


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Четверте соціологічне Дослідження якості життя у м. Львів реалізовано за фінансової підтримки КУ “Інститут міста” (профінансовано збір та 
контроль первинних даних) та Соціологічної агенції Fama (профінансовано адаптацію методики дослідження якості життя, аналіз результатів 
дослідження та підготовку звіту). Збір первинних даних методом опитування f2f було здійснене Соціологічною агенцією Fama протягом серпня-
вересня 2018 р. Переданалітичні роботи (формування та робота з базою даних) тривали протягом жовтня 2018 р., аналіз результатів дослідження 
та підготовка звіту – протягом листопада-грудня 2018 року.  

Метою Дослідження якості життя у місті Львів є виявлення суб’єктивної оцінки мешканців міського середовища (оцінки стану міської інфраструктури, 
сервісу послуг, які надаються у різних сферах, і умов для життя, створених у місті) та особистого комфорту мешканців у місті. 
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При оцінюванні якості життя у місті в основу методології закладено 
суб’єктивну оцінку мешканців міста, як носіїв міської ідентичності 
та користувачів послуг, що забезпечуються містом. Інструментарій 
дослідження якості життя, яке проводиться у Львові вчетверте, 
щоразу доопрацьовується, враховуючи динамічність розвитку 
різних сфер міста та втілені інновації. Відповідно, враховуючи 
консультації експертів у різних сферах (зокрема, у сфері медицини, 
освіти, транспорту), методологія щоразу доповнюється новими 
індикаторами, які є релевантними у відповідний період 
дослідження. 
Незважаючи на вдосконалення дослідницьких інструментів, 
незмінним є одне – лояльність мешканців до свого міста: 3/4 
опитаних задоволені своїм життям у Львові, стільки ж вважають, 
що Львів стає все кращим із часом. Мешканці, у переважній 
більшості, задоволені своїми “правами та свободами”, зокрема, 
створеними у місті умовами для вільного віросповідання, 
вираження національної ідентичності та політичних поглядів, 
самовираження через зовнішній вигляд (в середньому, 80% 
опитаних).  
Більше половини опитаних львів’ян задоволені умовами для 
здобуття освіти (63,9%) та сімейного життя (67,5%), найбільше 
мешканці задоволені створеними у Львові умовами для проведення 
дозвілля – 75,0%, на яке, в середньому, залишається третина часу, 
вільна від роботи та домашніх обов’язків. І половина опитаних 
задоволені кількістю вільного від роботи часу (45,8%). 
Кожен третій опитаний задоволений створеними у місті 
умовами для ведення бізнесу (39,7%), кожен другий – для 
професійної реалізації (51,2%). Більшість опитаних задоволені 
умовами роботи (66,5%), 32,7% – сумою винагороди за роботу, 
39,7% – можливістю кар’єрного зростання, а найбільше – 
стосунками з колегами та керівництвом (82,2% та 77,7% 
відповідно).  
18,7% опитаних мешканців Львова думали протягом останніх 
двох років про переїзд зі Львова. Переважна більшість з них (3/4) 
хотіли б переїхати закордон, здебільшого у країни Європи (Польщу, 
Німеччину, Великобританію, Італію тощо) або Північної Америки 
(США, Канаду). Кожен четвертий серед тих, хто хотів би переїхати зі 
Львова вказав інший населений пункт України. Кожен третій з тих, 
хто думав про переїзд зі Львова – молодь від 18 до 30 років, 
неодружені. Більша половина – високоосвічені люди (56,0% – із 
вищою освітою, 3,0% – кандидати наук). Кожен п’ятий серед тих, 
хто має намір переїхати зі Львова – незадоволений умовами для 
професійної реалізації у місті, а кожен третій – обсягом матеріальної 
винагороди за виконану роботу та можливістю кар’єрного зростання 
(37,7% та 35,9% відповідно).  



Щодо оцінки благоустрою, львів’яни високо оцінюють освітлення 
та стан магістральних вулиць у місті (67,0% та 46,7% 
задоволених, відповідно). Також мешканці задоволені кількістю 
дитячих майданчиків (45,1%), проте, кожен третій незадоволений 
їхнім станом (31,6%). Серед іншого, що викликає невдоволення – 
стан відкритих водойм (55,1% незадоволених), контроль за 
безпритульними тваринами (44,6%) та наявність місць для вигулу 
домашніх тварин (43,6%). 

Кожен п’ятий опитаний вказав, що його будинок обслуговується 
Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). У 
2016 році таких було 9%, у 2017 – 10%. Згідно з даними відділу 
супроводу ОСББ Львівської міської ради у 2016 році у місті 
налічувалося 832 ОСББ, а станом на липень 2018 року – у 1,5 рази 
більше – 1204 ОСББ. 

Вище, ніж минулого року мешканці оцінюють регулярність вивезення 
сміття (16,2% задоволених у 2017 році та 44,0% у 2018) та умови 
для сортування сміття, зокрема, наявність контейнерів для різного 
типу сміття та зручність користування: у 2017 році – 19,3%, у 2018 – 
30,5%. Не задоволені мешканці якістю повітря (45,5%), рівнем 
шумового забруднення у місті (45,4%) та кількістю урн для сміття на 
вулицях міста (41,1%), у 2017 таких було 49,5%.  

Більшість львів’ян – 70% – вказали, що сортують сміття; п’ята 
частина з них роблять це постійно. Серед типів відходів, які 
відсортовують більшість вказали пластик (90%), скло (68%) та 
папір (51%). 

Незважаючи на значну частку еко-свідомих серед мешканців, лише 
невелика частка серед них обізнані чи беруть участь у міських еко-
ініціативах: лише 1,2% опитаних львів’ян підтримують чи беруть 
участь у програмі нульових відходів Zero Waste, а 0,8% звертаються 
у мистецькі центри переробки відходів (“Zelenew”, “Щось цікаве”). 

Щодня (або майже щодня) маршрутними таксі користуються 38% 
львів’ян, 18% – трамваями, 8% – тролейбусами. Дві третини львів'ян 
не задоволені технічним станом “маршруток”, кожен другий – 
трамваїв та тролейбусів. Також половина львів'ян, що користуються 
громадським транспортом, не задоволені вартістю проїзду у 
маршрутних таксі та культурою поведінки водіїв “маршруток”, 
третина – транспортним сполученням у місті. 

Львів’яни активно використовують технологічні рішення, дотичні 
до транспортної сфери міста: кожен третій пасажир громадського 
транспорту Львова використовує додатки для відслідковування руху 
та графіку громадського транспорту (в середньому, 34%). 

Майже половина львів’ян використовують для пересування містом 
власний автомобіль чи авто компанії, в якій працюють, а кожного дня 
на вулиці міста виїжджає 17,1% з них. Найбільше автомобілісти 
задоволені кількістю АЗС (63,3%), роботою світлофорів (42,5%), 
періодичністю розташування пішохідних переходів (41,6%). 
Найбільшу проблему вбачають у недостатній кількості 
паркомісць (67,4%), неякісному дорожньому покритті (46,1%) та 
логіці дорожніх розв’язок (33,2%). 

Кожен п’ятий мешканець Львова має велосипед (19,0%). і 3/4 з 
них використовують цей засіб для пересування містом з різною 
частотою. Наприклад, кожного дня його використовують 13,8% 
велосипедистів. Для популяризації цього екологічного засобу 
пересування, у місті активно розвивається велосипедна 
інфраструктура: станом на 2018 рік у Львові збудовано 120 км 
велодоріжок, а до 2020 року заплановано збільшити загальну 
протяжність велодоріжок до 268 км. 

Задоволені станом свого здоров’я трохи більше половини львів’ян, 
що є сталим показником як для 2017, так і для 2018 рр. – 57,1%. 
Серед медзакладів більшість містян надають перевагу комунальним 
чи державним закладам охорони здоров’я. Але популярність 
приватних щороку зростає: з 2013 року майже вчетверо зросла 
частка тих респондентів, які користуються послугами приватних 
поліклінік чи лікарень: з 5% у 2013 до 18,6% у 2018 році. 

Серед освітніх закладів, які відвідують діти чи онуки львів’ян, 
більшість теж становлять державні заклади: серед дошкільних – 
84,3% державні, 15,7% – приватні. Серед закладів шкільної освіти 
частка приватних є ще меншою: майже 5% вказали, що їхні діти чи 
онуки відвідують такі навчальні установи.  

Протягом чотирьох хвиль проведення опитування, частка львів’ян, які 
систематично займаються спортом чи фізичною активністю 
залишається незмінною – кожен п’ятий серед опитаних: у 2013 р. цей 
показник був зафіксований на рівні 19,1%; у 2016 р. – 21,4%; а у 
2017 р. – 22,7%, у 2018 – 22,0%. Цьогоріч 2,7% львів’ян взяли 
участь у 2018 у бігових заходах (напівмарафонах). 

Відповідно до результатів дослідження, більшість львів’ян вважають, 
що те, як складається їхнє життя більшою мірою залежить від них, ніж 
від зовнішніх обставин, що свідчить про усвідомлення особистої 
відповідальності. 6,1% львів’ян займаються волонтерством, але, 
разом з тим, лише 0,6% позиціонують себе як волонтери і називають 
це своїм родом занять. А кожен десятий львів’янин є членом певної 
організації. 

