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НАСЕЛЕННЯ 
  

  

2486,4 тис. осіб  

наявного населення 

на 1 серпня 2021 

На 1 серпня 2021 року чисельність наявного населення області 

становила 2486,4 тис. осіб, що на 18,3 тис. (на 0,7%) менше ніж на 

1 серпня 2020 року. 

Упродовж січня–липня 2021 року: 

 чисельність населення зменшилася на 11365 осіб внаслідок 

природного (10900 осіб) і міграційного (465 осіб) скорочення; 

 народилося 11225 дітей, що на 7,2% менше відносно січня–липня 

2020 року; 

 померло 22125 осіб, що на 14,2% більше порівняно з січнем–

липнем 2020 року; 

 зареєстровано 7576 шлюбів, що на 30,3% більше ніж у січні–липні 

2020 року. 

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

153 особи (у січні–липні 2020 року – 83 та 133 особи відповідно). 

На 100 померлих припала 51 живонароджена дитина. 

 

 

 

 

 

                    

                    

                          

  

 РИНОК ПРАЦІ 
   

  

447,7 тис.  

штатних працівників  
у січні-серпні 2021  
 

Середньооблікова кількість штатних працівників у січні-серпні 

2021 року становила 447,7 тис. осіб, що на 5,4% менше відносно січня-

серпня 2020 року.  

Найбільша кількість працівників зосереджена на промислових 

підприємствах – 115,7 тис. осіб (25,8% від загальної кількості), в 

установах освіти – 73,0 тис. осіб (16,3%), підприємствах оптової та 

роздрібної торгівлі – 54,0 тис. осіб (12,1%), охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги – 53,9 тис. осіб (12,0%). 

 

 -5,4% 
до січня-серпня 

2020 

-10900 осіб 
природне 

скорочення 

У СІЧНІ-СЕРПНІ 2021 
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ОПЛАТА ПРАЦІ 

  

  

12103 грн  

заробітна плата  

у січні-серпні 2021 
 

Середньомісячна заробітна плата штатного працівника у січні-

серпні 2021 року становила 12103 грн, що на 23,2% більше відносно 

січня-серпня 2020 року. 

Середня номінальна заробітна плата одного штатного 

працівника у серпні 2021 року становила 12724 грн, що на 1,5% менше 

відносно липня 2021 року та на 24,4% більше порівняно з серпнем 

2020 року. 

Індекс реальної заробітної плати (з урахуванням зміни 

споживчих цін) у січні-серпні 2021 року відносно січня-серпня 2020 

року становив 113,1%, у серпні 2021 порівняно з липнем 2021 року – 

98,8%, а порівняно з серпнем 2020 року – 113,4%. 

 

 

  

 ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
З ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

  

  

235,1 млн.грн 

заборгованість з 

виплати заробітної 

плати на 1 вересня 2021 

 

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам 

економічно активних підприємств, установ та організацій на                         

1 вересня 2021 року становила 235,1 млн.грн. Порівняно з 1 серпня 

2021 року сума боргу зменшилась на 24,4%, а відносно 1 січня 2021 

року – зросла у 4,2 раза. 

Найбільше заборгували працівникам промислових 

підприємств (71,4%) та установ охорони здоров’я (16,5%).  

Сума боргу на підприємствах, які припинили подавати звіти, на 

1 вересня 2021 року становила 11,9 млн.грн. 

 

 

  

 ОПЛАТА ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

  

  

2,6 млрд.грн 

заборгованість  

населення за ЖКП на 

кінець липня 2021 
 

У липні 2021 року мешканцям області нараховано до оплати за 

житлово-комунальні послуги 637,2 млн.грн. Водночас населення 

оплатило житлово-комунальних платежів на 704,8 млн.грн. 

На кінець липня 2021 року заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги, включаючи борги попередніх періодів, 

становила 2618,4 млн.грн, у тому числі за постачання та розподіл 

природного газу – 1684,6 млн.грн. 

