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Обласний центр

місто Львів

Область розташована в трьох зонах: лісовій, лісостеповій,

передгірних і гірських районах Карпат. Ліси займають

понад четверту частину площі області. Рівнинна частина

славиться озерами. Через область проходить Головний

Європейський вододіл між басейнами Балтійського і

Чорного морів. У Балтійське море несе свої води Західний

Буг, однією з приток якого є Полтва, у Чорне море -

Дністер, Стир, Іква.

Найбільші міста

Найбільші міста Львів (756,0 тис. осіб), Дрогобич (95,0 тис.

осіб) Червоноград (81 тис. осіб) Стрий (59 тис. осіб) Самбір

(34,7 тис. осіб) Борислав (35,0 тис. осіб) Трускавець (28,6

тис. осіб)

Площа області

21,8 тис. км2

Чисельність населення

Чисельність населення 2530 тис. осіб, (5,9 %

населення України) у тому числі: сільського 978,0 тис.

осіб міського 1534,0 тис. осіб

Валюта

Українською грошовою одиницею є гривня (UAH), у

відповідності одна гривня складає сто копійок. В обігу

перебувають паперові банкноти і монети старого та

нового зразків

Робочий час

Більшість установ, як державних, так і приватних,

працюють у режимі восьмигодинного робочого дня з 8:00

до 17:00, обід 12:00 - 13:00. Субота та неділя офіційні

вихідні.

Державні свята

1 січня-Новий Рік, 7 січня-Різдво Христове, 8 березня -

Міжнародний день жінок, Великдень, 1 та 2 травня - День

міжнародної солідарності трудящих, 9 травня -День

перемоги, Свята Трійця, 28 червня - День

КонституціїУкраїни, 24 серпня

- День Незалежності України, 14 жовтня - День

Захисника Вітчизни.

Львівщина у фактах та  

цифрах

Головна ЛОДА Контакти
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Львівщина розташована на заході України. Область межує з Волинською,

Рівненською, Тернопільською, Івано-Франківською, Закарпатською областями та

Республікою Польща. Область має спільний державний кордон з Республікою

Польща протяжністю 278,2 км, а отже і з Європейським Союзом.

Природний потенціал
Природно-географічне розташування області в різних природних зонах робить її

привабливою з огляду на туристично-рекреаційний потенціал. Про це свідчить

наявність в регіоні близько 365 об’єктів природно-заповідного фонду загальною

площею 158,3 тис. гектарів, що становить 7,2 % від загальної площі території

області. Високу природну цінність у світовому контексті має входження

Регіонального ландшафтного парку “Надсянський” до складу Міжнародного

резервату біосфери “Східні Карпати”, який об’єднує природоохоронні території

України, Республіки Польща та Словаччини.

Водні ресурси
У Львівській області налічується понад 8950 річок, потічків і струмків загальною

протяжністю 16343 км. Ріки області належать до басейнів Чорного (Дністер, Стрий)

і Балтійського (Західний Буг, Сян) морів. Найбільша кількість річок нараховується у

басейні р. Дністер, р.Західний Буг і незначна кількість у басейні р. Сян.

Земельні ресурси
Характерною особливістю земельних ресурсів області є високий рівень їх

використання для ведення сільського господарства (58,2%), більше 31% усієї

земельної площі області займають ліси та лісовкриті площі. Надра Львівщини

багаті на нафту, газ, сланцевий газ, кам’яне вугілля, сірку, торф, калійну і кухонну

сіль, різні будівельніматеріали.Особливим багатством Львівської області є її

незлічені запаси лікувальних мінеральних вод. В області розташовані такі відомі

курорти: Трускавець, Моршин, Шкло, Немирів, Східниця, Великий Любінь.

Головна ЛОДА
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Коротка історична довідка

Як адміністративна одиниця, Львівська область була утворена 4 грудня 1939 року.

Адміністративним центром області є старовинне королівське місто Львів, один з

найбільших культурних, економічних, адміністративних та транспортних центрів

України. Центральна частина Львова входить в історико-архітектурний заповідник

і внесена до Списку світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Львівщина зі своїм

адміністративним центром,

який мас репутацію “Українського П’ємонта”, вважається європейською

візитівкою України.

Перебування в складі різних державних утворень (Польща, Австро- Угорська

імперія та Радянський Союз), що відрізнялися своїм конституційним устроєм,

рівнем економічного розвитку, етнічними та релігійними домінантами, значно

вплинули як на демографічні показники, так і на економічну ситуацію та рівень

громадянської свідомості населення регіону. Стратегічний план розвитку області

визначає її майбутнє як важливого європейського центру міжнародного

політичного та економічного співробітництва, історико-культурного та освітньо-

наукового осередку. Львівщина сьогодні зосереджує в собі фінансово-

промислову, інтелектуальну і туристично-рекреаційну діяльність, що забезпечує

сучасний сервіс та інноваційний менеджмент на базі розвитку підприємництва та

залучення інвестицій.

Головна ЛОДА Контакти
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Можливості для зростання бізнесу
Сьогодні Україна стає вікном нових можливостей

для інвесторів, а Львівська область належить до

найпривабливіших інвестиційних регіонів країни. Протягом

останніх 4-х років область зберегла позитивну динаміку

росту основних соціально-економічних показників у

більшості галузей своєї діяльності. Львівщина постійно

нарощує обсяги міжнародної торгівлі. Торговими

партнерами області є більше 100 держав світу,

найактивнішою є співпраця з Німеччиною, Польщею,

Данією, Італією та іншими країнами ЄС.

