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2512,1 тис.   

наявного населення  
на 1 січня 2020  
 
 
 

 

 

На 1 січня 2020 року 

чисельність наявного 

населення області становила 

2512,1 тис. осіб, що на 9,9 тис. 

(на 0,4%) менше, ніж на 1 січня 

2019 року. 

Упродовж 2019 року: 

 чисельність населення 

зменшилась на 9937 осіб у 

результаті переважання 

природного скорочення (на 

11036 осіб) над міграційним 

приростом (на 1099 осіб); 

  народилось 21803 дитини, 

що на 6,2% менше відносно 

2018 року; 

 померло 32839 осіб, що на 

0,3% більше порівняно із 

2018 роком. 

 зареєстровано 15185 

шлюбів, що на 2,6% більше, 

ніж у 2018 році. 

У розрахунку на 10 тис. 

населення народилось 87 осіб, 

померло 130 осіб. 

На 100 померлих осіб 

припало 66 живонароджених. 
 

 

 

 

 

 
 

 

481,0 тис. 

штатних працівників  
у січні 2020  

 

Середньооблікова кіль-

кість штатних працівників у  

січні 2020 року становила 481,0 

тис. осіб, що на 0,6% більше 

порівняно із січнем 2019 року.  

Найбільша кількість 

працівників зосереджена на 

промислових підприємствах –  

 115,3 тис. осіб (24,0% від 

загальної кількості), в установах 

освіти – 95,4 тис. осіб (19,8%), 

охорони здоров’я та надання 

соціальної допомоги – 61,6 тис. 

осіб (12,8%), підприємств 

оптової та роздрібної торгівлі – 

58,8 тис. осіб (12,2%). 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ СІЧЕНЬ 2020

НАСЕЛЕННЯ 2019

РИНОК ПРАЦІ СІЧЕНЬ 2020

– 11,0 тис. 
осіб 

+0,6% 

природне 
скорочення  

до січня 2019 
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9782 грн 

заробітна плата  
у січні 2020  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Середня заробітна плата 

одного штатного працівника у 

січні 2020 року становила 9782 

грн, що на 18,8% більше 

відносно січня 2019 року. 

Індекс реальної 

заробітної плати (з урахуванням 

зміни споживчих цін) у січні 

2020 року відносно січня 2019 

року становив 114,3%.  

Загальна сума забор-

гованості з виплати заробітної 

плати працівникам підприємств, 

установ та організацій на 

1 лютого 2020 року склала 130,3 

млн.грн. Порівняно з 1 січня 

2020 року сума боргу 

скоротилась на 3,0%, або на 4,0 

млн.грн.  

За галузевою ознакою 

основна    частка    загальної    суми  

 боргу із виплати заробітної плати 

зосереджена у промисловості 

(81,2%, або 105,7 млн.грн). 

Із загальної суми 

заборгованості 84,3% припало 

на           економічно           активні 

підприємства, 12,2% – на 

економічно неактивні, 3,5% – на 

підприємства-банкрути. 

На економічно активних 

підприємствах працівникам 

заборговано 109,8 млн.грн.  

Станом на 1 лютого 2020 

року кількість працівників, які 

несвоєчасно або не у повному 

обсязі отримали заробітну 

плату, становила 9,4 тис. осіб.      

У середньому одному 

працівникові не виплачено 

11,7 тис.грн. 

 

 

 

 
 

 

3,1 млрд.грн 

заборгованість насе-
лення за житлово-
комунальні послуги  

 

У січні 2020 року 

мешканцям області нараховано 

до оплати за житлово-

комунальні послуги 1320,0 

млн.грн. У той же час, населення 

оплатило житлово-комунальних 

платежів на 1068,6 млн.грн 

(81,0% нарахованих за цей 

період сум). 

 

 На кінець січня 

заборгованість населення за 

житлово-комунальні послуги 

становила 3100,2 млн.грн, у тому 

числі за постачання та розподіл 

природного газу – 2137,2 

млн.грн. 

 
 
 
 
 

ОПЛАТА ПРАЦІ СІЧЕНЬ 2020

ОПЛАТА НАСЕЛЕННЯМ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ СІЧЕНЬ 2020

+18,8% 

до січня 2019  

81,0% 

рівень сплати за 
житлово-кому-
нальні послуги 
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93,3%  
індекс сільськогоспо-
дарської продукції  
до січня 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Індекс сільськогоспо-

дарської продукції порівняно з 

січнем 2019 року становив 93,3% 

(у січні 2019 року – 118,4%). 

Підприємства скоротили обсяг 

продукції на 8,6%, господарства 

населення – на 3,5%. 

Ріпаку і кользи зібрано 

184,5 тис.т, що на 11,1% менше 

відносно 2018 року. 

Картоплі викопано 

1,6 млн.т, що на 7,4% менше 

відносно 2018 року. 

