 
працівникам підприємств, 
установ та організацій 
становила 75,5 млн.грн. 
Порівняно з початком 2018 року 
сума боргу зменшилась на 
7,2 млн.грн, або на 8,7%. 

Основна сума невиплаче-
ної заробітної плати 
(60,7 млн.грн або 80,4%) 
припала на промисловість. 
Працівникам будівельних орга-
нізацій заборговано 6,7 млн.грн 
(8,8%), у сфері охорони здоров’я 
– 2,4 млн.грн (3,2%).  

 

 
 

 
193,0 тис. 

домогосподарств 
отримали субсидії  
у грудні 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У 2018 році для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг 
призначено субсидії для 239,8 
тис. домогосподарств (у 2017 
році – для 509,6 тис.).  

Сума призначених суб-
сидій становила 153,8 млн.грн 
(у 2017 році – 264,6 млн.грн).  

На одне домогосподарст-
во у грудні 2018 року у 
середньому призначено 1061,5 
грн субсидій (у 2017 році – 
1320,5 грн). 

Субсидії на відшкоду-
вання оплати житлово-кому-
нальних послуг у грудні 2018 
року отримали 193,0 тис. до-
могосподарств. 

У 2018 році для 16,7 тис. 
домогосподарств призначені 
субсидії на відшкодування 
витрат для придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового 
палива. Даний вид субсидії у 
грудні отримали 2,3 тис. 
домогосподарств. 

 У грудні 2018 року 
мешканцям області нараховано 
до оплати за житлово-
комунальні послуги 1019,2 
млн.грн. У той же час, 
населення оплатило житлово-
комунальних платежів на 583,8 
млн.грн.  

На кінець грудня 2018 
року заборгованість населення 
за житлово-комунальні 
послуги становила 2761,3 
млн.грн, у тому числі за 
постачання природного газу – 
2095,1 млн.грн. 

Середні нарахування за 
житлово-комунальні послуги, з 
урахуванням електроенергії (із 
розрахунку 150 кВт·год), на 
одного власника особового 
рахунку у грудні 2018 року 
становили 2321,7 грн (у грудні 
2017 року – 2053,6 грн). 

ОПЛАТА ПРАЦІ ГРУДЕНЬ 2018 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 2018
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господарство 
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25,8 тис. 

кримінальних 
правопорушень 

За повідомленням 
прокуратури Львівської області, 
у 2018 році обліковано 25,8 тис. 
кримінальних правопорушень, 
з яких 35,1% – тяжкі та особливо 
тяжкі. Кількість злочинів 
порівняно з 2017 роком 
зменшилась на 6,4%, кількість 
тяжких та особливо тяжких – на 
15,1%.   

 У загальній кількості 
злочинів майже дві третини 
становили злочини проти 
власності, 8,6% – злочини проти 
життя та здоров’я особи.  

Від злочинів потерпіло 
18,6 тис. осіб, і найбільше – від 
крадіжок та грабежів (71,1%). 

 

 

 

110,1% 
індекс споживчих 
цін до грудня  
2017 року 

 
 
 

Індекс споживчих цін у 
грудні 2018 року відносно 
листопада у Львівській області 
становив 101,3% (в Україні – 
100,8%). За дванадцять місяців 
2018 року (грудень 2018 року до 
грудня 2017 року) ціни у 
Львівській області підвищились 
на 10,1%, в Україні – на 9,8%.  

Ціни на продукти 
харчування та безалкогольні 
напої в області у грудні 2018 
року порівняно з листопадом 
зросли на 2,2%.  

 Найсуттєвіше підвищи-
лись ціни на овочі – на 19,6%. 
Молоко, сир подорожчали на 
2,9%, риба та рибопродукти – на 
2,0%, фрукти – на 1,3%, хліб і 
хлібопродукти – на 1,2%. 

Тарифи на опалення 
збільшились на 5,5%, на 
водовідведення – на 1,9%, на 
водопостачання – на 1,5%.  

 

 
 

 

104,7%  
індекс сільсько-
господарської 
продукції 
 

 

Індекс сільськогоспо-
дарської продукції відносно 
2017 року становив 104,7%, у 
тому числі у сільськогос-
подарських підприємствах – 
108,7%, у господарствах 
населення – 102,2%.  

У 2018 році вироблено 
177,5 тис.т м’яса, 505,5 тис.т 
молока, 561,5 млн.шт яєць. 
Порівняно з 2017 роком 
виробництво м’яса зменшилось 
на 0,9%, молока – на 4,3%, яєць 
– збільшилось на 1,0%. 

 На 1 січня 2019 року у 
господарствах усіх категорій 
було 170,7 тис. голів великої 
рогатої худоби (на 7,2% менше 
відносно 1 січня 2018 року), у 
тому числі корів – 105,2 тис. голів 
(на 6,6% менше), свиней – 426,5 
тис. голів (на 14,3% більше), 
овець та кіз – 33,1 тис. голів (на 
2,2% більше), птиці – 9,0 млн. 
голів (на 4,9% більше). 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 2018

ЦІНИ ГРУДЕНЬ

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 2018
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101,4%  
індекс промислової 
продукції 

 
 

 
 
 

 
 

Індекс промислової 
продукції становив 101,4%. 