Доступ до ринків
Львівська область є на перетині основних шляхів з

країн Європейського Союзу на східні ринки. Межуючи

безпосередньо з Європейським Союзом, Львівська

область має величезні можливості для логістичних

послуг. Варто зауважити, що цей ринок недостатньо

розвинений. Відносно невеликі відстані до сусідніх

європейських столиць і доступ до великого споживчого

ринку в Україні

і Росії робить Львівську область привабливим місцем для

ведення бізнесу. Україна нині є одним з найбільших

ринків збуту в Європі, а Львівщина - ворота на цей ринок

з країн ЄС.

Режим максимального сприяння

інвестиційній діяльності
З метою підтримки діяльності інвесторів на території  

Львівської області діє низка організацій, завданням яких  

є підтримка діяльності іноземних інвесторів. Зокрема,

філія  

Бізнес

до таких належить: Західноукраїнська

Європейської Бізнес Асоціації; Данська

Асоціація; Діє Рада

вітчизняних  

державній  

вирішенню  

регіональний  

структурним

та іноземних інвесторів при обласній

адміністрації як орган, покликаний сприяти

проблем діяльності інвесторів; Львівський

центр з інвестицій та розвитку. (є

підрозділом Державного агентства з

інвестицій та управління національними проектами). На

теренах області щорічно проводиться Міжнародний

економічний форум, який традиційно є майданчиком для

взаємодії органів влади та іноземних інвесторів. Разом з

цим, для потреб інвесторів

на території області функціонують: 95 інформаційно-

консультаційних центрів та 78 об’єктів інфраструктури

підтримки підприємств, створених за участю місцевих

органів влади.

Населення
Кількість населення області становить понад 2,5 млн.

осіб, що відповідає 5,9 % населення України. Основна

кількість проживає вміській місцевості - 60,9 %. Віково-

статева структура населення Львівської області

подібна до структури населення всієї України. Частка

жінок тут становить 52,3% чи 1326,1 тис. чол.

Чому Львівська область?

Головна ЛОДА Контакти
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Реалізація Стратегії націлюється на досягнення стратегічного  

бачення:«Львівщина – регіон високотехнологічної

розвиненої транспортно-логістичної інфраструктури,

промисловості,  

ефективного

сільського господарства, оздоровчого, історичного та ділового туризму,  

високої якості життя».

Основним стратегічним завданням для економіки області є стабільний

позитивний розвиток реального сектору через розвиток провідних галузей На

сучасному етапі перспективним для області є розвиток галузей

машинобудування та харчопереробної промисловості. Більше 67% припадає

на переробну промисловість, 6.8,% - на добувну і розроблення кар’єрів, 25%-

на підприємства з виробництва та розподілу електроенергії , газу та води.

На Львівщині розроблена Стратегія розвитку Львівської області на період

2016- 2020 рр.

Стратегія передбачає значне підвищення ролі місцевого самоврядування,

територіальних громад у стратегічному плануванні та реалізації проектів

розвитку. Ми переконані, що побудована на нових засадах співпраця органів

місцевого самоврядування обласного, районного та первинного рівня, їх

взаємодія з органами державної виконавчої влади, бізнес-середовищем,

громадськістю, активні та спроможні територіальні громади стануть

запорукою комфортного і безпечного життя мешканців області. Розвиток

кожної громади, її участь у реалізації регіональних проектів сприятиме

поглибленню відчуття причетності до економічних процесів у нашому регіоні й

забезпечуватиме підвищення його конкурентоспроможності.

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області,  

2018

ТИС.ГРН. У % ДО ВСІЄЇ
РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Промисловість (B+C+D+E за КВЕД-2010) 100229121,4 100,0

Добувна та переробна промисловість 77764115,8 77,6

Переробна промисловість 68219805,0 68,1

Виробництво харчових продуктів, напоїв  

та тютюнових виробів
27814296,3 27,8

Текстильне виробництво, виробництво

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів

3612201,6 3,6

Виготовлення виробів з деревини,

виробництво паперу та поліграфічна  

діяльність
8963092,3 8,9

Виробництво коксу та

продуктів нафтоперероблення
40650,5 0,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 1406328,2 1,5

Виробництво основних

фармацевтичних продуктів і  

фармацевтичних препаратів
1681204,6 1,7

Виробництво гумових і пластмасових

виробів, іншої неметалевої мінеральної  

продукції
7569426,3 7,6

Металургійне виробництво, виробництво  

готових металевих виробів, крім виробництва  

машин і устатковання
4822809,3 4,8

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами  

промислової діяльності за 2018 рік
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ЕКСПОРТ,

%

ІМПОРТ,

%

Регіон ЕКСПОРТ ІМПОРТ

Країни ЄС 1649354,6 1870216,7

Польща 523703,4 693148,7

Німеччина 261325,3 449645,5

США 29020,4 64618,2

Чехія 148716,4 65861,2

Загальнасума  

(всі країни) 2202053,5 3087739,0

Машини, обладнання та механізми,

електротехнічне обладнання

505274,9 632278,3

Текстиль та текстильні вироби 198746,8 444021,6

Деревина та вироби з неї 175652,1 22805,5 

Жири та олії 186211,1 7876,8

Різні промислові товари 238418,7 35266,6

Готові харчові продукти 187101,6 205269,6

Продукти рослинного походження 327793,4 248010,0

Палива мінеральні, нафта і продукти

її перегонки

98251,9 163720,2

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 13212,0 241247,9

Географічна структура зовнішньої

торгівлі Львівської області товарами за

2019 рік, тис. дол. США

Товарна структура зовнішньої торгівлі  

Львівської у 2019 р., тис. дол. США

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області,  

2019

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області,  

2019
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тис.дол. США тис.дол. США
Усього 947842.8 1116317.5