  



 

 

 

 
 

Якість життя — це комплексне поняття, яке включає в себе 
сукупність категорій, що забезпечують суб’єктивне та об’єктивне 
благополуччя особистості у соціальних умовах. Єдина в Україні 
комплексна методологія дослідження якості життя, розроблена 
науковцями та практиками Комунальної установи Інститут міста та 
Соціологічної агенції Fama на основі кращого міжнародного досвіду 
у 2013 році та запитів і потреб представників різних управлінь та 
департаментів органів місцевого самоврядування міст України. 
Під кожний окремий проект методологія чи її окремі елементи 
зазнають (можуть зазнавати) адаптації з врахуванням змін міського 
простору. 

Принципи методології дослідження якості життя: 

 кожен мешканець міста є клієнтом органу самоврядування, тому 
потребує створення якісних умов та надання якісних послуг для 
власного життя; 

 на формування якості життя мешканця впливає як середовище, так 
і особистісне відчуття мешканця у ньому; 

 комфорт середовища визначається як стан об’єктів (стан 
транспорту, доріг, парків чи водоймищ, міських установ таких як 
заклади охорони здоров’я, освіти, дозвілля тощо), так і якість 
послуг, які ними надаються (сервіс);  

 особистісний комфорт визначається психологічним, фізичним і 
соціальним самопочуттям та матеріальним благополуччям 
мешканців;  

 мешканці є активними творцями якісного життєвого простору, у 
якому вони перебувають, тому можуть і повинні впливати на 
покращення якості життя у місті. 

Методологія дослідження якості життя дозволяє:  
 отримати як інтегровані показники, так і показники по окремих 

аспектах якості життя мешканців міста (транспорт, благоустрій, 
безпека, охорона здоров’я, освіта, екологія, дозвілля тощо); 

 отримати показники задоволеності як станом міської 
інфраструктури, так і сервісом, який забезпечують міські установи;  

 відслідкувати зміни, які відбуваються у місті загалом, та по окремих 
сферах зокрема; › порівняти суб’єктивні показники зі статистичними 
даними; › виміряти задоволеність мешканцями умовами для життя 
в місті (сімейного життя, професійної реалізації, ведення бізнесу, 
проведення дозвілля, здобуття освіти); 

 дослідити рівень соціального благополуччя мешканців міста 
(соціальні зв’язки, психологічний комфорт, лояльність до міста, 
соціальне самопочуття, матеріальне благополуччя); 

 дослідити роль мешканців у процесі формування міста як 
комфортного простору для проживання.  



 

 

 

 
 

Технічні параметри дослідження 

 Вибіркова сукупність  

Дослідження проводилося методом поквартирного опитування “face 
to face”. Вибіркова сукупність дослідження становить 1200 
мешканців Львова.  

В основу структури вибіркової сукупності був закладений поділ міста 
на мікрорайони (39 мікрорайонів), згідно з результатами 
дослідження “Соціальний простір міста: потенціал до 
громадотворення” в рамках проекту “Зміцнення громад заради 
сталого розвитку міста”. У кожному мікрорайоні було опитано 31-32 
мешканці. Маршрути для здійснення опитування (вулиці, на який 
проводилось опитування) були обрані таким чином, щоб охопити різні 
частини кожного мікрорайону. Поділ результатів дослідження на 
мікрорайони не дозволяє говорити про репрезентативність даних в 
розрізі кожного мікрорайону, а радше показує тенденції та дає 
можливість відстежити відмінності між мікрорайонами за тими чи 
іншими показниками. У дослідженні застосовувалася 
багатоступенева пропорційна стратифікаційна вибірка з квотою на 
останньому щаблі. Квотами в соціологічному дослідженні виступали 
дві соціально-демографічні характеристики: стать та вік.  

Варто зазначити, що мікрогромади в структурі населення Львова 
представлені нерівномірно. Тому для роботи з даними, які б 
репрезентували населення міста, масив було зважено із врахуванням 
коефіцієнтів, розрахованих на основі даних статистики щодо 
пропорцій представленості мікрогромад та із врахуванням статево-
вікового розподілу населення. 

Теоретична похибка репрезентативності вибірки (для даних по місту 
загалом, 800 випадків), таким чином, з довірчою ймовірністю 0,954 
не перевищує: 

 3,5% для показників близьких до 50%;  
 3,0% для показників близьких до 25% або 75%;  
 2,1% для показників близьких до 10% або 90%;  
 1,5% для показників близьких до 5% або 95%;  
 0,7% для показників близьких до 1% або 99%.  

 Процес збору даних  

Польовий етап дослідження (збір інформації) було проведено у 
серпні-вересні 2018 року. До “польових робіт” було залучено 61 
інтерв’юера Соціологічної агенції Fama. 

 

  



 

 

 

 
 

Індекс якості життя – це комплексний показник, який відображає 
рівень задоволеності міським середовищем (оцінку стану міської 
інфраструктури, сервісу послуг, які надаються у різних сферах, і 
умов для життя, створених у місті) та особистим комфортом 
мешканців у місті. 

Індекс якості життя має складну ієрархічну структуру, включає 
інтегровані показники різних рівнів, кожен з яких містить велику 
кількість індикаторів. Зміну значень цих показників не слід 
інтерпретувати буквально, вони радше ілюструють загальні 
тенденції. Скорочення значень індексів вищого порядку можуть 
бути зумовлені різким падінням усього лиш одного з індикаторів; а 
збереження рівня показника індексу часто супроводжується 
інтенсивною зміною індексів-інгредієнтів (зростанням та 
спаданням). Тому обґрунтовувати погіршення чи покращення якості 
життя в місті варто через оцінку задоволеності мешканців окремими 
індикаторами. 

У міждослідницький період методика була доопрацьована: деякі 
індикатори були додані, деякі – прибрані, чи був модифікований 
спосіб їхнього вимірювання. Загалом методика змінилась радше у 
кількісному вимірі: розрахунок індексу якості життя у 2018 році 
здійснювався із врахуванням 289 індикаторів. 

Кожен із досліджуваних показників демонструє середній рівень 
задоволеності, який вимірюється шкалою від 1 до 5, де 1 – “Зовсім 
незадоволена / незадоволений”, 2 – “Радше незадоволена / 
незадоволений”, 3 – “Задоволена / задоволений та незадоволена / 
незадоволений однаковою мірою”, 4 – “Радше задоволена / 
задоволений”, 5 – “Цілком задоволена / задоволений” [аналогічно до 
шкал оцінок індикаторів, запропонованих респондентам]. Відповідно, 
значення індексу якості життя може коливатись від 1 до 5. 

У 2018 році індекс якості життя у Львові зафіксовано на рівні 3,21. 

Результати дослідження вказують на підвищення задоволеності 
львів’ян станом справ у сферах благоустрою, охорони здоров’я та 
роботи установ. Водночас, містяни незадоволені транспортною 
інфраструктурою та загалом сферою громадських перевезень; 
спостерігається скорочення оцінок задоволеності безпекою, 
психологічним комфортом.  



 

  



 

  



 

Табл. 4.1 Статево-віковий розподіл респондентів Жінки Чоловіки Всього у віковій групі 

18-30 років 10,7% 12,0% 22,7% 
31-45 років 14,2% 13,8% 28,0% 
46-60 років 13,7% 12,4% 26,1% 
61 рік і старші 15,1% 8,2% 23,2% 
Всього 53,6% 46,4% 100,0% 

 
 

Табл. 4.2 Національність   

Українка / українець 96,8% 
Росіянка / росіянин 1,7% 
Полька / поляк 0,8% 
Єврейка / єврей 0,0% 
Інша 0,6% 

 
 

Табл. 4.3 Сімейний середньомісячний дохід з розрахунку на одну особу (не враховуючи дітей до 16 років)  

Менше 3 000 грн 19,7% 
3 001 – 6 000 грн 32,8% 
6 001 – 10 000 грн 32,3% 
10 001 – 20 000 грн 12,1% 
20 001 – 40 000 грн 2,3% 
Більше 40 000 грн 0,9% 

 
 

Табл. 4.4 Основний рід занять  

Роботодавці 6,7% 
Наймані працівники 48,8% 
Фрілансери 9,0% 
Студенти 5,8% 
Волонтери 0,2% 
Пенсіонери 19,6% 
Незайняті 9,9% 

 
 

Табл. 4.5 Освітній рівень  

Неповна середня освіта 0,6% 
Базова середня освіта 0,9% 
Повна середня освіта 6,0% 
Середня спеціальна освіта 25,9% 
Неповна вища освіта 8,1% 
Базова вища освіта 11,8% 
Вища освіта 45,2% 
Вчений ступінь (кандидат, доктор наук) 1,6% 

 
 

Табл. 4.6 Сімейний стан  

Неодружені / незаміжні 25,7% 
Одружені / заміжні 53,0% 
Перебувають в громадянському шлюбі 3,7% 
Розлучені 6,6% 
Вдови / Вдівці 11,0% 

  



 

 

 

 
 

Місто є складним багатофункціональним організмом, різні сфери 
якого співіснують та взаємодоповнюються, створюючи певні умови 
для життя людей. Наскільки досконало функціонує цей організм? 
Чи комфортно мешканцям жити у місті? Якими інструментами 
вимірювати комфортність міста? Для того, щоб дати відповіді на ці 
запитання розроблено концепцію дослідження, що охоплює 
найважливіші складові комфортного міста: різні сфери 
інфраструктури і в межах кожної з цих сфер виокремлено ряд чітких 
індикаторів для вимірювання задоволеності мешканців створеними 
у Львові умовами життя:  

