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ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ЛЬВОВА У СІЧНІ–ЛИПНІ 2016 РОКУ
Демографічна ситуація
На 1 липня 2016 року кількість населення міста Львова (включаючи м.Винники, смт
Брюховичі та смт Рудне) становила 756,7 тис. осіб (29,9% від загальнообласної кількості).
Упродовж січня–червня 2016 року кількість населення обласного центру зменшилась на
1723 особи (загалом в області – на 3047 осіб) за рахунок природного (617 осіб) та
міграційного (1106 осіб) скорочення (у січні–червні 2015 року природне скорочення
становило 933 особи, міграційне – 1483 особи).
Упродовж січня–червня 2016р. в обласному центрі народилось 3649 дітей, що на
117 дітей (на 3,3%) більше відносно січня–червня 2015р. Померло 4266 осіб, що на
199 осіб (на 4,5%) менше проти січня–червня 2015р.
У розрахунку на 10 тис. наявного населення народжуваність збільшилась з
93 особи у січні–червні 2015 року до 97 осіб у січні–червні 2016 року, смертність
зменшилася з 119 осіб до 113 осіб відповідно.
Упродовж січня–червня 2016 року з-за меж міста прибуло 2439 осіб, вибуло з
міста 3545 осіб.
В обласному центрі упродовж січня–червня 2016 року зареєстровано
2762 шлюби (у січні–червні 2015 року – 2804 шлюби).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У липні 2016 року мешканцям обласного центру нараховано до оплати за
житло і комунальні послуги 82,6 млн.грн, за ці види послуг населення сплатило 79,6
млн.грн. Крім того одержано 17,0 млн.грн за спожиту електроенергію.
У липні 2016 року рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг
становив 96,4% від нарахованих до сплати сум, враховуючи оплату боргів попередніх
періодів (у липні 2015 року – 90,1%). Рівень оплати за централізоване опалення і
гаряче водопостачання становив 118,2%, за вивезення побутових відходів – 100,2%, за
утримання будинків, споруд і прибудинкових територій – 96,5%, за централізоване
водопостачання і водовідведення – 93,9%, за газопостачання – 87,1%.
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На кінець липня заборгованість населення обласного центру (включаючи
борги попередніх періодів) за газопостачання становила 74,7 млн.грн, за утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій – 41,8 млн.грн, за централізоване
опалення та гаряче водопостачання – 32,9 млн.грн, за централізоване водопостачання
та водовідведення – 28,0 млн.грн, за електропостачання – 6,5 млн.грн.
У липні 2016 року борг за три і більше місяців за централізоване
водопостачання та водовідведення мали 40,4% власників особових рахунків, за
газопостачання – 33,5%, за утримання будинків, прибудинкових територій – 13,3%, за
централізоване опалення, гаряче водопостачання і за вивезення побутових відходів –
по 12,3%.

Надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг
У січні–липні 2016 року до служб із надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово–комунальних послуг звернулося 81,8 тис.
домогосподарств, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–липні 2015 року.
Житлові субсидії призначено 74,5 тис. домогосподарств (91,0% від кількості тих,
що звернулися). Їм призначено субсидії на суму 42,8 млн.грн.
У середньому на одне домогосподарство у липні 2016 року призначено 230,3
грн субсидій (загалом в області – 190,8 грн).

Ринок праці
Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та
організацій міста Львова (з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) у січні–
червні 2016 року становила 242,4 тис. осіб, що на 2,2% менше, ніж у січні-червні 2015
року. Частка Львова у загальнообласній кількості штатних працівників становила
51,0%.
За даними Львівського міського центру зайнятості, на кінець липня 2016 року
кількість зареєстрованих безробітних становила 4,2 тис. осіб, що відносно кінця
червня 2016 року на 2,6% менше, відносно кінця липня 2015 року – на 19,9% менше. Із
загальної кількості безробітних міста 58,4% становили жінки, 45,3% – молодь у віці до
35 років. Частка
зареєстрованих безробітних у Львові становила 22,4% від
загальнообласної їх кількості.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце
(вакантну посаду) на кінець липня 2016 року становило 3 особи (в області – 7 осіб). За
професійними групами найбільший попит на робочу силу був на кваліфікованих
робітників з інструментом (25,9% від загальної кількості заявлених вакансій),
працівників сфери торгівлі та послуг (19,3%), робітників з обслуговування, експлуатації
та контролювання за роботою технологічного устатковання (18,1%), а також
робітників найпростіших професій (10,2%), , а найменший – на технічних службовців
(4,0%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття, у
липні п.р. становила 959 осіб. Середній розмір допомоги становив 2281 грн (в області
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– 1623 грн) і на 57,3% перевищував розмір мінімальної заробітної плати (з 1 травня
2016 року – 1450 грн).