Промисловість 505783.2 592289.0

Будівництво 19284.3 22925.3

Оптова та роздрібна торгівля;
ремонт
автотранспортних засобів і
мотоциклів

36590.9 31151.9

Транспорт, складське господарство, 
поштова та
кур’єрська діяльність

80881.8 106388.6

Тимчасове розміщування й 
організація харчування

13370.9 14135.5

Інформація та телекомунікації 4872.2 4767.8

Фінансова та страхова діяльність 105990.5 151010.1

Операції з нерухомим майном 95319.5 99249.7

Професійна, наукова та технічна
діяльність

36264.3 38706.8

Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок

3416.1 3647.8

Надання інших видів послуг 54.3 60.8

Джерело: Головне управління статистики у Львівській 

області,  2019

Інвестиції

Обсяг інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку країн світу на 31

грудня 2019 року становив 8,8 млн.дол. США.

Лідерами в інвестуванні підприємств Львівщини є:

Кіпр (308,2 млн.дол. США)  

Польща (210,2 млн.дол. США)

Німеччина (102,3 млн.дол. США),  

Нідерланди (96,0 млн.дол. США),  

Швейцарія (77,1 млн.дол. США),  

Данія(74,7 млн.дол. США)  

Австрія (62,6 млн.дол. США).

Обсяги інвестицій на 01.01.2020
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Освіта

На Львівщині діє 42 самостійні вищі навчальні заклади.У

них здобуває освіту 115,7 тис. студентів, щорічно

випускниками стають близько 30 тис. студентів..

У 2020 році завершать навчання та отримають дипломи

30,4 тис. осіб. З них 40% здобудуть освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціалістів та магістрів, 36% –

бакалаврів, 24% – молодших спеціалістів.

Наука
В організаціях, підприємствах та установах, які виконували

дослідження і розробки, працювало 4,9 тис..

У 2019 році на інновації підприємства витратили 342,3

млн.грн, у тому числі на придбання машин, обладнання та

програмного забезпечення – 195,6 млн.грн, на внутрішні та

зовнішні науково-дослідні розробки – 90,1 млн.грн, на

придбання інших зовнішніх знань (придбання нових

технологій) – 4,0 млн.грн та на інші роботи, пов’язані зі

створенням та впровадженням інновацій (інші витрати), –

52,6 млн.грн.

Промисловими підприємствами у 2019 році освоєно 200

інноваційних видів продукції, з них 12 – нові види машин,

устатковання, прилади, апарати.

Промисловими підприємствами у 2019 році було

впроваджено 41 новий технологічний процес. Із загальної

кількості процесів 13 – маловідходні, ресурсозберігаючі. Для

модернізації виробничих процесів підприємства області

придбали 41 нову технологію.

Львівщина традиційно посідає одне з провідних місць в

Україні за чисельністю і рівнем підготовки наукових

працівників вищої кваліфікації. Для наукової та науково-

технічної діяльності в області за останні роки характерною є

низка позитивних тенденцій: діє розгалужена мережа

наукових організацій,

які мають потужний науковий потенціал, спостерігається

збільшення обсягу наукових та науково-технічних робіт,

виконаних розробок.

Зайнятість населення
Кількість економічно активного населення віком 15–70 років

становить 1150,3 тис. осіб. Чисельність осіб працездатного

віку становить 1122,5 тис. осіб. Із зазначеної кількості

громадян 1047,4 тис. осіб були зайняті економічною

діяльністю.

Перше місце за кількістю зайнятих серед видів економічної

діяльності займають оптова та роздрібна торгівля; ремонт

автотранспортних засобів і мотоциклів, а також сільське

господарство, лісове господарство та рибне господарство

(18,2%). Друге – зайняті у промисловості (14,9%).

Освіта і наука

Головна
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Вигідне транзитне розташування регіону в безпосередньому сусідстві з Європейським Союзом спричинило до того,

що Львівщина - один із лідерів за обсягами залучення іноземних інвестицій серед областей України. Щороку зростає кількість  

великих транснаціональних компаній, які розпочинають тут нові успішні проекти. На сьогодні Львівщина динамічно нарощує  

свій інвестиційний потенціал. У партнерстві влади та приватного сектору робляться важливі кроки для поліпшення

інвестиційного середовища Львівської області та зростання обсягів надходження прямих іноземних інвестицій в економіку.

Львівщина має ряд переваг, які приваблюють не лише вітчизняних, а й іноземних інвесторів, а саме :

•вигідне географічне розташування

• ринок, що динамічно розвивається

• високий рівень освіченості населення

• широка мережа науково-досліднихустанов

• розвинена мережа шляхів сполучення

• великий потенціал для зовнішньої торгівлі

• розвинутий ринок фінансових послуг
• широкі можливості для розвитку готельно-туристичної інфраструктури

•впровадження на території регіону інноваційного підприємства та промисловості

• активна громадськість

• значна частка родючих ґрунтів та їх екологічна чистота

• наявність значних лісових ресурсів

• високий рекреаційний потенціал
• великі запаси водних ресурсів

•наявність потужних підприємств паливно-енергетичного комплексу, хімічної, машинобудівної, деревообробної,

легкої галузей промисловостіздатних виробляти конкурентоспроможну продукцію

• багато профільний сільськогосподарськийкомплекс

• гостинність населення

• велика частка екологічно чистих територій

• історичні зв’язки з країнами Європи

Усе це робить область привабливою для інвестора.