– в межах блоку по благоустрою, який в свою чергу поділяється на 
макро-, мезо- та мікрорівні, вимірювались задоволеність мешканців 
наявною інфраструктурою, житловими умовами, обслуговуванням 
будинку тощо; 

– в межах блоку по екології – задоволеність мешканців екологічним 
фоном у місті загалом та у мікрорайоні зокрема, створеними 
умовами для втілення екопрактик, а також наявністю у мешканців 
установок щодо економного та практичного використання ресурсів;  

– в межах блоку по транспорту досліджувалась задоволеність 
містян різними параметрами транспортної інфраструктури та 
сервісу, зокрема, транспортним сполученням між районами міста, 
якістю пересування громадським чи власним транспортом, оцінка 
технологічних інновацій у сфері громадського транспорту тощо; 

– у межах блоку по медицині – оцінка львів’янами власного 
здоров’я, визначення практик здорового способу життя, поширених 
серед містян, оцінка мешканцями медичної інфраструктури та 
сервісу, який надається, а також поінформованість про медичну 
реформу та відповідні інновації, які вона за собою веде; 

– у межах блоку по освіті – оцінка інфраструктури та сервісу у 
закладах дошкільної, шкільної та позашкільної освіти, а також 
обізнаність та оцінка освітньої реформи; 

– у межах блоку дозвілля – практики проведення вільного часу, 
відвідування культурно-мистецьких заходів, проведення відпусток; 

– у межах блоку безпеки – задоволеність безпекою у місті у денний 
та нічний час, випадки порушення безпеки у місті, практики 
звернення у правоохоронні заходи і задоволеність результатом 
звернення.  

На основі цих індикаторів визначено інтегрований показник 
середовищного комфорту, про що детальніше йтиме мова у цьому 
розділі.  



 

 

БЛАГОУСТРІЙ 

 

 

Львів – один із лідерів серед міст України за темпами забудови, і 
динаміка зростає: у 2017 році в порівнянні з 2016 кількість зданих в 
експлуатацію квартир зросла на 16%1.  

За умови динамічного розвитку міського простору важливо зберегти 
баланс між історичною та сучасною забудовою, як і забезпечити 
якісне обслуговування об’єктів інфраструктури.  

57,3% опитаних львів’ян вважають, що в історичній частині Львова 
нові будівлі повинні проектуватися відповідно до стилю та 
архітектурного ансамблю наявних історичних будівель. 

Більшість львів’ян мешкають у багатоквартирній забудові (84,2%), 
15,3% – у приватних будинках, 0,5% – у іншому типу будинків 
(наприклад, у будинках, розрахованих на кілька сімей). Кожен 
четвертий опитаний вказав, що незадоволений наявним житловим 
простором (23,4%). У 2017 році таких було 28,0% серед опитаних.  

21,5% опитаних вказали, що їхній будинок обслуговується 
Об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). У 
2017 році таких було 9,9%. Згідно з даними відділу супроводу ОСББ 
Львівської міської ради у 2016 році у місті налічувалося 832 ОСББ, 
а станом на липень 2018 року – 1204 ОСББ. ►►► 

У місті львів’яни найвище оцінюють освітлення магістральних 
вулиць (67,0% задоволених, 9,4% – незадоволених) та стан 
магістральних вулиць (46,7% задоволених, 19,6% – незадоволених). 
Рівномірно розподілились частки містян серед тих, хто задоволений 
станом та доглянутістю міських кладовищ (29,1%) і тими, хто цим 
параметром міського благоустрою незадоволений (31,1%).  

У районах, в яких проживають львів’яни найбільше задоволені 
освітленням житлових вулиць (52,6%), наявністю та станом місць 
відпочинку (47,4%), чистотою та ефективністю прибирання 
вулиць (43,3%), наявністю та достатньою кількістю дитячих 
майданчиків (45,1%). Все ж разом з тим 31,6% львів’ян вказали, що 
незадоволені станом дитячих майданчиків.  

Серед того, що викликає невдоволення львів’ян – стан відкритих 
водойм (55,1%), контроль за безпритульними тваринами (44,6%), 
наявність місць для вигулу домашніх тварин (43,6%), умови для 

роздільного сортування сміття (39,3%). 
 
 
 

Табл. 5.1.1 Задоволеність львів’ян благоустроєм міста Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Освітлення магістральних доріг 9,4% 23,6% 67,0% 
Стан магістральних доріг 19,6% 33,7% 46,7% 
Стан та доглянутість міських кладовищ 31,1% 39,8% 29,1% 

  

                                                                  
1 Згідно з даними Головного управління статистики у Львівській області 
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Табл. 5.1.2 Задоволеність львів’ян благоустроєм району Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Освітлення житлових доріг 19,7% 27,7% 52,6% 
Стан житлових доріг 30,6% 36,4% 32,9% 
Чистота вулиць та ефективність прибирання 22,5% 34,2% 43,3% 
Наявність та стан місць відпочинку (парки, сквери, площі, бульвари, пішохідні вулиці та 
алеї) 

18,0% 34,6% 47,4% 

Наявність та достатня кількість дитячих майданчиків 23,1% 31,8% 45,1% 
Стан та безпека дитячих майданчиків 31,6% 33,1% 35,3% 
Наявність та достатність місць для вигулу домашніх тварин 43,6% 24,2% 32,2% 
Стан відкритих водойм 55,1% 25,1% 19,8% 
Контроль за кількістю безпритульних тварин 44,6% 28,7% 26,7% 
Пристосованість простору для людей з інвалідністю та для людей з дитячими візками 62,2% 25,0% 12,8% 

 
 

Табл. 5.1.3 Задоволеність львів’ян обслуговуванням будинку Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Прибирання сходових кліток будинку та прибудинкової території 21,0% 27,8% 51,1% 
Освітлення сходових кліток будинку 20,8% 31,8% 47,4% 
Освітлення прибудинкової території 17,2% 30,0% 52,8% 
Підготовка будинку до осінньо-зимового періоду (підготовка тепломереж у будинку до 
опалювального сезону) 

25,4% 38,2% 36,4% 

Обслуговування аварійними службами (газ, електромережі, тепломережі) 21,4% 34,7% 43,9% 
Робота технічних аварійних служб (обслуговування та ремонт ліфтів, інші служби) 23,9% 39,4% 36,7% 
Якість води з-під крану 39,0% 30,2% 30,8% 
Температурний режим в помешканні 15,5% 33,7% 50,8% 
Стабільність роботи систем центрального опалення 15,5% 32,3% 52,2% 
Стабільність електропостачання (стабільність напруги в мережі, періодичність 
відключень) 14,0% 32,3% 53,7% 

Поточний ремонт конструктивних елементів (ремонт даху, вікон, дверей у під’їзді) 38,2% 30,8% 31,0% 
Капітальний ремонт під’їзду (вікна, стіни, двері, дах) 46,7% 28,9% 23,4% 
Можливість встановлення теплового лічильника 22,1% 32,4% 45,5% 
Можливість підключення індивідуального опалення 32,6% 24,7% 42,7% 
Наявність та достатня кількість місць для паркування автомобілів біля будинку 50,6% 22,6% 26,8% 
Пристосованість простору для людей з інвалідністю та для людей з дитячими візками 61,1% 22,1% 16,8% 
Наявність та достатня кількість великогабаритних ліфтів у будинку 58,7% 20,4% 20,9% 
Можливість відпочинку / проведення вільного часу на прибудинковій території 31,2% 29,6% 39,2% 
Рівень озеленення прибудинкової території 17,0% 29,4% 53,6% 
Справність каналізації (для приватних будинків) 21,4% 31,9% 46,7% 

 
 

Табл. 5.1.4 Задоволеність львів’ян наявними житловими умовами Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Достатність житлового простору 23,4% 26,4% 50,2% 
Стан помешкання (ремонт) 19,8% 30,0% 50,2% 
Наявність якісних меблів 19,3% 33,4% 47,3% 
Наявність якісної побутової техніки 16,2% 33,6% 50,2% 
Вигляд з вікна помешкання 16,5% 30,1% 53,4% 

  



 

 

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕКОЛОГІЧНА СВІДОМІСТЬ 

 

 

Екологічний фон міста та екологічна інфраструктура. Екологічний 
фон міста львів’яни оцінюють радше незадовільно: середня оцінка 
становить 2,72 із 5 максимальних. 

У порівнянні з 2017 роком, цьогоріч зросла задоволеність 
регулярністю вивезення сміття та створеними умовами для 
роздільного сортування сміття: 1,77 у 2017 та 3,26 у 2018 із 5 
максимальних – середня оцінка вивезення сміття; 2,19 та 2,84 
відповідно – щодо умов роздільного сортування сміття. ►►► 

У 2017 половина опитаних містян (49,5%) були незадоволені 
кількістю урн для сміття на вулицях міста, цьогоріч майже стільки ж 
– 41,1%. 

Щодо оцінки паркових зон у місті, 40,8% львів’ян задоволені 
кількістю паркових зон у місті, 32,2% – незадоволені; 35,5% 
задоволені їхнім станом, 30,8% – незадоволені. Чіткіше 
виокремлюється частка незадоволених містян рівнем шумового 
забруднення та якістю повітря у місті: майже кожен другий опитаний 
львів’янин незадоволений цими екологічними параметрами (45,4% 
та 45,5% відповідно).  