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) міста Львова у січні–червні 2016 року становила 4718 грн, що на 29,9% більше,
ніж у відповідному періоді 2015 року. Рівень заробітної плати працівників міста у
січні-червні 2016р. перевищував середній показник в області на 10,4%, або на 444 грн.
На 1 серпня 2016 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної
плати працівникам міста Львова становила 16,6 млн.грн. Частка міста у
загальнообласній сумі заборгованості дорівнювала 17,0%.
Сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась порівняно з 1 січня
2016 року на 763,1 тис.грн (на 4,4%), відносно 1 липня 2016 року – на 697,5 тис.грн (на
4,0%).
Із загальної суми боргу більше половини (55,2%) припало на економічно активні
підприємства, 20,5% – на суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 24,3% – на
економічно неактивні підприємства.
Сума заборгованості економічно активних підприємств на 1 серпня 2016 року
становила 9,2 млн.грн, що відносно 1 липня 2016 року менше на 6,1% (на
591,6 тис.грн), відносно 1 січня 2016 року – менше на 3,4% (на 320,6 тис.грн). За
видами економічної діяльності більше половини (52,0%, або 4,8 млн.грн)
невиплаченої заробітної плати припало на організації, які зайняті професійною,
науковою та технічною діяльністю, 24,7% (або 2,3 млн.грн) – на організації
будівництва, 13,9% (або 1,3 млн.грн) – на підприємства промисловості.
На 1 серпня 2016 року заробітна плата не була вчасно виплачена 958 особам.
Середній розмір боргу одному працівникові, якому несвоєчасно або не у повному
обсязі виплачена заробітна плата, становив 9585 грн (в області – 4142 грн).

Промисловість
У січні-липні 2016 року промислові підприємства міста Львова реалізували
промислової продукції на суму 17,1 млрд.грн. Частка міста Львова у
загальнообласному обсязі реалізованої продукції промисловості становила 48,9%.
У структурі реалізованої продукції міста більше половини (54,9%) припало на
продукцію переробної промисловості, 37,0% – з постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря, 6,4% – добувної промисловості і розроблення кар’єрів,
1,7% – з водопостачання, каналізації, поводження з відходами.
З видів діяльності переробної промисловості найбільшою була частка підприємств
з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28,0% від загального
обсягу реалізації. Частка підприємств машинобудування, крім ремонту і монтажу машин
і устатковання становила 5,8%, з виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої
неметалевої мінеральної продукції – 5,2%, з виготовлення виробів з деревини,
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виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 3,7%, металургійного виробництва,
виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання – 3,2%.
За основними промисловими групами обсяг реалізованої промислової продукції
розподілився так: на енергію припало 44,4% (у промисловості області – 32,3%), споживчі
товари короткострокового використання – 35,6% (відповідно 32,2%), товари проміжного
споживання – 13,8% (25,6%), інвестиційні товари – 5,3% (7,7%), споживчі товари
тривалого використання – 0,9% (2,2%).
У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на
22,6 тис.грн, що у 1,6 раза більше від загальнообласного показника (загалом в області
–13,8 тис.грн).

Капітальні інвестиції
У січні-червні 2016 року капітальні інвестиції підприємств та організацій міста
Львова становили 2789,1 млн.грн. Частка міста у загальнообласному обсязі
капітальних інвестицій становила 51,0%.
Переважну частину капітальних інвестицій становили інвестиції у матеріальні
активи (97,3%), з них у житлові будівлі спрямовано 30,0% усіх інвестицій, у нежитлові
будівлі – 16,7%, інженерні споруди – 8,6%; на придбання машин, обладнання,
інвентарю та транспортних засобів витрачено 37,2% усіх вкладень.
За рахунок власних коштів підприємств та організацій здійснено майже дві
третини (61,1%) капітальних інвестицій. Незначною була частка інвестицій,
профінансованих з державного та місцевих бюджетів (2,8%). Частка кредитів банків
становила 3,0%. На будівництво індивідуальних житлових будинків та власних
квартир населення витратило 674,3 млн.грн, або 24,2% від усіх інвестицій.
Найбільше капітальних інвестицій освоєно будівельними підприємствами та
фізичними особами-забудовниками (26,4%), підприємствами промисловості (26,1%),
а також оптової та роздрібної торгівлі (11,3%), організаціями, що здійснюють операції
з нерухомим майном (9,4%).
У розрахунку на одну особу у м.Львові припало 3714 грн інвестицій (в області –
2174 грн).