За попередніми даними, 

у 2019 році культур зернових та 

зернобобових у масі після 

доробки  зібрано  1,6 млн.т,  що 

 на 13,2% більше порівняно з 

2018 роком. 

Культур овочевих 

зібрано 709,1 тис.т (на 38,3% 

більше), плодових та ягідних – 

122,6 тис.т (на 10,8% менше). 

Порівняно з січнем 2019 

року виробництво м’яса 

зменшилось на 13,0%, молока – 

на 3,7%, яєць – на 5,9%. 

Відносно 1 лютого 2019 

року зменшилась кількість 

великої рогатої худоби на 8,2% 

(у  тому числі корів – на 9,3%), 

свиней – на 20,7%, водночас 

збільшилась кількість птиці 

свійської на 7,6%. 

 

 

 
 

 

105,1 млрд.грн 

реалізовано промис-
лової продукції у 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Обсяг промислової 

продукції відносно січня 2019 

року зріс на 7,7%. 

Збільшення обсягу 

виробництва відбулося на 

підприємствах з виробництва 

хімічних речовин і хімічної 

продукції, харчових продуктів, 

напоїв та тютюнових виробів,  

текстильного виробництва, 

виробництва одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших 

матеріалів, металургійного 

виробництва, виробництва 

готових металевих виробів. 

Водночас зменшення обсягів 

виробництва допустили підпри-

ємства машинобудування, з ви-

робництва основних фармацев-

тичних   продуктів  і  препаратів, 

 з виготовлення виробів з 

деревини, виробництва  паперу 

та поліграфічної діяльності, з 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого 

повітря. 

У 2019 році підприємства 

реалізували промислової 

продукції на 105,1 млрд.грн.  

Найвищою була частка 

підприємств з виробництва 

харчових продуктів, напоїв та 

тютюнових виробів – 28,9% від 

загального обсягу реалізованої 

продукції. Підприємствам з 

постачання електроенергії, газу, 

пари та кондиційованого 

повітря належало 19,2%, 

машинобудування – 10,1%. 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО СІЧЕНЬ 2020

ПРОМИСЛОВІСТЬ СІЧЕНЬ 2020

+7,7% 

зростання 
виробництва 

відносно січня 
2019  

–8,6% 

у підприємствах 
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559,3 млн.грн 

вироблено будівельної 
продукції 
 

 
 
 
 
 

 

 

Індекс будівельної 

продукції відносно січня 2019 

року становив 114,4% (у січні 

2019 року – 156,9%). Зросли 

обсяги будівельної продукції на 

будівництві інженерних споруд 

на 81,0%, водночас на 

будівництві житла – 

скоротились на 13,4%, 

нежитлових будівель – на 8,3%. 

 Підприємства виробили 

будівельної продукції на суму 

559,3 млн.грн. Найбільше 

будівельних робіт виконано на 

будівництві інженерних споруд 

(42,4%). На будівництво 

нежитлових будівель припало 

32,5%, житлових будівель –  

25,1%. 

 

 

 

 
 

1,3 млн.м2  
прийнято в експлуа-
тацію нового житла 
 
 
 
 

У Львівській області прий-

нято в експлуатацію 1292,2 

тис.м2 загальної площі нового 

житла, що на 44,0% більше, ніж 

у 2018 році.  

В одноквартирних бу-

динках здано в експлуатацію 

686,5 тис.м2 загальної площі 

житла, що на 45,5% більше, ніж у 

2018 році. На багатоквартирні 

будинки припало 605,7 тис.м2, 

або   46,9%   від   загальної   площі 

 житла. Введення багатоквар-

тирного житла зросло на 42,4%. 

У 2019 році прийнято в 

експлуатацію 14110 квартир. 

Загальна площа однієї квартири 

становила у середньому 91,6 м2.  

В обласному центрі 

прийнято в експлуатацію 

567,3 тис.м2 нового житла, або 

43,9% від загального обсягу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДІВНИЦТВО СІЧЕНЬ 2020

ЖИТЛОВЕ БУДІВНИЦТВО 2019

+14,4% 

до січня 2019  

+44,0% 

до 2018 
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2202,0 
млн.дол.  

експорт товарів 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Експорт товарів 

підприємствами області у 2019 

році становив 2202,0 млн.дол. 

США, імпорт – 3086,3 млн.дол. 

Відносно 2018 року експорт зріс 

на 16,2%, імпорт – на 13,9%. 

Від’ємне сальдо зовнішньої 

торгівлі товарами склало 884,3 

млн.дол. США (у 2018 році – 

813,4 млн.дол. США).  

У країни ЄС експортовано 

75,9% від обсягу експорту, 

імпортовано з цих країн 61,6% 

від обсягу імпорту.  