 

з неї 64, 3% – за 

постачання та  

розподіл газу  

 

 

 

+23,2% 
до січня-серпня 

2020 

– 24,4% 
до 1 серпня 2021 
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 СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 
  

105,3%  
індекс сільсько-

господарської продукції  

у січні-серпні 2021 до 

січня-серпня 2020 
 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні-серпні 2021 
року порівняно з січнем-серпнем 2020 року становив 105,3% (у січні-
серпні 2020 року відносно січня–серпня 2019 року – 94,2%). 
Підприємства збільшили обсяг виробленої продукції на 8,5%, 
господарства населення – на 2,6%. 

На 1 вересня 2021 року зернових та зернобобових культур 
зібрано на 3,6% більше порівняно з 1 вересня 2020 року, ріпаку і 
кользи – на 7,1%, картоплі – на 3,7%, культур овочевих відкритого 
ґрунту – на 18,5%. Водночас культур плодових та ягідних зібрано на 
1,4% менше. 

Порівняно з січнем–серпнем 2020 року збільшилося 
виробництво м’яса (жива маса сільськогосподарських тварин, 
реалізованих на забій) на 13,0%, яєць – на 2,0%, зменшилося 
виробництво молока (валовий надій) на 7,7%. 

Відносно 1 вересня 2020 року збільшилася кількість свиней на 
20,0%, птиці свійської – на 9,8%, зменшилася кількість великої рогатої 
худоби на 10,3% (у тому числі корів – на 10,7%). 

 

 

  

 ПРОМИСЛОВІСТЬ 
  

106,3%  
індекс промислової 

продукції  

у січні-серпні 2021 до 

січня-серпня 2020 
 

Обсяг промислової продукції у січні-серпні 2021 року зріс на 
6,3%. 

Збільшення обсягу відбулося на підприємствах з виробництва 
меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин та устатковання на 
49,3%, текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів 
зі шкіри та інших матеріалів – на 44,1%, машинобудування – на 20,1%, 
з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та 
поліграфічної діяльності – на 11,3%, з виробництва гумових і 
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 
8,0%, добувної промисловості та розроблення кар’єрів – на 6,6%. 
Водночас суттєво зменшились обсяги на підприємствах металургійного 
виробництва, виробництва готових металевих виробів – на 15,1%, з 
виробництва фармацевтичних продуктів і препаратів – на 10,3%, з 
виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 
7,2%. 

 

 

 

76,3 млрд.грн  
реалізовано  

промислової продукції  

у січні-липні 2021 

У січні–липні 2021 року підприємства реалізували 
промислової продукції на 76304,1 млн.грн.  

Частка підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв 
та тютюнових виробів становила 28,4% від загального обсягу 
реалізованої продукції. Підприємствам з постачання електроенергії, 
газу, пари та кондиційованого повітря належало 20,8%. 
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 БУДІВНИЦТВО 
  

  

94,1%  
індекс будівельної 

продукції  

у січні-серпні 2021 до  

січня-серпня 2020 
 

Підприємства виробили будівельної продукції у січні-серпні 

2021 року на 7361,2 млн.грн.  

Найбільше будівельної продукції вироблено на будівництві 

інженерних споруд (35,9%). Третина обсягів будівництва припала на 

житлові будівлі (33,6%), на будівництві нежитлових будівель 

виконано 30,5% робіт. 

Індекс будівельної продукції у січні-серпні 2021 року відносно 

січня-серпня 2020 року становив 94,1% (у січні-серпні 2020 року – 

112,1%). Скоротились обсяги робіт на будівництві інженерних споруд 

на 34,4% та нежитлових будівель – на 1,3%. На будівництві житла 

обсяг будівельної продукції зріс на 54,0%. 

 

 

  

 ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
  

56,2 млрд.грн  
оборот роздрібної тор-

гівлі у січні-серпні 2021 
 

Оборот роздрібної торгівлі у січні-серпні 2021 року становив 

56186,7 млн.грн і збільшився відносно січня-серпня 2020 року на 20,2%. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, основним 

видом діяльності яких є роздрібна торгівля, становив 42433,8 млн.грн 

(75,5% від загального обсягу обороту роздрібної торгівлі), що на 20,5% 

більше відносно січня-серпня 2020 року. 