Інвестиційні можливості

Головна ЛОДА Контакти
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У Львівський економічній зоні виокремлені три райони:

Передкарпатський

(Дрогобич - машинобудування, деревообробка, легка промисловість; Стрий -

машинобудування, харчова і деревообробна промисловість, газотранспортна галузь,

величезний транспортний вузол області; Борислав -нафтовидобувна, легка і хімічна

промисловість; Новий Розділ і Яворів - виробництво сірки);

Північний

(Червоноград - видобуток вугілля, легка промисловість; Сокаль - хімічна  

промисловість, Добротвір - електроенергетика);

Львівський

(машинобудування, харчова, легка промисловість). У структурі промислового

виробництва регіону найбільшу питому вагу мають харчова, паливна промисловості,

машинобудування і металообробка, електроенергетика.

Машинобудування області спеціалізується на виробництві електротехнічного і

електронного обладнання, радіо - і телевізійних приладів, засобів зв’язку тощо.

Окремі види продукції, зокрема автобуси, трамваї та тролейбуси нового покоління,

користуються попитом як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Галузь з

виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, на яку припадає

понад 30 % усього обсягу промислової продукції, є багатогранною і об’єднує 20

підгалузей. Високими темпами нарощуються обсяги виробництва в хімічній та

нафтохімічній промисловості. Щороку зростають обсяги виробництва в легкій

промисловості. Більшість обсягу продукції цієї галузі припадає на підприємства з

виробництва одягу, ще третина - на підприємства з ґрунтування та дублення шкіри.

Найбільшого розвитку за останні роки набуло виробництво деревини та виробів з

неї.

Головна ЛОДА

Промисловість
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Розвиток високотехнологічних галузей агропромислового комплексу,

створення нових і реконструкція наявних потужностей харчової та переробної

промисловості є одним із найбільш пріоритетних напрямів у сфері залучення

іноземних інвестицій в областях Західного регіону України. Саме ці області

виокремлюють потенціалом для розвитку аграрного сектору, зокрема: вигідне

географічне розташування, сприятливі природно-кліматичні умови, родючі

землі. Природно-кліматичні умови сприятливі для вирощування переважної

більшості сільськогосподарських культур. Пріоритетними напрямами

спеціалізації аграрного сектору для області є рослинництво (вирощування

зерна, цукрових буряків, картоплі, овочів, фруктів), харчова промисловість і

перероблення сільськогосподарської продукції.

Агропромисловий комплекс

Головна ЛОДА Контакти
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Львівщина традиційно є областю, де перспективи туристично-рекреаційної

індустріїбулиізалишаютьсяоднимизнайкращихв Україні. II природно-ресурсний

та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним

розташуванням в центрі Європи та наявним багаторічним досвідом у сфері

туризму і рекреації є вагомою передумовою пріоритетного розвитку системи

туризму, відпочинку та санаторно-курортного лікування. Місцевий колорит,

багатовікова історія, розмаїті барви природи, цілющі джерела мінеральних вод,

мальовничі карпатські краєвиди, збережені традиції, народні ремесла, смачна

галицька кухня щороку приваблюють туристів та гостей з багатьох країн світу.

В області зосереджена значна частина історичних, архітектурних та культурних

пам’яток України, які представлені будівлями від Княжої доби до XX століття.

Великою популярністю серед туристів користуються фортифікації - Тустань,

Олеський, Золочівський, Підгорецький, Свірзький замки, центри релігійного

туризму Крехівський та Унівський монастирі, історичні міста Жовква, Белз,

Бібрка, Золочів, Жидачів,Самбір, Дрогобич та Львів. Львівщина багата на

чарівну природу, яка завжди була особливою гордістю України. Область

займає одне з провідних місць в державі за наявністю лікувальних мінеральних

вод та грязей, на базі яких розвиваються курорти світової слави Трускавець,

Східниця, Моршин, Немирів, Великий Любінь, Шкло. Великою цінністю є гірські

місцевості області, придатні для гірськолижного спорту та відпочинку - смт.

Славське, с. Тисовець, с. Плав’є, с. Волосянка, с. Розлуч, м. Турка.Привітні і

доброзичливі господарі гостинно вітають кожного, хто бажає відпочити і

ближче пізнати неповторну та чудову Львівщину, залишити незабутні враження

та мріяти повернутись знову.

Туризм

Головна
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Прикордонне розташування області створює сприятливі умови для розвитку транспортних коридорів,  

заснування логістичних центрів. Транспортна інфраструктура Львівщини повністю покриває всі  населені 

пункти області. У Львівській області пасажирські перевезення здійснюють 63 перевізники, які  обслуговують

814 маршрутів, в тому числі 90 міських, 426 приміських і 298 міжміських внутрішньообласних  Дорожньо–

транспортний комплекс Львівщини - це розвинута мережа комунікацій, яка має у своєму

розпорядженні:

· розгалужену мережу автомобільних доріг ( 9851 тис. км), а також міжнародні транспортні  

коридори:

№3 - Берлін - Дрезден - Вроцлав - Львів-Київ (Львів - Краківець);

№5 - Трієст - Любляна - Бухарест - Будапешт - Львів (Київ-Чоп);

·

·

· ДП «Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького» З відкриттям принципу «відкритого  

неба» відкриває аеропорт в односторонньому порядку для будь яких перевізників на основі двосторонніх  

договорів;

залізничні магістралі (загальна протяжність - 3207 тис. км.), якими щорічно перевозять понад

3371,5 тис. тонн вантажів та 10940,6 тис. пасажирів;

автомобільний транспорт, який щорічно перевозить 24390,2 тис. тонн вантажів та 123729,7 тис.

