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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ЛЬВОВА У СІЧНІ 2016 РОКУ
Промисловість
Промислові підприємства міста Львова у січні 2016р. реалізували промислової
продукції на 2532,4 млн.грн, або 56,6% від загальнообласного обсягу реалізації.
На продукцію переробної промисловості припала третина (34,3%) від
загальнопромислового обсягу реалізації міста, підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 60,6%, добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 3,6%, з водопостачання, каналізації,
поводження з відходами – 1,5%.
Серед видів діяльності переробної промисловості найбільшою була частка
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 19,0% від
загального обсягу реалізації. Частка підприємств машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, становила 3,6%, з виготовлення виробів з деревини,
виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 2,6%, з виробництва гумових і
пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 2,0%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 1,8%,
металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – 1,5%.
В обсязі реалізованої продукції міста Львова за основними промисловими
групами частка споживчих товарів короткострокового використання становила 24,1% (у
промисловості області – 27,2%), енергії – 65,3% (відповідно 47,0%), товарів проміжного
споживання – 8,0% (18,6%), інвестиційних товарів – 2,0% (5,3%), споживчих товарів
тривалого використання – 0,6% (1,9%).
У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на
3337,6 грн, що у 1,9 раза більше від загальнообласного показника (загалом в області –
1765,3 грн).

Будівельна діяльність
У cічні 2016р. підприємства міста Львова виконали будівельних робіт на
94,4 млн.грн. У загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт частка міста
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становила 54,3%.
Упродовж 2015р. у місті прийнято в експлуатацію 433 нові житлові будинки
загальною площею 571,8 тис.м2, або майже половину (49,1%) від загальнообласного
обсягу. Порівняно з 2014р. прийняття житла зросло на 35,1%.
З початку 2015р. прийнято в дію амбулаторно-поліклінічні заклади на
131 відвідування за зміну, соціальний гуртожиток для бездомних на 19 місць, вищий
навчальний заклад ІІІ-IV рівня акредитації на 531 м2 загальної площі учбоволабораторних будівель, готель на 54 місця, 8 адміністративних та офісних установ,
ресторани на 520 посадкових місць, їдальні та кафе на 399 посадкових місць, торгові
центри, універмаги, магазини торговельною площею 52,5 тис.м2, станції технічного
обслуговування автомобілів на 11 тис. обслуговування авто, дільницю з фасування
700 т кави, потужності з ферментації 50 тис.т тютюну, 0,7 км вулиці, промислову
котельню потужністю 3,3 Гкал тощо.

Транспорт
У січні 2016р. обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом
становив 129,1 тис.т, що на 5,4% менше відносно січня 2015р.
Автомобільним транспортом перевезено 7,3 млн. пасажирів, що на 16,4%
менше від обсягу пасажирських перевезень у січні 2015р.
Електротранспортом перевезено 5,5 млн. пасажирів (на 5,9% менше відносно
січня 2015р.). Зокрема, трамваями перевезено 3,6 млн. пасажирів (на 10,5% менше),
тролейбусами – 1,9 млн. пасажирів (на 4,0% більше).

Зовнішня торгівля товарами
У 2015р. експорт товарів становив 343,0 млн.дол. США, що на 20,0% менше
порівняно з 2014р. (у 2014р. проти 2013р. – на 8,0% менше).
Імпорт товарів становив 683,0 млн.дол. США, що на 56,2% менше відносно
2014р. (у 2014р. проти 2013р. – на 0,5% менше). Внаслідок перевищення імпорту над
експортом від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало 340,0 млн.дол.
США.
Частка міста Львова в загальнообласному обсязі зовнішньої торгівлі товарами
склала 28,4% в експорті, 47,2% – в імпорті.
Експорт послуг у 2015р. склав 126,7 млн.дол., імпорт – 27,6 млн.дол., що
відповідно на 18,4% (на 28,5 млн.дол.) та на 42,0% (на 20,0 млн.дол.) менше відносно
2014р. У торгівлі послугами склалось позитивне сальдо в розмірі 99,1 млн.дол. США.