У районі свого проживання кожен другий львів’янин задоволений 
наявністю та станом зелених насаджень (55,1%), дещо менше – 
регулярністю вивезення сміття та чистотою вулиць (44,0% та 43,3% 
відповідно). Кожен третій серед опитаних задоволений умовами для 
роздільного сортування сміття (30,5%).

 

 

 

Табл. 5.2.1 Задоволеність екологічним фоном у місті загалом Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Кількість паркових зон 32,2% 27,0% 40,8% 
Стан паркових зон 30,8% 33,7% 35,5% 
Рівень шумового забруднення 45,4% 31,6% 23,0% 
Якість повітря 45,5% 33,7% 20,7% 
Кількість урн для сміття на вулицях міста 41,1% 29,8% 29,1% 

 

Табл. 5.2.2 Задоволеність екологічним фоном у районі проживання Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Регулярність вивезення сміття 22,8% 33,1% 44,0% 
Чистота вулиць та ефективність прибирання 22,5% 34,2% 43,3% 
Умови для роздільного сортування сміття (наявність контейнерів для різного типу 
сміття, зручність користування) 

39,3% 30,2% 30,5% 

Наявність та стан зелених насаджень (дерева, клумби та інше) 17,5% 27,4% 55,1% 
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76,5%

22,8%

24,6%

12,9%

33,1%

67,2%

10,6%

44,0%

2016

2017

2018

Регулярність вивезення сміття

Незадоволені
Задоволені і незадоволені однаковою мірою
Задоволені

23,0%

63,2%

39,3%

29,8%

19,8%

30,2%

47,2%

17,0%

30,5%

2016

2017

2018

Умови для роздільного сортування сміття 
(наявність контейнерів для різного типу сміття, 
зручність користування)



 

Екологічна свідомість та екологічні практики львів’ян. 70% 
львів’ян вказали, що сортують сміття; п’ята частина з них – роблять 
це постійно. Серед типів відходів, які відсортовують більшість 
вказали пластик (90%), скло (68%) та папір (51%).  

Ті, хто не сортує сміття (30,1%) серед причин вказують відсутність 
умов для сортування (зокрема, контейнерів для роздільного 
сортування сміття біля їхніх будинків), відсутність культури 
сортування у сусідів, нероздільне вивезення сміття відповідними 
службами (“…все одно потім все сміття в один контейнер викидають”2), 
відсутність такої звички та лінь.  

Серед львів’ян, що взяли участь в опитуванні 65,8% вказали, що 
готові встановити контейнери чи ємкості для роздільного сортування 

сміття у себе вдома. Більшість львів’ян різною мірою поінформовані 
про поводження із побутовими відходами та сортування сміття, але 
кожен четвертий опитаний львів’янин нічого про це не знає (23,8%). 
Майже половина опитаних не обізнані про розміщення та графік 
роботи пунктів прийому вторинної сировини. 12,4% львів’ян вказали, 
що здають непридатну побутову техніку та інші великогабаритні 
категорії побутових відходів у спеціальні пункти прийому. 

Невелика частка львів’ян обізнана про міські еко-ініціативи: лише 
1,2% опитаних львів’ян підтримують чи беруть участь у програмі 
нульових відходів Zero Waste, а 0,8% звертаються у мистецькі 
центри переробки відходів (“Zelenew”, “Щось цікаве”). 

 

 
 

Табл. 5.2.3 Типи побутових відходів, які львів’яни відсортовують  

Органічні відходи [овочі, фрукти, залишки їжі та відходи продуктів харчування] 45,4% 
Пластик 90,4% 
Скло 67,7% 
Папір, макулатуру 51,1% 
Вироби з текстилю (одяг та інше) 14,9% 
Метал 15,3% 
Будівельні відходи 19,1% 
Батарейки, акумулятори 41,0% 
Аерозолі 6,2% 
Люмінісцентні (енергозберігаючі) лампи 13,5% 
Ліки, термін дії яких вичерпався 4,3% 
Лаки, фарби, клеї, мастила 4,1% 
Шини 4,9% 
Інше (ртутні термометри) 0,2% 

  

                                                                  
2 Тут і надалі такий тип форматування тексту зберігатиметься за цитатами респондентів. Жива мова респондентів може бути піддана деякій літературній корекції, однак 
пріоритетним залишається збереження авторських лексичних конструкцій. 

17,5% 19,2% 18,9%
14,3%

30,1%

Завжди сортують Часто сортують Час від часу сортують Зрідка сортують Не сортують сміття

Практикування сортування сміття

69,9% зазначають, що сортують сміття 



 

Табл. 5.2.4 Пристосування та служби для роздільного збору відходів, які використовують львів’яни  

Домашні компостери для органіки 17,4% 
Контейнери біля будинку 77,8% 
Коробки для сортування у офісі 11,8% 
Пункти прийому вторинної сировини 17,8% 
ЕкоБус 3,2% 
Контейнери для вживаного одягу у закладах громадського користування 11,1% 
Мистецькі центри переробки (Zelenew, Щось цікаве) 0,8% 
Інше 2,3% 

 
 
Табл. 5.2.5 Еко-практики львів’ян  

Користування послугами ремонту одягу, взуття, меблів, техніки 47,1% 
Регулярне використання багаторазових торбинок для покупок 39,3% 
Здача батарейок та акумуляторів у спеціальні пункти прийому 36,1% 
Здача паперу та паперових виробів на переробку (здача макулатури) 30,5% 
Пожертвування вживаних, але ще придатних до використання, речей на благодійність 28,6% 
Зменшення використання пластику та виробів з нього 28,1% 
Купівля продукції з еко-маркуванням 20,3% 
Здача скляних виробів до пунктів прийняття склотари 15,2% 
Регулярне використання багаторазового горнятка / чашки для купівлі кави на виніс (“coffee to go”) 13,6% 
Зменшення використання паперу та виробів з нього 13,5% 
Зменшення частоти користування власним автомобілем, уникання непотрібних поїздок, робота з дому 10,7% 
Участь у міських толоках 8,2% 
Здача люмінісцентних (енергозберігаючих) ламп у пункти прийому 7,4% 
Участь в акціях висадки дерев 6,1% 
Здача зламаних ртутних термометрів у пункти прийому 5,1% 
Користування електромобілем 0,5% 
Участь в акціях захисту природи 4,2% 
Пожертвування грошей на екологічні організації й ініціативи 2,8% 
Підтримка та участь у програмі нульових відходів Zero Waste 1,2% 

 
 

Табл. 5.2.6 Поінформованість львів’ян щодо… 
Взагалі не 
володіють 
інформацією 

Частково 
володіють 
інформацією 

Володіють 
інформацією у 
достатньому 
обсязі 

Володіють 
інформацією у 
повному обсязі 

Поводження з відходами, запобігання утворення відходів, сортування відходів 23,8% 29,9% 30,4% 15,9% 
Розміщення та графіку роботи пунктів прийому вторинної сировини 43,7% 30,1% 17,6% 8,6% 
Розміщення контейнерів для вживаних речей та одягу 35,2% 28,4% 24,8% 11,6% 
Графіку та місця стоянок ЕкоБусу 69,4% 17,9% 8,6% 4,1% 
Пунктів прийому небезпечних відходів 66,4% 18,9% 10,0% 4,7% 
Контейнерів для вторинної сировини 42,8% 24,9% 24,0% 8,4% 
Місць компостування органічних відходів 70,1% 15,6% 9,5% 4,8% 

  



 

 

ТРАНСПОРТ 

 
 

За результатами опитування, середня оцінка транспортної сфери 
Львова у 2017 та 2018 роках становить 3,23 та 2,87 відповідно. У 
2018 році дві третини користувачів громадського транспорту не 
задоволені технічним станом “маршруток”, кожен другий – трамваїв 
та тролейбусів. Також половина львів'ян не задоволені вартістю 
проїзду у маршрутних таксі та культурою поведінки водіїв 
"маршруток", третина - не задоволені транспортним сполученням у 
місті. 
Львів’яни активно використовують технологічні рішення, дотичні до 
транспортної сфери міста: кожен третій пасажир громадського 
транспорту Львова використовує додатки для відслідковування 
руху та графіку громадського транспорту (34,1% – серед 
користувачів маршрутних таксі та автобусів, 34,6% – серед 
користувачів електротранспорту).  
Продовжуючи тему інновацій у громадському транспорті міста, 
більшість львів’ян позитивно сприймають введення електронного 
квитка у Львові (67,6%). Кожен четвертий пасажир 
електротранспорту міста (23,2%) користується послугами 
безготівкової оплати та вказують на високий рівень задоволеності 
послугою (73,0%).  
Переважна більшість опитаних пасажирів громадського транспорту 
Львова – 82% – вважають, що вартість оплати за проїзд у 
громадському транспорті Львова не відповідає якості перевезення. 
Польові роботи тривали протягом серпня-вересня 2018 року до 
моменту виведення на лінії 150 нових автобусів. 