пасажирів.
Розподіл вантажообороту за видами транспорту

1. Залізничний 54,7%

2. Автомобільний 45,3%

Область має одну з найбільш розвинутих в державі транспортних мереж.  Через її територію проходять 

важливі залізничні, автомобільні, трубопровідні та електричні магістралі, що  з’єднують Україну

з державами Центральної Європи. Найважливіші залізничні вузли - Львів та Стрий. Головні автомагістралі:

Львів - Рівне - Київ, Львів - Тернопіль - Вінниця

-Київ, Львів - Івано-Франківськ - Чернівці, Львів - Ужгород

Головна ЛОДА

Транспорт
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Діяльність підприємств вугільної промисловості
пов’язана з наявністю природних родовищ кам’яного вугілля, промислові запаси якого становлять майже 92 млн. тонн.У

цій галузі працює 7 шахт. На сьогодні на Львівщині Дочірнім підприємством «Сі-Сі-Ай-Любеля» реалізовується проект

будівництва шахти «Любельська» з видобутку коксівного вугілля.

Нафтовидобувна промисловість
Функціонує в південній частині області, на території Бориславського нафтопромислового району, що с одним із

найстаріших у Європі. Нині видобувні балансові запаси нафти становлять понад 20,0 млн. тонн. Видобувають нафту

із524 свердловин.

Газотранспортною системою
Львівщини транспортують російський і туркменський газ у країни Центральної та Західної Європи. Загальна довжина

магістральних газопроводів становить понад 6 тис. км. На території області діють 12 газокомпресорних станцій загальною

потужністю 845 тис. кВт, чотири підземних сховища газу, 16 автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій,

211 газорозподільних станцій.

Електроенергетика

Одна з найбільш розвинених галузей паливно-енергетичного комплексу Львівщини. В області виробляється

електроенергія не лише для власного споживання, а й для експорту на зовнішні ринки (Республіка Польща). Основним

виробником є ДТЕК Добротвірська ТЕС, потужність якої становить 510 МВт.

Паливно-енергетичний комплекс

Головна ЛОДА Контакти
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Львівська область має значний потенціал розвитку відновлюваної енергетики. Так технічно-
досяжний потенціал енергії сонця становить 1,12 млрд кВт*год/рік, енергії вітру 6 млрд
кВт*год/рік, а гідроенергетичний потенціал – 0,5 млрд. кВт*год/рік.
Біоенергетика є одним із стратегічних напрямків розвитку сектору відновлюваних джерел енергії.
На території Львівської області в наявності близько 5,7 тис. га вільних земельних ділянок, які
можуть бути використані для вирощування енергетичних культур.
На території області працює 59 сонячних електростанцій загальною потужністю 331,5 МВт., 3
вітрових електростанції загальною потужністю 33,9 МВт., дві міні гідроелектростанції загальною
потужністю 570 кВт та ТЕЦ на біопаливі, електрична потужність якої складає
2,4 МВт, а теплова потужність – 7,5 МВт,

Понад 300 бюджетних установ готові до впровадження енергоощадних заходів на умовах
енергосервісу відповідно до ЗУ «Про затвердження нових інвестиційних можливостей,
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення
масштабної енергомодернізації» від 09.04.2015 №327-VIII

Відновлювана енергетика та енергоефективність

Головна ЛОДА Контакти
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Львівська область володіє широким спектром мінерально-сировинних ресурсів.

На території області обліковується 574 родовища (в тому числі 59 об’єктів обліку комплексних

родовищ) з 31 виду різноманітних корисних копалин, з яких 245 родовищ (в тому числі 29 об’єктів

обліку) експлуатується.

Мінерально-сировинна база області на 37,78 % складається з паливно- енергетичної сировини

(нафта, газ вільний, газ розчинений, конденсат, кам’яне вугілля, метан вугільних родовищ, торф),

друге місце посідає сировина для виробництва будівельних матеріалів (36,2%), далі йдуть прісні

мінеральні підземні води (21,09%), гірничохімічні корисні копалини складають 3,69%, розсіяні

елементи – 0,88%, решта – гірничорудні та нерудні корисні копалини – по 0,17%.

На території області широко розповсюджені мінеральні води різних типів, обсяги яких дозволяють

розвивати відповідну лікувально- оздоровчу інфраструктуру, вести промисловий їх розлив. Найбільш

розвинуті вуглекислі, сульфідні, залізисті, води типу «Нафтуся», кременисті, йодні, бромні, бромно-

борні, йодо-бромні. Будівельна індустрія області практично забезпечена неенергетичними ресурсами:

цементною сировиною, вапняками, пісками, цегельною глиною.

Корисні копалини

Головна
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У Львівській області успішно реалізуються ін-

вестиційні проекти у різних напрямках. Вдале

географічне розташування та природно -

кліма- тичні можливостівизначають майбутнє

області як важливого європейського

центруміжнарод- ного політичного та  

економічного співробітни- цтва, історико-

культурного та освітньо-науко- вогоосередку

Львівщина сьогодні зосереджує в собі

фінансово-промислову,інтелектуальну та

туристично-рекреаційну діяльність, що за-
безпечуєсучасний сервіс та інноваційний ме-

неджмент на базі розвиткупідприємництва та

залучення інвестицій.

