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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ЛЬВОВА У СІЧНІ–ЛЮТОМУ 2016 РОКУ
Демографічна ситуація
На 1 лютого 2016р. кількість населення міста Львова (включаючи м. Винники,
смт Брюховичі та смт Рудне) становила 758,0 тис. осіб (29,9% від загальнообласної
кількості). Упродовж січня 2016р. кількість населення обласного центру зменшилась на
360 осіб (загалом в області – на 937 осіб) за рахунок природного скорочення – на 140
осіб та міграційного – на 220 осіб (у січні 2015р. загальне скорочення становило 434
особи, у тому числі міграційне скорочення становило 250 осіб, природне – 184 особи.
Упродовж січня 2016р. в обласному центрі народилось 596 дітей, що на 10 дітей
(на 1,7%) більше відносно січня 2015р. Померло 736 осіб, що на 34 особи (на 4,4%)
менше проти січня 2015р.
У розрахунку на 10 тис. наявного населення народжуваність збільшилась з 91
особи у січні 2015р. до 92 осіб у січні 2016р., смертність зменшилась з 119 осіб до
114 осіб відповідно.
Упродовж січня 2016р. з-за меж міста прибули 457 осіб, вибули з міста 677 осіб.
В обласному центрі упродовж січня 2016р. зареєстровано 288 шлюбів (у січні
2015р. – 320 шлюбів).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У лютому 2016р. мешканцям обласного центру нараховано до оплати за житло
і комунальні послуги 187,7 млн.грн, за ці види послуг сплачено населенням
183,7 млн.грн. Крім того, одержано 21,4 млн.грн за спожиту електроенергію.
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг у лютому 2016р.
становив 97,9% від нарахованих до оплати сум, враховуючи оплату боргів попередніх
періодів (у лютому 2015р. – 107,7%). Вищим був рівень оплати у лютому 2016р. за
централізоване опалення і гаряче водопостачання (175,4% від нарахованих сум), за
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централізоване водопостачання, водовідведення (111,0%), за утримання будинків,
споруд і прибудинкових територій (101,3%), нижчим – за вивезення побутових
відходів (96,0%) та за газопостачання (64,0%).
Заборгованість населення обласного центру за житлово-комунальні послуги
на кінець лютого 2016р. становила 317,3 млн.грн (включаючи борги попередніх
періодів) і збільшилась порівняно з кінцем лютого 2015р. на 10,6 млн.грн (на 3,5%).
Середній термін заборгованості населення за всі види послуг становив 1,3 місяця.
Найбільше населення заборгувало за газопостачання – 159,0 млн.грн (50,1% від
загальної суми заборгованості), за централізоване опалення, гаряче водопостачання –
91,0 млн.грн (28,7%).
У лютому 2016р. мешканці обласного центру мали борг за 3 місяці і більше: за
централізоване водопостачання, водовідведення 27,5% власників житла, за
утримання будинків, прибудинкових територій – 13,2%, за централізоване опалення,
гаряче водопостачання – 10,2%, за вивезення побутових відходів – 6,0%.

Надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг
У січні–лютому 2016р. до служби із надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово–комунальних послуг звернулося 20,7 тис.
домогосподарств, що в 3,8 раза більше, ніж у січні–лютому 2015р.
Житлові субсидії призначені для 18,9 тис. домогосподарств (91,6% від кількості
тих, що звернулися), що у 3,7 раза більше проти січня–лютого 2015р. Їм призначено
субсидії на суму 19,3 млн.грн (у січні–лютому 2015р. – на 2,0 млн.грн).
У середньому на одне домогосподарство у лютому 2016р. призначено
975,3 грн субсидій (загалом в області – 1833,2 грн) проти 355,9 грн у лютому 2015р.
(відповідно 387,2 грн).