Обсяг виробництва у 
добувній промисловості 
збільшився на 4,0%, у переробній 
– на 3,6%, на підприємствах з 
постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого повітря 
– скоротився на 11,3%. 

Серед галузей переробної 
промисловості нарощування 
випуску продукції відбулось на 
підприємствах машинобу-
дування (на 6,3%), з виробництва 
харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів (на 6,1%), з 
виготовлення виробів з дере-
вини, виробництва паперу та 
поліграфічної діяльності (на 
4,9%),    з   виробництва   хімічних 

 речовин і хімічної продукції (на 
3,5%), з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої 
неметалевої мінеральної 
продукції (на 3,4%).  

На підприємствах 
текстильного виробництва, 
виробництва одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших 
матеріалів зменшення випуску 
продукції становило 4,3%, 
металургійного виробництва, 
виробництва готових металевих 
виробів – 1,5%, з виробництва 
основних фармацевтичних 
продуктів і фармацевтичних 
препаратів – 1,4%. 

 

 

 

 
 

 

109,5%  
індекс будівельної 
продукції 
 
 

 

Будівельні підприємства 
Львівської області виробили 
будівельної продукції на 8419,6 
млн.грн. Індекс будівельної 
продукції відносно 2017 року 
становив 109,5%.  

На будівництві інже-
нерних споруд обсяг продукції 
збільшився на 23,0%, 
нежитлових будівель – на 1,2%, 
на будівництві житла – на 0,2%.   

 На будівництві інженерних 
споруд вироблено 44,7% від 
загального обсягу робіт, 
нежитлових будівель – 32,2%, 
житлових будівель – 23,1% робіт. 

Будівельні підприємства 
Львова виконали 61,0% від 
загального обсягу будівельної 
продукції, Стрийського району – 
8,8%, Пустомитівського району – 
7,7%.  

 

 

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 2018

БУДІВНИЦТВО 2018
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1,7 млрд.дол.  

експорт товарів 
 
 
 
 

 
 

 
 

Експорт товарів 
підприємствами Львівської 
області у січні–листопаді 2018 
року становив 1732,4 млн.дол. 
США, імпорт – 2493,0 млн.дол. 
Порівняно з січнем–листопадом 
2017 року експорт зріс на 19,4%, 
імпорт – на 25,8%. Від’ємне 
сальдо зовнішньої торгівлі 
товарами склало 760,6 млн.дол. 
США.  

У країни Європейського 
Союзу експортовано 79,3% від 
загального обсягу експорту 
області, імпортовано з цих країн 
− 62,9% від загального обсягу 
імпорту. Головними партнерами 
в експорті та імпорті товарів 
були Польща і Німеччина.  

 У товарній структурі 
експорту переважали машини, 
обладнання, механізми, 
електротехнічне обладнання 
(26,8% від обсягу експорту 
області), меблі (12,5%), 
продукти рослинного 
походження (10,8%), текстильні 
матеріали і вироби (10,4%). 
Основу імпорту товарів 
становили машини, облад-
нання, механізми, електро-
технічне обладнання (21,8% від 
обсягу імпорту області), 
текстильні матеріали і вироби 
(13,6%), мінеральні продукти 
(8,5%). 

 

 

 

 

 
 

 

57,6 млрд.грн. 

оборот роздрібної 
торгівлі 

 
 

Оборот роздрібної 
торгівлі у 2018 році становив 
57,6 млрд.грн і збільшився 
відносно 2017 року на 4,8%.  
 Обсяг роздрібного това-
рообороту підприємств, основ-
ним видом діяльності яких є    
роздрібна        торгівля,        склав 

 42,7 млрд.грн (74,3% від 

загального обсягу обороту 

роздрібної торгівлі), що на 8,1% 

більше відносно 2017 року. 

 

 

 

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ СІЧЕНЬ–ЛИСТОПАД

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 2018

+4,8% 

до 2017 року 

+ 19,4% 

до січня–
листопада 
2017 року 
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Зміна обсягів 
перевезень  
до 2017 року 
 

 
 
 
 
 
 
 

У 2018 році усіма видами 
вантажного транспорту 
перевезено (відправлено) 16,8 
млн.т вантажів, що на 7,9% 
більше від обсягу 2017 року. 
Обсяги перевезення вантажів 
автомобільним транспортом 
збільшились на 11,9% і 
становили 12,9 млн.т, 
залізничним транспортом – 
зменшились на 3,8% і становили 
3,9 млн.т. 

 Усіма видами паса-

жирського транспорту пере-

везено (відправлено) 225,6 млн. 

пасажирів, що на 1,6% менше 

від обсягу 2017 року. 

Автомобільним транспортом 

відправлено 124,3 млн. (на 5,2% 

менше у порівнянні з 2017 

роком), залізничним – 11,2 млн. 

пасажирів (на 8,1% менше), 

електротранспортом – 90,0 млн. 

(на 4,9% більше).  
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ТРАНСПОРТ 2018

+7,9% 

вантажів 

– 1,6% 

пасажирів 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/soc_ek_2009.php?ind_page=soc_ek