Успішні проекти
Сектор

Виробництво будівельних матеріалів  

Продаж, маркетинг, підтримка

Клеї, ущільнювачі та оздоблювальні матеріали  

Банківська діяльність, фінанси

Банківська діяльність, фінанси

Виробництво неавтоматизованого транспортного обладнання

Виробництво напоїв
Програмне забезпечення, ІТ-сервіс  

Продукти харчування

Сільське господарство Паперове  

упакування Автомобільна

промисловість Обладнання для

буріння
Інформаційно-комунікаційні технології’  

Бізнес-послуги

Банківська діяльність, фінанси

Програмне забезпечення, ІТ-сервіс  

Продаж, маркетинг та підтримка

Роздрібна торгівля

Гуртова та роздрібна торгівля
Програмне забезпечення, ІТ- сервіс  

Абразивні технології

Готельний та туристичний бізнес  

Бізнес-лослуги

Роздрібнаторгівля

Роздрібнаторгівля
Логістика, дистрибуція, транспорт  

Контактний сервісний центр

Електричне устаткування для автомобілів  

Кабельно-провідникова продукція Виробник  

образивних матеріалів

Company

Lafarge(Франція)
Siemens (Німеччина)  

Henkel (Німеччина)  

Volksbank (Австрія)

EuropeanBank (Великобританія)
Ypbike (Китай)  

Carlsberg (Данія)  

GlobalLogic (США)  

Nestle (Швейцарія)

Landkom (Великобританія)  

MandiGroup (Великобританія)  

Leoni (Німеччина)

DiSCOVeryDrillingEquipment (Великобританія)  

Turkcell (Турція)

UniCreditGroop (Італія) PKD  

DaokPolski (Польща)

CumArch (Польща)

Energie AG OberOSterreJCh (Австрія)  

Prochuik (Польща)

Metro (Німеччина) EPAM

(Білорусія) KlingspOT

(Німеччина)
VS Energy International HV (Нідерладнди)  

RenaissanceCapital (Росія)

Hewe (Німеччина) MitaTehnika

(Нідерладнди) CarpPartner  

(Австрія)

AustrianAirlinesGmup(Австрія)  

Fujikura

Nexans  

Клінгспор

Sector

Buildingmaterials

Sales, marketing ad support  

Adhesives, sealants&surfacetreatments  
Banking, finance

Banking, finance

Non-automotivetransporteguipmentproducing

Beverages
Software, IT services  

Foodandnutrition  

Agriculture  

Paperpackaging  

Automotiveindustry  

Drillingeguipment

ICT, internetinfrastructure  

Businessservices Banking,  

finance Software, IT services  

Sales, marketingandsupport  

Retail

Wholesale, retail  

Software, IT services  

Abrasivetechnology  

Hotels, tourism  

Businessservices Retail

Retail

Logistics, distribution,transport

CustomerContactCentre Electrical  

equipment for cars Cables and  

wires

Abrasives manufacturer

Головна
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Насьогодні Львівськаобласть-національно-

культурний та освітньо-науковий осередок

України, важливий центр промисловості та

міжнародних транспортних магістралей.

Львів’яни завжди радо приймали гостей.

Вони приносили в це місто плоди різних

цивілізацій та свої національні риси:

німецький порядок, італійську рухливість,

англійський купецький розум, польський

гумор. Кожен привіз до Львова клаптик своєї

батьківщини і залишив її для нащадків.

Сьогодні турист знайде тут поряд із

самобутньою українською культурою щось

неповторне, що нагадає йому рідний дім. І

тут кожному добре, як удома.

область - перехрестя

Львівська

головних

європейських транспортних шляхів, через її  

територію проходять міжнародні залізничні

лінії до столиць багатьох європейських

держав, а також три важливі автомобільні

транспортні коридори: два із заходу на схід

(Берлін-Київ; Трієст-Львів) та один з півночі

на південь (Ґданськ-Одеса). На території

області діють шість автомобільні митні

пункти (Краковець, Шегині, Рава-Руська,

Смільниця, Грушів, Угринів). Аеропорт  

“Львів” забезпечує повітряний зв’язок

західного регіону України з основними

діловими центрами заходу та сходу.

Гордістю Львівщини є сфери відпочинку

та туризму. Неповторна краса Карпат та

історичні замки з палацами щорічно

приваблюють на Львівщину туристів не

лише з України, але йвсього світу.

Львівська область - осередок художнього,

літературного, музичного та театрального

мистецтва. На сьогодні незаперечним

свідченням культурного багатства регіонує

велика кількість музеїв, театрів, концертних  

залів, творчих об’єднань,а також

тут численних культурних

дозволяють львів’янам та

проведення

заходів та

відвідувачам міста відірватись від

буденності і поринути у світ прекрасного.

Для зручності мешканців області та гостей

працює безліч банківських філій, відділень

пошти та зв’язку, комп’ютерних клубів,

супермаркетів, магазинів, розважальних

закладів та інших центрів обслуговування.

Туристам пропонуються різноманітні

тематичні екскурсії містом, можливість

відвідати численні музеї, театри, храми й

церкви, провести час у паркових зонах

міста, аквапарку, басейнах, а такожприємно

посидіти в кав’ярнях чи ресторанах. Веселі

новорічні та різдвяні святкування, гамірні

вертепи, мелодійні українські колядки, які

співають всі, надзвичайно смачні місцеві

різдвяні страви - усе це дарує неповторність

свята. А “Різдво у Львові” -

це  Різдво, яке запам’ятовується на все  

життя.  Незабутнім  та  автентичним є

львівське святкування Воскресіння

Христового. Це численні фольклорні  

свята, безліч молодіжних забав просто

неба в музеї народної архітектури та  

побуту “Шевченківський гай”. Також чудові

“паска і ковбаска”, які особливо до смаку

після тривалого Великоднього посту. В

області систематично проходять

різноманітні фестивалі музики та

мистецтва.”

Форум видавців у Львові”- найбільший

книжковий ярмарок країни. На кілька днів

восени місто заполоняють письменники та

поети з України та з-за кордону.

