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ПРО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ
МІСТА ЛЬВОВА У СІЧНІ–СЕРПНІ 2016 РОКУ

Демографічна ситуація
На 1 серпня 2016 року кількість населення міста Львова (включаючи м.Винники, смт
Брюховичі та смт Рудне) становила 756,4 тис. осіб (29,9% від загальнообласної кількості).
Упродовж січня–липня 2016 року кількість населення обласного центру зменшилась на
2006 осіб (загалом в області – на 2431 особу) за рахунок природного скорочення (577 осіб)
та міграційного (1429 осіб) (у січні–липні 2015 року загальне скорочення становило 3118
осіб, у тому числі природне – 766 осіб, міграційне – 2352 особи).
Упродовж січня–липня 2016 року в обласному центрі народилось 4335 дітей, що
на 25 дітей (на 0,6%) менше відносно січня–липня 2015 року. Померло 4912 осіб, що
на 214 осіб (на 4,2%) менше проти січня–липня 2015 року.
У розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення народжуваність зменшилась
з 99 осіб у січні–липні 2015 року до 98 осіб у січні–липні 2016 року, а смертність – з
117 осіб до 111 осіб відповідно.
Упродовж січня–липня 2016 року з-за меж міста прибуло 3007 осіб, вибуло з
міста 4436 осіб.
В обласному центрі упродовж січня–липня 2016 року зареєстровано 3617
шлюбів (у січні–липні 2015 року – 3815 шлюбів).

Оплата населенням житлово-комунальних послуг
У серпні 2016 року мешканцям обласного центру нараховано до оплати за
житло і комунальні послуги 90,5 млн.грн, за ці види послуг сплачено населенням 79,0
млн.грн. Крім того, одержано 16,7 млн.грн за спожиту електроенергію.
Рівень оплати у серпні 2016 року за утримання будинків, споруд і
прибудинкових територій становив 96,4% від нарахованих сум, за централізоване
водопостачання, водовідведення – 88,8%, за вивезення побутових відходів – 88,7%, за
централізоване опалення і гаряче водопостачання – 86,9%, за газопостачання – 79,3%.
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Надання субсидій для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг
У січні–серпні 2016 року до служб із надання субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг звернулося 93,0 тис.
домогосподарств, що в 1,5 раза більше, ніж у січні–серпні 2015 року.
Житлові субсидії у січні–серпні 2016 року призначені для 86,4 тис. домогосподарств
(92,9% від кількості тих, що звернулися), що в 1,6 раза більше проти січня–серпня 2015
року. Їм призначено субсидії на суму 50,6 млн.грн (у січні–серпні 2015 року – на 13,5
млн.грн).
У середньому на одне домогосподарство у серпні 2016 року призначено 643,5
грн субсидій проти 246,6 грн у серпні 2015 року.

Ринок праці
На кінець серпня 2016 року, за даними Львівського міського центру зайнятості,
кількість зареєстрованих безробітних становила 4,0 тис. осіб (22,5% від кількості
безробітних області), з них 57,2% – жінки та 45,2% – молодь у віці до 35 років.
Відносно кінця липня 2016 року кількість безробітних зменшилась на 4,5%, порівняно
з кінцем серпня 2015 року – на 19,5%.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце
(вакантну посаду) на кінець серпня 2016 року становило 2 особи (в області – 5 осіб). За
професійними групами найбільший попит на робочу силу спостерігався на
кваліфікованих робітників з інструментом (26,6% від загальної кількості заявлених
вакансій), працівників сфери торгівлі та послуг (19,4%), робітників з обслуговування,
експлуатації та контролювання за роботою технологічного устатковання, складання
устатковання та машин (16,6%), а найменший – на технічних службовців (3,9%).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримали допомогу з безробіття,
у серпні склала 5,9 тис. осіб. Середній розмір допомоги становив 2440 грн (в області –
1761 грн) і в 1,7 раза перевищував розмір мінімальної заробітної плати (з 1 травня
2016 року – 1450 грн).
Заборгованість з виплати заробітної плати
Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам на
1 вересня 2016 року становила 16,4 млн.грн. Частка міста у загальнообласній сумі
заборгованості склала 19,0%.
Порівняно з 1 серпня 2016 року сума заборгованості з виплати заробітної плати
зменшилась на 241,8 тис.грн (на 1,5%), відносно 1 січня 2016 року – на 1,0 млн.грн (на
5,8%).
Із загальної суми боргу більше половини (54,7%) припало на економічно активні
підприємства, 20,6% – на суб’єкти господарювання, щодо яких реалізовуються процедури
відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, 24,7% – на
економічно неактивні підприємства.
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Сума заборгованості економічно активних підприємств на 1 вересня 2016 року
становила 9,0 млн.грн і порівняно з 1 серпня 2016 року зменшилась на 220,4 тис.грн,
або на 2,4%, порівняно з 1 січня 2016 року – на 541,0 тис.грн (на 5,7%). За видами
економічної діяльності більше половини (51,2%, або 4,6 млн.грн) невиплаченої
заробітної плати припало на організації, які зайняті професійною, науковою та
технічною діяльністю, 25,6% (2,3 млн.грн) – на будівельні підприємства, 14,4% (1,3
млн.грн) – на підприємства промисловості.
На 1 вересня 2016 року заробітна плата не була вчасно виплачена 933
працівникам. Середній розмір боргу одному працівникові, якому несвоєчасно або
не у повному обсязі виплачена заробітна плата, становив 9,6 тис.грн (в області –
2,8 тис.грн).