Будівництво
У cічні–липні 2016 року підприємства міста Львова виконали будівельних робіт
на 1145,9 млн.грн. У загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт частка
міста становила 57,8%.
У січні-червні 2016 року у місті прийнято в експлуатацію 115 нових житлових
будинків на 2334 квартири загальною площею 181,5 тис.м2. Порівняно з січнемчервнем 2015 року прийняття житла зменшилось на 2,1%. Частка міста Львова у
загальнообласному обсязі прийняття житла становила 51,8%.
Середня площа однієї новозбудованої квартири становила 68,9 м2 загальної
площі (в області – 87,4 м2).
У січні-червні 2016 року в обласному центрі прийнято в дію навчальнореабілітаційний центр на 1,3 тис.м2 загальної площі, меморіальний музейний
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комплекс на 5,8 тис.м2, 6 адміністративних та офісних установ, торгові центри,
універмаги, магазини торгівельною площею 1548 м2, мийний комплекс для
обслуговування 11 тис. автомобілів.

Транспорт
У січні–липні 2016 року обсяг вантажних перевезень автомобільним
транспортом становив 5686,1 тис.т, що на 7,7% більше відносно січня–липня 2015
року.
Автомобільним транспортом перевезено 77,0 млн. пасажирів, що на 16,6%
менше від обсягу пасажирських перевезень у січні–липні 2015 року.
Електротранспортом перевезено 51,6 млн. пасажирів (на 1,3% більше, ніж у
січні–липні 2015 року), зокрема, трамваями перевезено 33,4 млн. осіб (на 3,0%
менше), тролейбусами – 18,2 млн. осіб (на 10,4% більше),

Зовнішня торгівля товарами та послугами
У січні–червні 2016 року експорт товарів становив 195,2 млн.дол. США і
збільшився відносно січня–червня 2015 року на 40,9% (у січні–червні 2015 року проти
січня–червня 2014 року – на 41,3% менше).
Імпорт товарів становив 358,1 млн.дол. США, що на 28,9% більше відносно січня–
червня 2015 року (у січні–червні 2015 року проти січня–червня 2014 року – на 59,9%
менше). Внаслідок перевищення імпорту над експортом від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами дорівнювало 162,9 млн.дол. США.
Частка міста Львова в загальнообласному обсязі зовнішньої торгівлі товарами
становила 32,8% в експорті, 47,6% – в імпорті.
Експорт послуг у січні–червні 2016 року становив 66,5 млн.дол. США, імпорт –
17,9 млн.дол. США. Відносно січня–червня 2015 року експорт збільшився на 12,3%,
імпорт – на 11,5% (у січні–червні 2015 року проти січня–червня 2014 року – відповідно
на 14,8% та 20,9% менше). У торгівлі послугами зафіксовано позитивне сальдо - 48,6
млн.дол. США.
Частка міста Львова в загальному обсязі зовнішньої торгівлі послугами
становила 36,1% в експорті, 69,4% – в імпорті.

Прямі Іноземні Інвестиції
За весь період на 1 липня 2016 року інвестування обсяг прямих іноземних
інвестицій (акціонерного капіталу), вкладених в економіку міста, становив 766,5
млн.дол. США, або 60,9% від загальнообласного обсягу. У розрахунку на одного
мешканця Львова припало 1020,7 дол. США, що вдвічі більше від середньообласного
показника (500,1 дол. США).
Лідерами інвестування економіки м.Львова є партнери з Польщі (45,0% від
загального обсягу іноземних інвестицій на 1 липня 2016 року), Австрії (18,3%) та Кіпру
(12,4%).
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На 1 липня 2016 року найбільші обсяги капіталу залучено у фінансову та
страхову діяльність (59,2% від загального обсягу), промисловість (21,7%), а також в
операції з нерухомим майном (5,1%), сферу інформації та телекомунікацій (3,7%),
оптову та роздрібну торгівлю (3,2%).
У січні-червні 2016 року у підприємства Львова залучено 18,2 млн.дол. США
прямих іноземних інвестицій від партнерів з 16 країн світу. Найбільші обсяги
іноземного капіталу надійшли у фінансову та страхову діяльність, промисловість, а
також підприємства оптової та роздрібної торгівлі.
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