Головна ЛОДА
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м. Львів

(дата заснування- 1256 рік),  

площа -171 км²,

чисельність населення

–755,0 тис. осіб, пріоритетнагалузь

– переробнапромисловість.
м. Дрогобич
площа - 40,9 км², чисельність  

населення – 94,5 тис. осіб,  

промислове місто, пріоритетні

галузі -металургійне виробництво,  

легка промисловість та

виробництво іншої неметалевої  

мінеральної продукції.

м. Борислав
площа - 32 км², чисельність  

населення – 36,1 тис.

осіб,промислове місто,пріоритетні  

галузі - добувна та торгівля.

м. Моршин
площа - 2,22 км², чисельність  

населення - 4,3 тис. осіб, місто-

курорт, пріоритетна галузь -

виробництво харчових продуктів,
туризм (готелі та рекреаційний  

потенціал).

м. Новий Розділ
площа - 22 км², чисельність  

населення - 28,9 тис. осіб,  

промислове місто, пріоритетні  

галузі - хімічна промисловість,  

машинобудування.

м. Самбір

площа -15 км², чисельність  

населення –35,1 тис. осіб,  

промисловемісто, пріоритетні

м. Стрий
площа -17 км², чисельність  

населення - 59 тис. осіб,  

промислове місто, пріоритетна  

галузь – машинобудування.

м. Трускавець
площа - 7,7 км², чисельність  

населення - 28,8 тис. осіб, місто-

курорт, пріоритетна галузь - туризм  

(готелі та рекреаційний потенціал).

м. Червоноград
площа -17,8 км², чисельність  

населення - 81тис. осіб, 5  

промислове місто, пріоритет:  

гірничо-добувна та переробна  

промисловість.

Бродівськийрайон
площа -1162 км², чисельність  

населення –59,4 тис.осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів та виробництво  

деревини та виробів з деревини,  

виробництво паперу та

поліграфічна діяльність

Буськийрайон
площа - 850 км², чисельність  

населення - 46,3 тис.

осіб, пріоритетні галузі -

машинобудування, крім ремонту  

і монтажу машин і устаткування  

та виготовлення виробівз

деревини, виробництво паперута

галузі - харчова промисловість, поліграфічна діяльність  

торгівля, машинобудування. Городоцькийрайон
площа - 726 км², чисельність  

населення - 69,0 тис. осіб,

пріоритетна галузь - виробництво
харчових продуктів, напоїв та  

тютюнових виробів та виробництво  

гумових і пластмасових виробів,  

інша немінеральна продукція

Дрогобицькийрайон
площа - 1206 км², чисельність  

населення - 74,6 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів, напоїв та

тютюнових виробів та виробництво  

гумових і пластмасових виробів,  

іншої неметалевої мінеральної

продукції.

Жидачівськийрайон
площа - 996 км², чисельність

населення - 68,7 тис. осіб,

пріоритетна галузь - виробництво

виробів з деревини, виробництво

паперу та поліграфічнадіяльність

Жовківськийрайон
площа - 1294 км², чисельність  

населення -110,0 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів, напоїв

та тютюнових виробів та  

металургія та оброблення  

металу, машинобудування.

Золочівськийрайон
площа - 1097 км²,
чисельність населення -

69,4 тис. осіб,

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів, напоїв та  

тютюнових виробів та виробництво  

хімічних речовин і хімічної

продукції

Камя’нка-Бузький район
площа - 868 км², чисельність  

населення - 57,2 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - постачання  

електроенергії, газу, пари та

кондеційонованого повітря  

та виготовлення виробівз

деревини ,виробництво паперу та  

поліграфічна діяльність.

Миколаївський район

площа - 675 км²,
чисельність населення -

63,1 тис.

осіб, пріоритетна галузь -

промисловість (виробництво  

неметалевоїпродукції).

Мостиськийрайон
площа - 845 км², чисельність  

населення - 57,2 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

гумових і пластмасовихвиробів,  

іншої неметалевої мінеральної  

продукції

Перемишлянський район

площа - 918 км²,

чисельність населення -

39,0 тис.
осіб, пріоритетна галузь -

машинобудування, крім ремонту і  

монтажу машин і устаткування

Пустомитівськийрайон
площа - 946 км², чисельність  

населення -115,7 тис. осіб,

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів,напоїв

та тютюнових виробівта

виробництво іншої неметалевої

мінеральної продукції

Радехівськийрайон
площа -1144 км², чисельність

населення - 48 тис. осіб,
пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів, напоїв та  

тютюнових виробів та виробництво  

меблів

Самбірськийрайон
площа - 934 км², чисельність  

населення - 68,5 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів, напоївта

тютюнових виробів та виробництво  

гумових і пластмасових виробів,  

іншої неметалевої мінеральної  

продукції

Сколівськийрайон
площа -1471 км², чисельність  

населення - 47,7 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

харчових продуктів,напоїв

та тютюнових виробівта
виготовлення виробів з  

деревини, виробництво паперу  

та поліграфічнадіяльність

Сокальськийрайон
площа - 1570 км²,
чисельність населення -92,9  

тис. осіб, пріоритетнагалузь

- добувна промисловість і  

розроблення

кар’єрів та текстильне
виробництво, виробництво одягу,  

шкіри, виробів зі шкіри та інших  

матеріалів

Старосамбірськийрайон
площа - 1245 км2,
чисельність населення -78,1  

тис.