Прямі іноземні інвестиції
За весь період інвестування на 31 грудня 2015р. обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених в економіку міста, становив
754,2 млн.дол. США, або 60,4% від загальнообласного обсягу.
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У розрахунку на одного мешканця Львова припало 1004,4 дол. США, що вдвічі
більше від середньообласного значення цього показника (495,8 дол. США).
Лідерами інвестування економіки м.Львова є партнери з Польщі (44,0% від
загального обсягу іноземних інвестицій на 31 грудня 2015р.), а також Австрії (18,5%) та
Кіпру (13,6%).
На 31 грудня 2015р. найбільші обсяги іноземних інвестицій залучено у
фінансову та страхову діяльність (58,2% від загального обсягу), а також у
промисловість (22,0%), операції з нерухомим майном (5,1%), сферу інформації та
телекомунікацій (3,8%), оптову та роздрібну торгівлю (3,5%).
Упродовж 2015р. у підприємства Львова було залучено 14,3 млн.дол. США
прямих іноземних інвестицій від партнерів з 23 країн світу. Найбільші обсяги
іноземного капіталу надійшли у фінансову та страхову діяльність, підприємства
промисловості, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської
діяльності, а також оптової та роздрібної торгівлі.

Оплата праці та стан її виплати
Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника
підприємств, установ та організацій (із кількістю найманих працівників 10 і більше
осіб), зайнятого в економіці обласного центру, становила у 2015р. 3958 грн і зросла
відносно 2014р. на 23,9%. Середньомісячна заробітна плата у 2,9 раза перевищила
встановлений прожитковий мінімум для працездатних осіб та рівень мінімальної
зарплати (з 1 вересня 2015р. – 1378 грн) і була на 8,6% більшою від
загальнообласного показника (3646 грн).
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у місті
Львові на 1 лютого 2016р. становила 17,8 млн.грн. Частка міста у загальнообласній
сумі заборгованості склала 16,0%.
Порівняно з 1 лютого 2015р. сума заборгованості з виплати заробітної плати
зменшилась на 1,2 млн.грн (на 6,5%), відносно 1 січня 2016р. – збільшилась на
448,7 тис.грн (на 2,6%).
Із загальної суми боргу більше половини (56,3%) припало на економічно активні
підприємства, 21,0% – на суб’єкти гоподарювання, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 22,7% – на
економічно неактивні підприємства.
Сума заборгованості економічно активних підприємств на 1 лютого 2016р.
становила 10,0 млн.грн і порівняно з 1 лютого 2015р. зменшилася на 17,4 тис.грн, або
на 0,2%, порівняно з 1 січня 2016р. – збільшилась на 543,6 тис.грн (на 5,7%). За видами
економічної діяльності більше половини (51,4%, або 5,2 млн.грн) невиплаченої
заробітної плати припало на організації, які зайняті професійною, науковою та
технічною діяльністю, 26,8% (або 2,7 млн.грн) – на будівельні підприємства, 13,5%
(або 1,4 млн.грн) – на підприємства промисловості.
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На 1 лютого 2016р. заробітна плата не була вчасно виплачена 1,2 тис. осіб.
Середній розмір боргу одному працівникові, якому несвоєчасно або не у повному
обсязі виплачена заробітна плата, становив 8,6 тис.грн (в області – 4,7 тис.грн).

Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та
організацій міста (із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), становила у
2015р. 244,8 тис. осіб, або 50,7% від кількості найманих працівників Львівської
області, що на 2,5% менше, ніж у 2014р. Упродовж 2015р. кількість штатних
працівників зменшилася на 14,0 тис. осіб у результаті перевищення кількості вибулих
(67,0 тис. осіб) над прийнятими (53,0 тис. осіб).
На кінець січня 2016р., за даними Львівського міського центру зайнятості,
кількість зареєстрованих безробітних становила 5,1 тис. осіб (21,0% від кількості
безробітних області), з них 63,5% склали жінки та 47,3% – молодь у віці до 35 років.
Відносно кінця грудня 2015р. кількість безробітних зменшилась на 3,1%, порівняно з
кінцем січня 2015р. – на 9,5%.
За професійними групами безробітні розподілялись так: 28,6% займали
законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі), 22,4% –
професіонали, 17,7% – фахівці, 8,7% – працівники сфери торгівлі та послуг, 8,4% –
технічні службовці, 6,7% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за
роботою технологічного устатковання, складання устатковання та машин, 4,3% –
кваліфіковані робітники з інструментом, 2,9% – працівники найпростіших професій.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце
(вакантну посаду) на кінець січня 2016р. становило 5 осіб (в області – 13 осіб).
За професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на
кваліфікованих робітників з інструментом (26,4% від загальної кількості заявлених
вакансій), робітників з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою
технологічного устатковання, складання устатковання та машин (19,7%), працівників
сфери торгівлі та послуг (15,7%), а також фахівців (13,0%), робітників найпростіших
професій (8,5%), професіоналів (6,8%), законодавців, вищих державних службовців,
керівників, менеджерів (управителів) (6,4%), а найменший – на технічних службовців
(3,3%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття,
у січні склала 4,2 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 1950 грн (в області –
1372 грн) і на 41,5% перевищував розмір мінімальної заробітної плати (з 1 вересня
2015р. – 1378 грн).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У січні 2016р. мешканцям обласного центру нараховано до оплати за житло і
комунальні послуги 289,6 млн.грн, за ці види послуг сплачено населенням
145,6 млн.грн. Крім того, одержано 18,9 млн.грн за спожиту електроенергію.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у січні 2016р.
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становив 50,3% від нарахованих до оплати сум, враховуючи оплату боргів попередніх
періодів (у січні 2015р. – 92,1%). Високим був рівень оплати у січні 2016р. за
централізоване водопостачання, водовідведення (103,1% від нарахованих сум), за
утримання будинків, споруд і прибудинкових територій (100,0%), за вивезення
побутових відходів (99,1%), нижчим – за централізоване опалення і гаряче
водопостачання (69,4%) та за газопостачання (31,1%).
Заборгованість населення обласного центру за житлово-комунальні послуги
на кінець січня 2016р. становила 383,2 млн.грн (включаючи борги попередніх
періодів) і збільшилась порівняно з кінцем січня 2015р. на 67,2 млн.грн (на 21,3%).
Середній термін заборгованості населення за всі види послуг становив 1,3 місяця.
Найбільше населення заборгувало за газопостачання – 125,1 млн.грн (32,6% від
загальної суми заборгованості), за утримання будинків, споруд і прибудинкових
територій – 38,5 млн.грн (10,0%).
У січні 2016р. мешканці обласного центру мали борг за 3 місяці і більше: за
централізоване водопостачання, водовідведення 28,3% власників житла, за
утримання будинків, прибудинкових територій – 13,9%, за централізоване опалення,
гаряче водопостачання – 9,4%, за вивезення побутових відходів – 3,8%.

Надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг
У січні 2016р. до служби із надання субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово–комунальних послуг звернулося 9,3 тис. домогосподарств, що в
3,6 раза більше, ніж у січні 2015р.
Житлові субсидії призначені для 8,5 тис. домогосподарств (91,8% від кількості
тих, що звернулися), що у 3,5 раза більше проти січня 2015р. Їм призначено субсидії
на суму 9,1 млн.грн (у січні 2015р. – на 1,1 млн.грн).
У середньому на одне домогосподарство у січні 2016р. призначено 1067,3 грн
субсидій (загалом в області – 1689,8 грн) проти 437,6 грн у січні 2015р.

Демографічна ситуація
На 1 січня 2015р. кількість населення міста Львова (включаючи м. Винники, смт
Брюховичі та смт Рудне) становила 758,4 тис. осіб (29,9% від загальнообласної
кількості). Упродовж 2015р. кількість населення обласного центру зменшилась на
696 осіб (загалом в області – на 3625 осіб) за рахунок природного скорочення на
973 особи при міграційному прирості 277 осіб (у 2014р. загальний приріст становив
719 осіб за рахунок переважання міграційного приросту (931 особа) над природним
скороченням (212 осіб).
Упродовж 2015р. в обласному центрі народилось 7645 дітей, що на 540 дітей (на
6,6%) менше відносно 2014р. Померло 8618 осіб, що на 221 особу (на 2,6%) більше
проти 2014р.
У розрахунку на 10 тис. наявного населення народжуваність зменшилась з
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108 осіб у 2014р. до 100 осіб у 2015р., смертність – зросла з 111 осіб до 113 осіб
відповідно.
Упродовж 2015р. з-за меж міста прибула 10061 особа, вибули з міста
9784 особи.
В обласному центрі упродовж 2015р. зареєстровано 7354 шлюби (у 2014р. –
6887 шлюбів).
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