Найбільше незадоволені пасажири (усіх трьох типів громадського 
транспорту) технічним станом рухомого складу, внутрішнім 
оснащенням, пасажиромісткістю, чистотою в салоні та вартістю 
проїзду. Задоволені – початком і кінцем руху, оснащенням зупинок 
громадського транспорту.  
З точки зору безпеки, львів’яни почуваються найбільш безпечно, 
пересуваючись містом пішки – 63,6%. Найбезпечніший, на думку 
мешканців, вид громадського транспорту – трамвай, так вважає 
56,8%. Також респонденти задоволені безпекою, пересуваючись 
містом на власному чи службовому авто – 55,8%. Найбільш 
незадоволені безпекою під час пересування містом за допомогою 
мотоцикла / мопеда – 37,1% чи маршрутним таксі – 35,2%. 
Учасники дорожнього руху найбільш задоволені культурою 
поведінки водіїв трамваїв (44,4%), дещо менше – культурою 
поведінки водіїв тролейбусів (39,7%). Також, львів’яни високо 
оцінюють поведінку на дорогах велосипедистів (41,8%), водіїв таксі 
(40,0%) та пішоходів (40,1%). Найбільш незадоволені львів’яни 
культурою поведінки водіїв маршрутних таксі (49,0%) і пасажирів 
громадського транспорту (31,1%) та автомобілістів (30,2%). 
Львів’яни готові підтримувати європейські “правила гри” на дорогах, 
оскільки більше половини з них позитивно ставляться до 
будівництва платних автобанів в Україні, чверть населення Львова 
ще не визначені остаточно щодо цієї ініціативи, оскільки ставлення 
водночас є як позитивним, так і негативним. Негативно оцінюють таку 
ініціативу 19,5% львів’ян. 

 

Табл. 5.4.1 Окремі показники блоку “Транспорт” Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Оцінка рівня задоволеності транспортним сполученням між різними районами міста 31,4% 35,2% 33,5% 
Оцінка рівня задоволеності роботою мобільних сервісів / додатків для 
відслідковування руху електротранспорту [серед користувачів електротранспорту] 

11,1% 28,6% 60,3% 

Оцінка рівня задоволеності послугами безготівкової оплати у електротранспорті 7,7% 19,3% 73,0% 
 

Табл. 5.4.2 Ставлення до інновацій, пов’язаних з транспортною 
інфраструктурою 

Негативне Негативне та позитивне 
однаковою мірою 

Позитивне 

Ставлення до введення електронного квитка у громадському транспорті Львова (серед 
користувачів громадського транспорту) 

8,9% 23,4% 67,6% 

Ставлення до будівництва платних автобанів (трас) в Україні 19,5% 25,2% 55,3% 
 

Табл. 5.4.3 Оцінка рівня задоволеності безпекою пересування у Львові Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Трамваєм 10,4% 32,8% 56,8% 
Тролейбусом 11,6% 39,6% 48,9% 
Маршрутним таксі 35,2% 39,3% 25,5% 
Власним / службовим авто 12,6% 31,6% 55,8% 
Мотоциклом / мопедом 37,1% 31,4% 31,5% 
Велосипедом 27,7% 33,5% 38,9% 
Пішки 10,4% 26,0% 63,6% 

  



 

Табл. 5.4.4 Оцінка рівня задоволеності культурою поведінки 
учасників дорожнього руху у Львові 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Водіїв маршрутних таксі 49,0% 32,7% 18,3% 
Водіїв трамваїв 20,9% 34,8% 44,4% 
Водіїв тролейбусів 21,9% 38,4% 39,7% 
Водіїв таксі 24,9% 35,2% 40,0% 
Автомобілістів 30,2% 45,9% 23,9% 
Велосипедистів 24,5% 33,7% 41,8% 
Пішоходів 20,6% 39,2% 40,1% 
Пасажирів громадського транспорту 31,1% 44,7% 24,2% 

 

 

Автобусний громадський транспорт. Найчастіше львів’яни для 
пересування містом обирають маршрутні таксі чи великогабаритні 
автобуси: дев’ять з десяти мешканців-пасажирів громадського 
транспорту з різною частотою ними користуються, а 37,5% 
користуються “маршрутками” щодня або майже щодня, і ця частка 
протягом 3 років залишається незмінною. ►►► 

Серед причин надання переваги цьому виду транспорту – краще 
покриття міста маршрутами (38 внутрішніх маршрутів громадського 
транспорту, у порівнянні з 8 тролейбусними та 7 трамвайними 
маршрутами), інтервал руху у 15-20 хв., періодичне оновлення 
рухомого складу великогабаритних низькопідлогових автобусів 
(пріоритет, у порівнянні з іншими видами громадського транспорту, 
відповідно до “Стратегії міста 2020”), зрівняння вартості проїзду у 
маршрутних таксі та електротранспорті Львова.  

З минулого року показник якості перевезення в автобусному 
громадському транспорті впав на 9%. Найбільше незадоволені 
львів’яни пристосованістю рухомого складу до потреб людей з 

дитячими візками та людей з інвалідністю (79,9%), технічним станом 
маршруток (66,6%), внутрішнім оснащенням салону (65,5%), 
чистотою салону (65,6%) та пасажиромісткістю (67,9%).  

Найбільше задоволені – початком руху (34,9%), кінцем руху (26,3%) 
та оснащенням зупинок громадського руху (28,0%). 

 

Табл. 5.4.5 Оцінка рівня задоволеності критеріями комфортності у 
маршрутних таксі / автобусах 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Інтервал руху маршрутних таксі 46,6% 31,9% 21,6% 
Початок руху 33,1% 32,0% 34,9% 
Кінець руху 46,1% 27,7% 26,3% 
Технічний стан маршрутних таксі 66,6% 24,9% 8,6% 
Внутрішнє оснащення салону 65,5% 26,4% 8,1% 
Чистота в салоні 65,6% 24,3% 10,1% 
Пасажиромісткість 67,9% 23,1% 9,0% 
Вартість проїзду 56,6% 25,3% 18,0% 
Навички водія 49,3% 31,4% 19,2% 
Оснащення зупинок громадського транспорту 36,2% 35,8% 28,0% 
Пристосованість рухомого складу до потреб людей з дитячими візками та людей з 
інвалідністю 

79,9% 13,2% 6,9% 
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Трамвай. ¾ львів’ян серед тих, хто користується громадським 
транспортом обирають для пересування трамваї. ►►► 
У 2018 році мешканці почали більше використовувати трамваї для 
пересування містом, з минулого року цей показник зріс на 9%, хоча 
вартість на проїзд в електротранспорті починаючи з 2018 року – така 
ж, як і в маршрутних таксі [водночас збережено пільгові умови 
проїзду для пенсіонерів, студентів та інших категорій населення у 
електротранспорті]. Причиною може бути вища оцінка якості 
перевезення у трамваях, в порівнянні з іншими видами громадського 
транспорту Львова, зокрема через оновлення рухомого складу, 
порівняно малий інтервал руху (в середньому, 10 хв, тоді як в 
тролейбусів – 24 хв.), а також відновлення руху трамваю по вул. 
Личаківській після ремонту лінії.  
Незважаючи на те, що львів’яни вище оцінюють якість перевезень у 
трамваях у порівнянні з “маршрутками” та тролейбусами, проте, якщо 
порівнювати з минулорічними показниками, фіксуємо зростання 
незадоволеності по всіх критеріях. Гірше пасажири оцінюють навики 
водіїв трамваїв: у 2017 році було 6,0% незадоволених, у 2018 – 
16,5%. Також цьогоріч зросла частка незадоволених технічним 
станом трамваїв – із 27,4% до 44,1%, внутрішнім оснащенням 

салонів – із 25,0% до 39,6% відповідно, пасажиромісткістю – із 
9,9% до 26,6% пасажирів. Причиною погіршення оцінок якості 
перевезення у трамваях, припускаємо, може бути зростання вартості 
проїзду, яке відбулось у квітні 2018 року.  
Із позитивних оцінок – приблизно кожен другий пасажир трамваю 
задоволений інтервалом руху (45,8%), початком та кінцем руху – 
51,8% та 42,6%, навичками водія та оснащенням зупинок 
громадського транспорту – 48,5% та 47,0% відповідно. 

 

Табл. 5.4.6 Оцінка рівня задоволеності критеріями комфортності 
користування трамваєм у 2017 році Незадоволені 

Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Інтервал руху 12,1% 34,5% 53,4% 
Початок руху 20,5% 20,6% 58,9% 
Кінець руху 30,5% 21,1% 48,3% 
Технічний стан трамваїв 27,4% 37,8% 34,8% 
Внутрішнє оснащення салону 25,0% 33,6% 41,4% 
Чистота в салоні 25,0% 33,6% 41,4% 
Пасажиромісткість 9,9% 28,7% 61,4% 
Вартість проїзду 6,8% 21,6% 71,6% 
Навички водіїв 6,0% 18,3% 75,8% 
Оснащення зупинок громадського транспорту 10,6% 27,9% 61,5% 
Пристосованість рухомого складу до потреб людей з дитячими візками та людей з 
інвалідністю 

53,3% 28,5% 18,2% 

 
Табл. 5.4.7 Оцінка рівня задоволеності критеріями комфортності 
користування трамваєм у 2018 році Незадоволені 

Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Інтервал руху 20,6% 33,6% 45,8% 
Початок руху 18,7% 29,5% 51,8% 
Кінець руху 26,2% 31,2% 42,6% 
Технічний стан трамваїв 44,1% 34,2% 21,7% 
Внутрішнє оснащення салону 39,6% 35,2% 25,2% 
Чистота в салоні 36,7% 36,0% 27,3% 
Пасажиромісткість 26,6% 35,2% 38,2% 
Вартість проїзду 39,6% 31,6% 28,8% 
Навички водіїв 16,5% 35,0% 48,5% 
Оснащення зупинок громадського транспорту 16,7% 36,3% 47,0% 
Пристосованість рухомого складу до потреб людей з дитячими візками та людей з 
інвалідністю 

57,7% 24,6% 17,7% 
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Тролейбус. Найменш популярним видом транспорту для 
пересування містом, за результатами дослідження починаючи з 2016 
року, є тролейбуси: протягом трьох років частка тих, хто використовує 
цей вид транспорту з різною частотою коливається в межах 60% 
користувачів. Причиною може бути:  

1 Ліквідація маршрутів (наприклад, #10, що сполучав Залізничний 
район Львова із центром міста і курсував від вул. Ряшівської до ЛНУ 
ім. І. Франка), а також часта зміна маршрутів тролейбусів (наприклад, 
маршрут #25, який у 2013 був об’єднаний на основі маршрутів #5 та 
#24, а наприкінці 2017 знову розділений на два маршрути, один з 
яких сполучає центр міста і Сихівський район Львова, а інший – 
автовокзал та центр міста). 