осіб, пріоритетні галузі -

машинобудування, крім ремонту і  

монтажу машин і устаткування

Стрийськийрайон

площа - 807 км²,

чисельність населення -

61,9 тис.
осіб, пріоритетні галузі -

машинобудування, крім ремонту і  

монтажу машин і устаткування та  

виробництво харчових продуктів,  

напоїв та тютюнових виробів

Турківський район
площа -1193 км², чисельність  

населення - 49,9 тис. осіб,

пріоритетна галузь - виготовлення  

виробів з деревини виробництво  

паперу та поліграфічна діяльність  

та виробництво та розподіл

електроенергії

Яворівськийрайон

Міста та райони Львівської області

площа - 1544 км², чисельність  

населення -124,7 тис. осіб,  

пріоритетні галузі - виробництво  

хімічних речовин і хімічної

продукції та виробництво харчових  

продуктів, напоїв та тютюнових  

виробів
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ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
79008, Львів, вул. Винниченка, 18 г-тел./факс: (+38 032) 299-91-01,261-23-99)  

www.loda.gov.ua Департамент економічного розвитку торгівлі та промисловості

облдержадміністрації тел./факс: (+38 032) 261-21-55, 235-60-80 e-mail:gue@loda.gov.ua

ДЕПАРТАМЕНТ МІЖНАРОДНОЇ ТЕХНІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА

МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 
e-mail: ums@loda.gov.ua, тел.: (+38 032) 261-30-78,261-28-24

ЛЬВІВСЬКА МІСЬКА РАДА
79008, пл. Ринок, 1 а тел. 15-80, (+38) 297-59-00,факс:297-57-47

ПРЕДСТАВНИЦТВО МІНІСТЕРСТВА ЗАКОРДОННИХ СПРАВ У ЛЬВІВСЬКІЙ

ОБЛАСТІ

тел./факс: (+38 032) 235-64-78, 298-62-55 e-mail:mfa_lv@mfa.gov.ua

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

79058 м. Львів, проспект В.Чорновола,4 тел/факс: (+38032)235-13-00,298-74-

98 e-mail: zemlia.lv.ukrtel.net

УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАїНИ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
м. Львів, вул. Коперніка, 4, ш тел.: (+38 032) 297-22-40,297-22-30

ЛЬВІВСЬКА ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА
79011, м. Львів, вул. Стрийський парк, 14тел. (+38 032) 276-46-

11www.lcci.com.ua e-mail: lcci@cci.lviv.ua, org@cci.lviv.ua

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ БІЗНЕСУ “НЬЮБІЗНЕТ”
79008, М.ЛьВІВ, площа Галицька, 7 тел (+38 032) 272-75-62272-68-24www.bsg.lviv.ua

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІЧНОЇ
ПОЛІТИКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ:
e-mail: invest@loda.gov.ua, тел.: (+38 032) 261-20-40,261-29-67

контакти
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ГЕНЕРАЛЬНІ КОНСУЛЬСТВА

ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ У М. ЛЬВОВІ
Республіки Польща

т.: 295-79-90, 295-79-80 ф.: 295-79-55

Російської Федерації

т.: 275-05-77, ф. 244-25-25

Чеської Республіки
т.:297-68-93,297-68-94ф. 297-68-96

Почесні консульства у м.

Львові Литовської Республіки  

123т./ф.: 298-89-35

Канади
т.: 260-15-72, ф.: 260-11-54,297-81-54

Федеративної Республіки Німеччина  

т./ф.: 275-71-02, 275-33-14,275-33-

24

Республіки  

Казахстан т/ф.: 240-

36-70

Федеративної Республіки

Бразилія т.: 255-02-02 255-02-23

Австрійської

Республіки т.: 261-20-

14,297-89-37

Королівства Нідерландів

т.: 297-19-06,297-14-49ф.:297-19-06

Латвійської Республіки
т.: 294-82-20, ф.: 294-82-13

Республіки

Білорусь т.: 237-42-

07
Республіки  

Корея Т.:242-

49-42

Угорської Республіки
т.: 264-58-22, 224-44-41, ф.:230-40-67

Мексиканських Сполучених Штатів  

Т.: 275-95-95 т/ф 260-30-38

Республіки  

Болгарія т/ф 261-

36-13

Королівства Бельгія
т.: 260-20-69, 261-34-50

Держави Ізраїль вЗахідному  

регіоні т.: 253-09-43

Французької

Республіки т.: 261-55-

99, 261-07-07

Головна
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“ГАРЯЧІ” ТЕЛЕФОНИ
Код міста+38032

Пожежна рятувальна служба - тел.: 101  

Міліція -тел.: 102

Швидка медична допомога - тел.: 103
Аварійна газова служба - тел.: 104 Довідкова  

служба - тел.: 109

Довідка нашого міста - тел.: 1589 Телефон  

“Довіра”-тел.: 1558 Арештмайданчик ДАІ -

тел.: 263-24-04 Евакуатор-тел.:225-70-07

Стоматологічна допомога - тел.: 225-65-02 Служба  

часу-тел.: 121

Служба погоди-тел.: 122

Контактний центр-тел.: 299-92-22 Гаряча

лінія міста-тел.: 15-80

ДОВІДКИ
Центрального залізничного  

вокзалу

- тел.: 1505,226-20-68
Аеропорту-тел.: 229-81-12

Міліції-тел.: 258-61-33

Швидкої мед. допомоги  

(госпіталізація) - тел.: 252-75-62  

Служби Укрпошта - тел.: 1588  

Податкової інспекції — тел.:  

1507 Аптеки-тел.: 1567
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вул. Винниченка, 18

Львів 79008 Україна

(032)261-20-93

(032)261-29-67

e-mail: invest@loda.gov.ua

© Львівська обласна державна  

адміністрація

Львівська обласна  

державна адміністрація

Головна
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