Ринок праці
На кінець лютого 2016р., за даними Львівського міського центру зайнятості,
кількість зареєстрованих безробітних становила 4,8 тис. осіб (20,5% від кількості
безробітних області), з них 61,8% склали жінки та 47,4% – молодь у віці до 35 років.
Відносно кінця січня 2016р. кількість безробітних зменшилась на 4,4%, порівняно з
кінцем лютого 2015р. – на 14,8%.
За професійними групами безробітні розподілялись так: 29,2% займали
законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі), 22,6% –
професіонали, 17,7% – фахівці, 9,1% – працівники сфери торгівлі та послуг, 8,4% –
технічні службовці, 5,5% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за
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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 лютого 2016р. становило 4 особи (в області – 11 осіб). За професійними
групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на кваліфікованих робітників з
інструментом (26,3% від загальної кількості заявлених вакансій), робітників з
обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устатковання,
складання устатковання та машин (21,8%), працівників сфери торгівлі та послуг (14,8%), а
також фахівців (12,0%), робітників найпростіших професій (8,3%), професіоналів (7,6%),
законодавців, вищих державних службовців, керівників, менеджерів (управителів)
(6,0%), а найменший – на технічних службовців (3,0%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття,
у лютому склала 4,4 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 1951 грн (в області
– 1382 грн) і на 41,6% перевищував розмір мінімальної заробітної плати (з 1 вересня
2015р. – 1378 грн).
Заборгованість з виплати заробітної плати
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам у місті
Львові на 1 березня 2016р. становила 17,7 млн.грн. Частка міста у загальнообласній
сумі заборгованості склала 22,2%.
Порівняно з 1 лютого 2016р. сума заборгованості з виплати заробітної плати
зменшилась на 144,0 тис.грн (на 0,8%), відносно 1 січня 2016р. – збільшилась на
304,7 тис.грн (на 1,8%).
Із загальної суми боргу більше половини (56,1%) припало на економічно активні
підприємства, 21,0% – на суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 22,9% – на
економічно неактивні підприємства.
Сума заборгованості економічно активних підприємств на 1 березня 2016р.
становила 9,9 млн.грн і порівняно з 1 лютого 2016р. зменшилася на 123,3 тис.грн, або
на 1,2%, порівняно з 1 січня 2016р. – збільшилась на 420,3 тис.грн (на 4,4%). За видами
економічної діяльності більше половини (50,3%, або 5,0 млн.грн) невиплаченої
заробітної плати припало на організації, які зайняті професійною, науковою та
технічною діяльністю, 28,1% (або 2,8 млн.грн) – на будівельні підприємства, 12,9%
(або 1,3 млн.грн) – на підприємства промисловості.
На 1 березня 2016р. заробітна плата не була вчасно виплачена 1,1 тис. осіб.
Середній розмір боргу одному працівникові, якому несвоєчасно або не у повному
обсязі виплачена заробітна плата, становив 8,8 тис.грн (в області – 2,2 тис.грн).

4

Промисловість
Промислові підприємства міста Львова у січні–лютому 2016р. реалізували
промислової продукції на 5,2 млрд.грн, або 54,5% від загальнообласного обсягу
реалізації.
На
продукцію
переробної
промисловості
припало
41,9%
від
загальнопромислового обсягу реалізації міста, підприємств з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 53,1%, добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 3,5%, 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 – 21,5% від
загального обсягу реалізації. Частка підприємств машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, становила 4,6%, з виробництва гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 3,2%, з виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 3,0%, текстильного
виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів та
металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і
устатковання – по 2,1%, з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції – 0,7%.
В обсязі реалізованої продукції міста Львова за основними промисловими
групами частка споживчих товарів короткострокового використання становила 28,2% (у
промисловості області – 29,4%), енергії – 57,6% (відповідно 41,3%), товарів проміжного
споживання – 10,5% (20,8%), інвестиційних товарів – 3,0% (6,5%), споживчих товарів
тривалого використання – 0,7% (2,0%).
У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на
6,8 тис.грн, що у 1,8 раза більше від загальнообласного показника (загалом в області –
3,7 тис.грн).

Будівництво
У cічні–лютому 2016р. підприємства міста Львова виконали будівельних робіт
на 225,5 млн.грн. У загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт частка
міста становила 53,8%.

Транспорт
У січні–лютому 2016р. обсяг вантажних перевезень автомобільним
транспортом становив 285,5 тис.т, що на 2,2% менше відносно січня–лютого 2015р.
Автомобільним транспортом перевезено 15,1 млн. пасажирів, що на 16,0%
менше від обсягу пасажирських перевезень у січні–лютому 2015р.
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Електротранспортом перевезено 13,4 млн. пасажирів (на 6,6% більше відносно
січня–лютого 2015р.). Зокрема, трамваями перевезено 8,6 млн. пасажирів (на 0,8%
більше), тролейбусами – 4,8 млн. пасажирів (на 18,7% більше).
Зовнішня торгівля товарами
У січні 2016р. експорт товарів становив 19,3 млн.дол. США, що на 14,9% більше
порівняно з січнем 2015р. (у січні 2015р. проти січня 2014р. – на 56,2% менше).
Імпорт товарів становив 44,9 млн.дол. США, що на 5,4% більше відносно січня
2015р. (у січні 2015р. проти січня 2014р. – на 64,4% менше). Внаслідок перевищення
імпорту над експортом від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами дорівнювало
25,6 млн.дол. США.
Частка міста Львова в загальнообласному обсязі зовнішньої торгівлі товарами
склала 27,6% в експорті, 49,1% – в імпорті.
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