2 Великий інтервал руху тролейбусів, що є конкурентним недоліком у 
порівнянні з “маршрутками” та трамваями, що курсують частіше 
(середній інтервал руху тролейбусів – 24 хв., і на деяких маршрутах 
він сягає навіть 60-70 хв); у порівнянні з 2017 роком, задоволеність 
інтервалом руху серед користувачів знизилась на 11%. 

3 Пріоритет оновлення автопарку великогабаритних маршрутних таксі, 
в порівнянні з оновленням рухомого складу тролейбусів. 

4 Погіршення якості перевезень тролейбусами, у порівнянні з минулим 
роком. Але разом з тим, у порівнянні з оцінкою “маршруток” та 
трамваїв динаміка погіршення оцінок тролейбусів є нижчою.  

Найбільше невдоволення львів’яни висловлюють технічним станом 
рухомого складу – кожен другий користувач (51,6%), внутрішнім 
оснащенням салону (46,0%), вартістю проїзду (41,7%), чистотою в 
салоні (40,1%).  

У порівнянні з минулим роком найбільше зросла частка 
незадоволених вартістю проїзду – на 32% (у 2017 частка 
незадоволених становила – 9,5%, у 2018 – 41,7%), 
пасажиромісткістю – на 17% (у 2017 році – 13,1%, у 2018 році – 
30,0%); навиками водіїв та технічним станом рухомого складу – по 
12% (з 7,6% до 19,1% та з 39,3% до 51,6% відповідно).  

Відносно задоволені пасажири навиками водіїв – кожен другий 
пасажир тролейбусу (49,4%), початком та кінцем руху 
тролейбусів (44,8% та 36,5% відповідно). 
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Вартість проїзду VS Якість перевезення. Одне з найбільших 
невдоволень серед користувачів громадського транспорту 
Львова – вартість проїзду у ньому. Зокрема, у порівнянні з 2017 
роком цей показник серед користувачів “маршруток” зріс в 
середньому у 2,5 рази, а серед користувачів електротранспорту 
– аж у 6 та 4 рази (із 6,8% до 39,6% серед користувачів 
трамваїв та із 9,5% до 41,7% - тролейбусів).  

Це невдоволення, припускаємо, пов’язане із підвищенням 
вартості проїзду у громадському транспорті, що припало на 
кінець 2017-початок 2018 року (у маршрутних таксі підвищення 
вартості проїзду відбулось у грудні 2017 року, у 
електротранспорті – у квітні 2018 року). Значно більше 
невдоволення вартістю проїзду серед користувачів 
електротранспорту пов’язане, по-перше, з більш радикальним 
підвищенням вартості проїзду, у порівнянні з громадським 
транспортом (із 3 грн одразу до 5 грн, тоді як в “маршрутках” 
зростання відбулось в межах 1 грн), а по-друге, зі зрівнянням 
вартості проїзду в електро- та автомобільному громадському 
транспорті Львова.  

Пасажири вважають, що вартість проїзду є неспівмірною з 
якістю перевезень: 82% вказали, що вартість оплати за проїзд 
не відповідає якості перевезень у громадському транспорті 
міста. Проте, кожен третій пасажир готовий платити за проїзд у 
громадському транспорті більше, за умови підвищення якості 
перевезень (35,4%). 

Польові роботи тривали протягом серпня-вересня 2018 
року до моменту виведення на  лінії 150 нових автобусів. 
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Табл. 5.4.8 Оцінка рівня задоволеності критеріями комфортності 
користування тролейбусом у 2017 році Незадоволені 

Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Інтервал руху 20,3% 35,4% 44,3% 
Початок руху 16,5% 25,8% 57,6% 
Кінець руху 24,7% 28,5% 46,8% 
Технічний стан тролейбусів 39,3% 37,1% 23,7% 
Внутрішнє оснащення салону 36,8% 37,0% 26,2% 
Чистота в салоні 31,7% 36,3% 32,0% 
Пасажиромісткість 13,1% 32,5% 54,4% 
Вартість проїзду 9,5% 22,0% 68,6% 
Навички водіїв 7,6% 21,7% 70,8% 
Оснащення зупинок громадського транспорту 14,3% 27,6% 58,2% 
Пристосованість рухомого складу до потреб людей з дитячими візками та людей з 
інвалідністю 

48,9% 30,8% 20,3% 

 

Табл. 5.4.9 Оцінка рівня задоволеності критеріями комфортності 
користування тролейбусом у 2018 році Незадоволені 

Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Інтервал руху 29,0% 37,4% 33,7% 
Початок руху 20,1% 35,0% 44,8% 
Кінець руху 28,6% 34,9% 36,5% 
Технічний стан тролейбусів 51,6% 30,0% 18,4% 
Внутрішнє оснащення салону 46,0% 32,0% 22,0% 
Чистота в салоні 40,1% 36,5% 23,4% 
Пасажиромісткість 30,0% 36,2% 33,8% 
Вартість проїзду 41,7% 34,9% 23,4% 
Навички водіїв 19,1% 31,5% 49,4% 
Оснащення зупинок громадського транспорту 24,2% 45,6% 30,2% 
Пристосованість рухомого складу до потреб людей з дитячими візками та людей з 
інвалідністю 

63,8% 24,0% 12,3% 

 

Таксі. Третина львів’ян ніколи не використовують таксі як засіб 
пересування містом (37,3%). Більшість з тих, хто користується, 
робить це лише кілька разів на рік (39,9%), 14,6% – щомісяця, 5,8% 
– щотижня, 2,4% використовують цей засіб пересування щодня або 
майже щодня. ►►► 

Оцінюючи параметри роботи служб таксі, найбільш задоволені 
користувачі швидкістю опрацювання замовлення операторами та 

навиками водіїв – 58,9% та 57,3% відповідно, а також швидкістю 
подання машини – 56,8% користувачів. Найбільш незадоволені 
користувачі вартістю послуг (28,2%) та швидкістю повідомлення 
оператора, в разі відсутності вільного авто (25,9%).  

Майже половина користувачів таксі (40,8%) користуються 
мобільними додатками / онлайн сервісами виклику таксі [наприклад, 
Uber, Uklon, Тачку!].

Табл. 5.4.10 Оцінка рівня задоволеності параметрами роботи служб 
таксі Львова 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Швидкість опрацювання замовлення 8,4% 32,6% 58,9% 
Швидкість подання машини 9,6% 33,5% 56,8% 
Швидкість повідомлення оператора в разі відсутності вільного авта 25,9% 26,4% 47,7% 
Технічний стан автівок 13,9% 37,8% 48,2% 
Вартість проїзду 28,2% 39,9% 31,9% 
Навички водіїв 9,0% 33,7% 57,3% 
Дотримання водіями правил дорожнього руху 13,7% 34,5% 51,8% 

 
  



“На своїх чотирьох”: власний чи службовий автомобіль. 45,1% 
львів’ян використовують для пересування містом власний автомобіль 
чи авто компанії, в якій працюють. З них кожного дня на вулиці міста 
виїжджає 17,1% водіїв. ►►► 

Серед автомобілістів переважна більшість користуються 
автомобілем із двигуном внутрішнього згоряння (97,7%), гібридний 
тип автомобіля використовують 1,7% респондентів, а електромобіль 
– тільки 0,6%. 

Найбільшу проблему автомобілісти вбачають у недостатній кількості 
паркомісць (67,4%), неякісному дорожньому покритті – 46,1% та 
логіці дорожніх розв’язок – 33,2%. 

Більшою мірою автомобілісти задоволені кількістю АЗС (63,3%), тоді 
як кількістю зарядних станцій для електромобілів – 33,9%. Також 
автомобілісти вказують на добру роботу світлофорів (42,5%), 

періодичність розташування пішохідних переходів (41,6%) та 
систему знакування у місті (35,5%). 

