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ПЕРЕДМОВА 
FOREWORD 
 
 
Шановні користувачі! 
 

Пропонуємо до Вашої уваги «Статистичний щорічник Львівської області» за 2021 рік. Видання 
містить статистичний матеріал щодо соціального та економічного становища області 
у  2021  році  порівняно  з  попередніми  роками. 

Статистичні дані, подані у таблицях, на графіках і діаграмах, дають змогу здійснити всебічний 
аналіз соціально-економічних та демографічних процесів у Львівській області.  

Публікація складається з 22 розділів. Кожний розділ починається із стислих методологічних 
пояснень, а також визначення окремих понять.  

Для порівняння подаються основні соціально-економічні показники за регіонами України.  

Для підготовки щорічника використано дані, отримані шляхом проведення державних 
статистичних спостережень, а також адміністративні дані державних органів, органів 
місцевого самоврядування та інших юридичних осіб. 

Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції 
тощо. Показники за видами економічної діяльності наведені відповідно до Класифікації видів 
економічної діяльності (ДК 009:2010), створеної на основі NACE (Rev.2, 2006) Європейського 
Співтовариства. 

Раніше опубліковані дані в окремих випадках уточнені, деякі показники за 2021 рік є 
попередніми. Дані щодо валового регіонального продукту наведені за 2020 рік.  

Інформація щодо окремих показників за 2021 рік буде оприлюднена після завершення 
терміну для подання статистичної та фінансової звітності, встановленого Законом України 
«Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного 
стану або стану війни». 

Назви статистичних таблиць та повний зміст видання для зручності іноземних користувачів 
перекладено англійською мовою. 

Користувачі статистичної інформації також можуть замовити електронний варіант щорічника 
на CD-диску. 

Детальнішу інформацію, якої немає у щорічнику, можна отримати на офіційному вебсайті 
Головного управління статистики (www.lv.ukrstat.gov.ua) або за запитом. 

Висловлюємо подяку за допомогу в підготовці щорічника респондентам та організаціям, які 
надали інформацію. Надіємося на подальшу плідну співпрацю! 

Колектив Головного управління статистики сподівається, що щорічник буде актуальним 
джерелом інформації для всіх, хто вивчає та досліджує тенденції соціально-економічного 
розвитку Львівської області. 
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
ABBREVIATIONS USED IN THE YEARBOOK 

од - одиниця ккал -  кілокалорія 

тис. - тисяча Гкал - гігакалорія 

млн. - мільйон р. -  рік 

млрд. -  мільярд рр. -  роки 

мм -  міліметр год - година 

м -  метр шт -  штук 

м2 -  квадратний метр пар - пара (2 шт) 

м3 -  кубічний метр ткм - тонно-кілометр 

км -  кілометр пас.км - пасажиро-кілометр 

км2 -  квадратний кілометр л - літр 

га - гектар дал - декалітр 

г - грам кВт - кіловат 

кг - кілограм кВт·год - кіловат-година 

ц -  центнер грн - гривня 

т -  тонна дол. США -  долар США 
 
 
 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
SYMBOLS USED IN THE YEARBOOK 

Тире (–) -  явищ не було 

Крапки (…) - відомості відсутні 

Нуль (0; 0,0) - явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 

використаними у таблиці розрядами 

Символ (х) - заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу 

Символ (к) - дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог 

Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності 

статистичної інформації 

«у тому числі», 

«з них» 

- означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Трапляються 

випадки, коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні 

сума складових не дорівнює підсумку. 
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