Серед товарів, які 

Львівщина експортувала у 2019 

році, переважали електро-

технічне обладнання (21,0% від 

обсягу  експорту), меблі (12,2%), 

зернові культури (9,7%), жири та 

олії (8,5%), деревина і вироби з 

неї (8,0%). 

Основу імпорту товарів 

становили електротехнічне 

обладнання (12,3% від обсягу 

імпорту області), механічне 

обладнання (8,2%), пластмаси та 

полімерні матеріали (6,1%), 

засоби наземного транспорту 

(6,0%). 

 Основними партнерами 

у зовнішній торгівлі товарами 

залишаються Польща та 

Німеччина. Ці країни 

забезпечили 35,7% експорту та 

та 37,1% імпорту області у 2019 

році. 

У 2019 році обсяги 

експорту та імпорту послуг 

становили відповідно 584,8 

млн.дол. США та 77,3  млн.дол. 

США. Порівняно з 2018 роком 

експорт послуг збільшився на 

2,5%, імпорт – на 14,6%. 

Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі послугами дорівнювало 

507,5 млн.дол. США.  

У структурі експорту 

послуг домінували комп’ютерні 

та інформаційні послуги (41,3% 

від загального обсягу експорту) 

та послуги з переробки 

давальницької сировини 

(38,1%). Основу імпорту 

становили послуги автомо-

більного транспорту (19,9% від 

імпорту) та послуги під час 

ділових подорожей (14,1%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2019

+16,2% 

до 2018  
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5,6 млрд.грн 

оборот роздрібної 
торгівлі 
 

 

Оборот роздрібної 

торгівлі у січні 2020 року 

становив 5638,5 млн.грн і 

збільшився відносно січня 2019 

року на 14,8%.  

  

 Обсяг роздрібного това-

рообороту підприємств, основ-

ним видом діяльності яких є 

роздрібна торгівля, склав 4177,8 

млн.грн (74,1% від загального 

обсягу обороту роздрібної 

торгівлі), що на 13,5% більше 

відносно січня 2019 року. 

 

 

 
 

 

Зміна обсягів 
перевезень  
до січня 2019  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

У січні 2020 року усіма 

видами вантажного транспорту 

перевезено (відправлено) 

1122,1 тис.т вантажів, що на 

11,5% менше від обсягу січня 

2019 року.  

Обсяги перевезення 

вантажів автомобільним транс-

портом зменшились на 10,7%, 

залізничним транспортом – на 

14,4%. 

 

 Усіма видами пасажирсь-

кого транспорту перевезено 

(відправлено) 19,7 млн. 

пасажирів, що на 4,3% більше від 

обсягу січня 2019 року.  

Перевезення пасажирів 

трамваями зросли на 6,8%, 

тролейбусами – в 1,7 раза, тоді 

як автомобільним транспор-  

том – скоротились на 11,6%, 

залізничним – на 7,4%.  

 

 

 

 

 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ СІЧЕНЬ 2020

ТРАНСПОРТ СІЧЕНЬ 2020

–11,5% 

вантажів 

+4,3% 

пасажирів 

+14,8% 

до січня 2019 
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100,6% 
індекс споживчих цін 
січень 2020 до                
грудня 2019  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Індекс споживчих цін у 

січні 2020 року відносно грудня 

2019 у Львівській області 

становив 100,6%, в Україні –  

100,2%. 

Ціни на продукти 

харчування та безалкогольні 

напої в області у січні 2020 року 

порівняно із груднем 2019 року 

підвищились на 0,6%. Найбільше 

подорожчали овочі (огірки, 

помідори, перець солодкий 

тощо) – на 6,9%. Ціни на рибу та 

продукти з риби зросли на 0,7%, 

молоко, сир та яйця – на 0,5%, 

фрукти – на 0,5%. 

Разом з тим, 

подешевшали окремі м’ясні 

продукти: фарш м’ясний – на 

2,5%, м’ясо птиці – на 2,0%, 

свинина – на 0,5%. 

 Ціни на одяг і взуття зни-

зились у середньому на 1,6%.  

У сфері зв’язку вартість 

поштових послуг збільшилася 

на 12,5%, плата за користування 

мережею Інтернет – на 3,8%. 

У сфері транспорту ціни 

знизилися на 1,3%. Паливо та 

мастила подешевшали на 4,7%, 

автомобілі – на 2,5%. Вартість 

проїзду у міжміському поїзді 

зменшилася на 4,1%. Водночас 

вартість проїзду у міському 

транспорті збільшилася на 14,3%, 

перевезень авіаційним пасажир-

ським транспортом – на 4,7%. 

У житлово комунальній 

сфері на 10,3% підвищились 

тарифи на газ природний. 

Вартість інших комунальних 

послуг залишилась без змін. 
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ЦІНИ СІЧЕНЬ 2020 

100,2% 

в Україні 

http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/report/soc_ek_2009.php?ind_page=soc_ek