 

Табл. 5.4.11 Оцінка рівня задоволеності параметрами автомобільної 
інфраструктури Львова 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Стан доріг 46,1% 34,0% 19,9% 
Логіка дорожніх розв’язок 33,2% 42,7% 24,1% 
Система знакування для автомобілісток /(-стів) 23,5% 41,1% 35,5% 
Наявність місць для паркування 67,4% 22,7% 9,8% 
Кількість автозаправок (АЗС) 9,5% 27,2% 63,3% 
Кількість зарядних станцій для електромобілів 39,3% 26,7% 33,9% 
Робота світлофорів 17,4% 40,1% 42,5% 
Періодичність розташування пішохідних переходів 20,1% 38,3% 41,6% 

 

“На своїх двох / трьох”: велосипед. Велосипедна інфраструктура 
Львова розвивається у місті динамічно, оскільки визначена одним з 
пріоритетних напрямків, відповідно до стратегії розвитку 
громадського транспорту Львова. Зокрема, станом на 2018 рік у 
Львові збудовано 120 км велодоріжок, а до 2020 року заплановано 
збільшити загальну протяжність велодоріжок до 268 км. 

Кожен п’ятий мешканець Львова має велосипед (19,0%), і ¾ з них 
використовують цей засіб для пересування містом з різною частотою. 
Наприклад, кожного дня використовують велосипед 13,8% власників 
цього засобу пересування. ►►► 

За оцінками велосипедистів, найбільш задоволені вони якістю 
велосипедного покриття (51,0% задоволених). Також кожен другий 
задоволений кількістю станцій для велопрокату (50,3%).  

Серед недоліків велоінфраструктури міста – все ще недостатня 
кількість велодоріжок та смуг для пересування велосипедом – 41,1% 
велосипедистів не задоволені цим параметром інфраструктури, 

невдала логіка велосипедної дорожньої розв’язки (38,1%), 
недостатня кількість станцій велоремонту (37,5%). Найбільше 
велосипедисти переймаються безпекою зберігання велосипеда на 
парковках: кожен другий велосипедист незадоволений цим 
параметром (52,4%). 
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Табл. 5.4.12 Оцінка рівня задоволеності параметрами 
велоінфраструктури Львова 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Достатність кількості велосипедних доріжок та велосмуг 41,1% 30,8% 28,1% 
Логіка велосипедної дорожньої розв’язки 38,1% 32,9% 29,0% 
Якість велосипедних доріжок 16,1% 33,0% 51,0% 
Система знакування для велосипедистів 31,8% 33,7% 34,5% 
Облаштування стоянок велотранспорту 28,9% 33,6% 37,5% 
Достатність станцій велопрокату 23,8% 25,9% 50,3% 
Вартість велопрокату 32,1% 30,1% 37,7% 
Безпечність зберігання велосипеду на парковці 52,4% 25,2% 22,3% 
Достатність станцій для велоремонту 37,5% 29,8% 32,7% 

 

 

 

“На своїх двох”. Пішки. Більше половини львів’ян вказали, що 
пересуваються містом пішки щодня або майже щодня. ►►► 

Найбільш задоволені пішоходи кількістю наземних 
переходів (60,3%), кількістю світлофорів та їх справністю (61,6% та 
58,5% відповідно).  

Приблизно кожен другий респондент вбачає проблему у вільному та 
безперешкодному русі (надлишку автомобілів, хаотичному 
паркуванні на тротуарах). Дещо менше респондентів вказують на 
неналежний стан підземних пішохідних переходів (42,4%) та 
недотримання правил дорожнього руху водіями (36,0%). 

 

Табл. 5.4.13 Оцінка рівня задоволеності параметрами пішохідної 
інфраструктури Львова 

Незадоволені Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Достатня кількість наземних пішохідних переходів 10,0% 29,7% 60,3% 
Достатня кількість підземних пішохідних переходів 28,1% 33,6% 38,4% 
Стан підземних пішохідних переходів 42,4% 30,8% 26,8% 
Достатня кількість світлофорів 9,7% 28,7% 61,6% 
Справність світлофорів 10,9% 30,7% 58,5% 
Дотримання водіями правил дорожнього руху 36,0% 38,4% 25,6% 
Якість пішохідних зон (пониження тротуару в місцях пішохідного переходу тощо) 21,8% 41,6% 36,6% 
Якість тротуарного покриття 28,2% 41,6% 30,2% 
Ширина тротуару 27,4% 38,9% 33,8% 
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ЗДОРОВ’Я. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я. СПОРТ 

 
 

Самооцінка львів’янами стану їхнього здоров’я. За результатами 
дослідження, більше половини львів’ян задоволені станом свого 
здоров’я, що є сталим показником як для 2017, так і для 2018 рр. – 
57,1%. ►►► 

Важливою умовою підтримання здоров’я на належному рівні є 
активний та здоровий спосіб життя. Так, найбільш поширеною 
практикою, що може позитивно впливати на стан здоров’я серед 
мешканців міста є прогулянки на свіжому повітрі та споживання 
великої кількості овочів та фруктів, найменш поширеною – 
пересування по місту велосипедом задля руху та підтримання 
спортивної форми. Зокрема, відповідно до результатів дослідження, 
велосипед має кожен п’ятий львів’янин (19,0%), але лише 13,8% 
серед них користуються велосипедом щодня або майже щодня 
[детальніше – у блоці “Транспорт”].  

Щодо практик, які негативно впливають на стан здоров’я, і які 
львів’яни практикують найчастіше – споживання нездорової їжі 
[чіпси, напівфабрикати] та куріння. 

Активними курцями є третина львів’ян (32,1%), пасивними 
(перебувають у приміщенні, де курять) – майже 70%. 

 

Табл. 5.5.1 Частота, з якою респонденти стикались із погіршенням 
психологічного чи фізичного самопочуття 

Щодня або 
майже щодня 

2-3 рази на 
тиждень 

4-6 разів на 
місяць 

Кілька разів 
на рік 

Ніколи 

Почували себе фізично виснаженими, позбавленими енергії 14,1% 24,2% 28,5% 23,3% 9,9% 
Відчували фізичний біль 9,7% 15,9% 28,1% 32,9% 13,4% 
Відчували перепади артеріального тиску 9,6% 14,5% 19,9% 27,0% 29,1% 
Перебували у стані депресії, психологічного виснаження 8,1% 11,0% 17,1% 31,5% 32,3% 
Були знервовані 11,5% 22,4% 29,3% 26,0% 10,9% 
Перебували у стані стресу 7,9% 13,1% 21,9% 35,9% 21,3% 

 

Табл. 5.5.2 Частота втілюваних практик, що можуть впливати на 
стан здоров’я [протягом останнього півріччя] 

Щодня або 
майже щодня 

Щотижня Щомісяця 
Декілька 
разів на рік 

Жодного разу 

Фізичні вправи [ранкова гімнастика, розминка тощо] 12,8% 16,9% 18,3% 23,0% 29,0% 
Біг 5,3% 11,1% 13,3% 19,5% 50,8% 
Пересування по місту велосипедом [задля руху та спортивної форми] 2,8% 4,4% 7,5% 9,1% 76,3% 
Гра в командні рішення 3,5% 6,7% 8,9% 17,0% 63,9% 
Прогулянки на свіжому повітрі 50,5% 29,2% 11,5% 4,5% 4,3% 
Споживання великої кількості овочів та фруктів 36,9% 34,4% 20,3% 4,3% 4,0% 
Споживання “нездорової їжі” [чіпси, напівфабрикати тощо] 4,1% 13,9% 26,3% 31,0% 24,7% 
Вживання медикаментів з профілактичною метою 5,8% 11,8% 19,5% 23,6% 39,2% 
Вживання медикаментів з лікувальною метою 11,8% 12,9% 19,3% 31,7% 24,3% 
Відвідування лікаря з профілактичною метою 3,5% 6,7% 15,2% 30,4% 44,3% 
Відвідування лікаря з лікувальною метою 5,3% 6,5% 17,8% 35,0% 35,5% 
Вживання алкогольних напоїв 3,1% 11,8% 24,1% 33,4% 27,6% 
Куріння 11,7% 6,0% 6,9% 7,5% 67,9% 
Перебування в приміщенні, де курять [“пасивне куріння”] 10,6% 12,3% 21,3% 24,5% 31,2% 
Тривалий сон для відновлення сил 20,7% 27,2% 26,1% 14,9% 11,2% 
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Оцінка закладів охорони здоров’я у Львові. У чотири рази більше 
львів’ян звертаються за медичною допомогою у міські (комунальні) 
чи державні, ніж у приватні медичні заклади. Тим не менше, з 2013 
року майже вчетверо зросла частка тих респондентів, які 
користуються послугами приватних поліклінік чи лікарень: з 5% у 
2013 до 18,6% у 2018 році. Також, незважаючи на нижчу 
популярність приватних закладів, у порівнянні з державними, оцінка 
характеристик медичних послуг у приватних закладах вища. 
Зокрема, відчутною – майже удвічі – є різниця по таких параметрах: 
наявність необхідного медичного обладнання (задоволених у 
державних закладах 36,2%, у приватних – 68,6%); стан будівлі – 
37,1% та 63,5%, відповідно; достатність медикаментів, за які не 
потрібно платити окремо – 24,0% та 51,5%; час очікування прийому 
– 33,2% та 62,8% відповідно. 

Переважна більшість львів’ян знають про медичну реформу (80,2%), 
але тільки кожен третій розуміє її суть (37,0%) або розуміє частково 
(53,2%) [власні оцінки своєї поінформованості респондентів]. 

Більше половини жителів Львова уже підписали електронний договір 
з лікарем (57,2%).  

Про можливість онлайн запису на прийом до лікаря / лікарів 
комунальних медичних закладів знають 64,8% респондентів, проте 
цю практику втілило в життя поки менше половини з 
поінформованих (45,4%). 