 

 

  

 ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ 
  

 
 
 
  

1,5 млрд.дол. США  
експорт товарів  

у січні-липні 2021 

 

Експорт товарів підприємствами області у січні–липні 2021 

року становив 1544,5 млн.дол. США, імпорт – 2436,7 млн.дол. США. 

Відносно січня–липня 2020 року експорт зріс на 30,1%, імпорт – на 

36,5%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 

892,2 млн.дол. США (у січні–липні 2020 року – 598,2 млн.дол. США).  

Серед товарів, які область експортувала у січні–липні 2021 

року, переважали електротехнічне обладнання (20,4% від обсягу 

експорту області), меблі (16,0%), деревина і вироби з неї (9,5%), 

зернові культури (8,9%), жири та олії (7,5%). 

Основу імпорту товарів становили палива мінеральні, нафта і 

продукти її перегонки (16,5% від обсягу імпорту області), 

електротехнічне обладнання (8,5%), механічне обладнання (7,3%). 

У країни ЄС експортовано 79,8% від загального обсягу, 

імпортовано з цих країн 54,5% від загального обсягу.  

Польща та Німеччина забезпечили 40,1% експорту та 30,4% 

імпорту області у січні–липні 2021 року. 
 

+30,1% 
до січня-липня 

2020 

+20,2% 
до січня-серпня 

2020 
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 ТРАНСПОРТ 
  

  

105,4%  
індекс перевезення 

вантажів 

у січні-серпні 2021 до 

січня-серпня 2020 

У січні-серпні 2021 року всіма видами вантажного транспорту 

перевезено (відправлено) 10079,1 тис.т вантажів, що на 5,4% більше 

від обсягу січня-серпня 2020 року.  

Обсяги перевезення вантажів автомобільним транспортом 

зросли на 8,8%. 

Усіма видами пасажирського транспорту перевезено 

(відправлено) 99,0 млн. пасажирів, що на 17,0% більше ніж у січні-

серпні 2020 року.  

Перевезення пасажирів автомобільним транспортом зросли на 

24,8%, трамваями – на 4,6%, тролейбусами – на 13,4%. 

 

 

117,0%  
індекс перевезення 

пасажирів 

 ЦІНИ 
  

  

105,2%  
індекс споживчих цін  

серпень 2021 до  

грудня 2020 

Індекс споживчих цін у серпні 2021 року відносно липня у 

Львівській області становив 99,6%, в Україні – 99,8%.  

За вісім місяців 2021 року (серпень 2021 року до грудня 2020 

року) ціни у Львівській області зросли на 5,2% (в Україні – на 6,2%). 

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в області у 

серпні 2021 року порівняно з липнем знизились на 1,0%.  

Найбільше подешевшали овочі (на 20,1%). Ціни на моркву 

знизилися на 46,1%, буряк – на 42,0%, помідори – на 37,2%, картоп- 

лю – на 30,9%, перець солодкий – на 28,2%, капусту білокачанну – на 

8,6%. Водночас на 21,7% подорожчали огірки. 

Ціни на фрукти, крупи ячні, пшоно, морожену рибу, консерви 

рибні в олії, каву мелену знизилися на 4,7–1,1%. Водночас на 18,2% 

подорожчали яйця, на 4,1% – цукор, на 2,8% – риба жива, 

охолоджена, на 2,7% – молоко, на 1,7% – кисломолочна продукція. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в середньому 

зросли на 0,6%. Алкогольні напої подешевшали на 0,8%, натомість 

тютюнові вироби подорожчали на 1,9%. 

У житлово-комунальній сфері на 0,3% зросла вартість 

утримання та ремонту житла. Вартість комунальних послуг не 

змінилася. 

У сфері транспорту подорожчала вартість проїзду в 

міжміському поїзді – на 1,4%, вартість палива і мастил – на 0,1%. 
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