Промисловість
Промислові підприємства міста Львова у січні–серпні 2016р. реалізували
промислової продукції на 19,4 млрд.грн, що становило 48,2% від загальнообласного
обсягу реалізації.
Більше половини (55,8%) від загальнопромислового обсягу реалізації міста
належало підприємствам переробної промисловості. На підприємства з постачання
електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря припало 35,5%, добувної
промисловості і розроблення кар’єрів – 6,9%, з водопостачання, каналізації,
поводження з відходами – 1,8%.
Серед видів діяльності переробної промисловості найбільшою була частка
підприємств з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28,6% від
загального обсягу реалізації. Частка підприємств машинобудування, крім ремонту і
монтажу машин і устатковання, становила 5,7%, з виробництва гумових і пластмасових
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,4%, з виготовлення виробів з
деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – 3,8%, металургійного
виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устатковання –
3,2%.
В обсязі реалізованої продукції міста Львова за основними промисловими
групами частка споживчих товарів короткострокового використання становила 36,4% (у
промисловості області – 32,6%), енергії – 43,4% (відповідно 31,5%), товарів проміжного
споживання – 14,2% (26,2%), інвестиційних товарів – 5,1% (7,4%), споживчих товарів
тривалого використання – 0,9% (2,3%).
У розрахунку на одну особу населення реалізовано промислової продукції на
20,4 тис.грн, що в 1,3 раза більше від загальнообласного показника.

Будівництво
У cічні–серпні 2016р. підприємства міста Львова виконали будівельних робіт на
1378,8 млн.грн. У загальнообласному обсязі виконаних будівельних робіт частка міста
становила 58,2%.
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Транспорт
У січні–серпні 2016 року обсяг вантажних перевезень автомобільним
транспортом становив 1,5 млн.т, що на 0,1% більше відносно січня–серпня 2015 року.
Автомобільним транспортом перевезено 61,8 млн. пасажирів, що на 17,3%
менше від обсягу пасажирських перевезень у січні–серпні 2015 року.
Електротранспортом перевезено 58,4 млн. пасажирів (на 1,3% більше відносно
січня–серпня 2015 року). Зокрема, трамваями перевезено 37,7 млн. пасажирів (на
3,3% менше), тролейбусами – 20,7 млн. пасажирів (на 10,7% більше).
Зовнішня торгівля товарами
У січні–липні 2016 року експорт товарів становив 219,0 млн.дол. США, що на
33,8% більше порівняно з січнем–липнем 2015 року (у січні–липні 2015 року проти
січня–липня 2014 року – на 38,1% менше).
Імпорт товарів становив 411,0 млн.дол. США, що на 20,7% більше відносно січня–
липня 2015 року (у січні–липні 2015 року проти січня–липня 2014 року – на 59,7%
менше). Внаслідок перевищення імпорту над експортом від’ємне сальдо зовнішньої
торгівлі товарами дорівнювало 191,9 млн.дол. США.
Частка міста Львова в загальнообласному обсязі зовнішньої торгівлі товарами
склала 31,8% в експорті, 47,2% – в імпорті.
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