 

Табл. 5.5.3 Оцінка характеристик медичних послуг, отриманих під 
час останнього візиту до державного медичного закладу 

Незадоволені Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Якість медичних послуг 14,4% 37,7% 47,9% 
Кваліфікація медичного персоналу 11,5% 34,3% 54,2% 
Наявність необхідного медичного обладнання 26,8% 63,8% 36,2% 
Стан будівлі закладу 27,1% 35,8% 37,1% 
Чистота приміщення 16,7% 31,9% 51,5% 
Достатність медикаментів, за які не потрібно було платити окремо 51,9% 24,0% 24,0% 
Час очікування прийому 34,4% 32,4% 33,2% 
Привітність персоналу 19,1% 31,6% 49,4% 
Місце очікування на прийом 21,0% 40,0% 39,0% 
Ефективність лікування 16,5% 37,0% 46,5% 

 
 
Табл. 5.5.4 Оцінка характеристик медичних послуг, отриманих під 
час останнього візиту до приватного медичного закладу 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Якість медичних послуг 6,2% 25,8% 67,9% 
Кваліфікація медичного персоналу 12,9% 13,8% 73,3% 
Наявність необхідного медичного обладнання 13,4% 18,0% 68,6% 
Стан будівлі закладу 11,3% 25,2% 63,5% 
Чистота приміщення 10,1% 12,6% 77,3% 
Достатність медикаментів, за які не потрібно було платити окремо 31,9% 16,6% 51,5% 
Час очікування прийому 15,9% 21,2% 62,8% 
Привітність персоналу 11,4% 17,5% 71,0% 
Місце очікування на прийом 10,6% 23,7% 65,7% 
Ефективність лікування 9,5% 25,2% 65,2% 
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Фізична активність та заняття спортом. За 6 років, протягом 
чотирьох хвиль проведення опитування, частка львів’ян, які 
систематично займаються спортом чи фізичною активністю 
залишається незмінною – кожен п’ятий серед опитаних: у 2013 р. цей 
показник був зафіксований на рівні 19,1%; у 2016 р. – 21,4%; а у 
2017 р. – 22,7%, у 2018 – 22,0%.  

Найпопулярнішими фізичними активностями серед жителів міста є 
звичайна ходьба (25%); біг (13%); фізичні вправи в домашніх 
умовах (9%); ранкова зарядка та заняття у тренажерному залі (по 
8%); звичайна фізична праця – на дачі, городі, біля господарства – 
та плавання (по 6%); велоспорт та фітнес (по 5%). Серед інших видів 
фізичних активностей респонденти вказували йогу, аеробіку, танці, 
теніс, баскетбол, бокс, легку атлетику, гімнастику, волейбол, пілатес, 
гру у більярд, катання на лижах, спортивні ігри, важку атлетику, 
айкідо, аквааеробіку, акробатику, альпінізм, стрільбу з лука, катання 
на ковзанах.  

Серед названих львів’янами спортивних спільнот найбільшою 
популярністю користуються: футбольні: ФК “Карпати” та ФК “Львів”, 
згадується Асоціація футболу Львівщини та ФК “Рух”; спортивні 
установи: СК “Динамо”, палац спорту “Трудові резерви”, 
розважальний комплекс “Медик”, спортивно-оздоровчий комплекс 
“Спартак”, спорткомплекси “Sport life”, “СКА” та “Сокіл”; 
баскетбольні команди: “Галичанка” та “Політехніка-Галичина”; 
альпіністський клуб “Екстрім”; клуб карате “Union”; гандбольна 
команда м. Львова; Львівська асоціація спортивного велотуризму.  

Участь у бігових заходах (наприклад, півмарафонах), які проводились 
у Львові протягом останнього року брали 2,7% опитаних або в межах 
20 тис. львів’ян. 

Табл. 5.5.5 Відношення до спорту та фізичної культури  

Професійно займаються спортом, який передбачає фізичну активність 3,2% 
Аматорсько замаються спортом і беруть участь у змаганнях 4,0% 
Систематично займаються фізичними активностями (у секціях, з тренером), але не беруть участь у змаганнях 4,7% 
Систематично самостійно займаються фізичними активностями (без залучення тренера) 10,1% 
Час від часу самостійно займаються фізичними активностями (без залучення тренера) 23,0% 
Проходять реабілітацією після хвороби чи травми 2,1% 
Не займаються спеціальними фізичними активностями, але ведуть рухливий спосіб життя 30,7% 
Ведуть малорухливий спосіб життя 22,2% 

  



 

 

ОСВІТА 

 

 

Дошкільна освіта. 29,7% респондентів вказали, що у їхній сім’ї є 
діти / онуки дошкільного віку. З них 64,1% вказали, що їхні діти чи 
внуки відвідують дошкільні навчальні заклади Львова. Більшість з 
них навчається у комунальних навчальних закладах (84,3%), 
приватні відвідують 15,7% дітей чи внуків респондентів.  

Також більшість дошкільнят потрапили у садок через загальну 
електронну чергу – 76,6%, тоді як через домовленості із залученням 
третіх осіб – 20,5%, про інші способи зарахування до навчальних 
закладів говорить 2,9% опитаних, зокрема, укладання договору у 
приватному садку. 

Загалом дошкільними навчальними закладами (як комунальними, 
так і приватними) більшість батьків задоволені, при чому приватними 
– більшою мірою. При оцінюванні комунальних навчальних закладів 
найменший показник задоволеності – 39,8% – щодо кількості дітей 
у групах, а найбільший – щодо чистоти приміщень, в яких 
виховуються їхні діти (75,8%). У приватних – найнижчий показник 
задоволеності стосується оцінки території для прогулянок (63,3%), а 
найвищий – щодо ставлення педагогів до дитини та наявності 
іграшок і забавок (84,2% та 84,7% відповідно).  

Задоволеними управлінням навчального закладу у комунальних 
ДНЗ є 53,1% батьків, у приватних – 73,9%.  

Серед тих батьків, діти яких не відвідують ДНЗ 35,9% вказали серед 
причин корупцію (33), “… черга загадково просувається вниз”, "Просять 
хабар від 200 до 500 євро за влаштування", переповненість груп (6), 
відсутністю можливості потрапити у дошкільний навчальний заклад 
через електронну чергу (3), відсутність дошкільного закладу у 
мікрорайоні, занедбаність дитячих садків (2), особливості здоров'я 
дитини, відсутність потреби віддавати дитину у ДНЗ. 

Серед тих респондентів, діти / онуки яких навчаються у дошкільних 
навчальних закладах, кожен четвертий стверджує, що у них виникали 
труднощі при влаштуванні дітей у виховний заклад. Батьки 
зіштовхувалися із недостатньою кількістю місць у дитячих 
садках (22), вимаганням хабаря (4), неналежною роботою 
електронної черги (5).  

Щодо умов зарахування дитини до ДНЗ, на думку більшості 
респондентів, повинна враховуватись черговість дати їхнього запису 
у чергу (63,6%), на підставі реєстрації місця проживання (51,1%), за 
умови офіційного працевлаштування батьків (22,5%). 

Табл. 5.6.1 Типи дошкільних навчальних закладів, які відвідують діти / внуки респондентів  

Комунальні дошкільні заклади 84,3% 
Приватні дошкільні заклади 15,7% 

 

Табл. 5.6.2 Способи зарахування до дошкільного навчального закладу:  

Через загальну чергу 76,6% 
Через домовленості / з залученням допомоги інших осіб 20,5% 
В інший спосіб 2,9% 

 

Табл. 5.6.3 Міра згоди батьків із способами зарахування дітей до ДНЗ Незгідні 
Згідні та незгідні 
однаковою мірою 

Згідні 

Діти у дошкільні навчальні заклади повинні зараховуватись за черговістю дати їхнього 
запису у чергу 

14,8% 21,6% 63,6% 

Діти у дошкільні навчальні заклади повинні зараховуватись на підставі місця 
реєстрації 

25,3% 23,6% 51,1% 

Діти у дошкільні навчальні заклади повинні зараховуватись за умови офіційного 
працевлаштування батьків 

59,0% 18,5% 22,5% 

Діти у дошкільні навчальні заклади повинні зараховуватись за черговістю дати їхнього 
запису у чергу 

14,8% 21,6% 63,6% 
  

                                                                  
3 Тут і надалі таким чином маркуватиметься частота згадування того чи іншого конструкту, виокремленого в ході аналізу “відкритих” запитань; якщо частота не вказана – згадування одиничне. 



 

Табл. 5.6.4 Оцінка параметрів задоволеності дошкільними 
навчальними закладами [усі респонденти] 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Якість знань, вмінь та компетентностей, які отримує дитина 4,3% 26,1% 69,6% 

Підготовка педагогів до занять 5,9% 26,1% 68,0% 

Ставлення педагогів до дитини 3,7% 25,0% 71,3% 

Наявність іграшок та забавок 6,2% 23,2% 70,7% 

Стан будівлі закладу 10,2% 35,3% 54,5% 

Чистота приміщення 4,4% 19,6% 76,0% 

Територія для прогулянок 9,6% 24,6% 65,8% 

Психологічна комфортність перебування дитини у закладі 8,4% 25,5% 66,1% 

Кількість дітей у групі 28,3% 26,2% 45,5% 

Харчування дитини 10,6% 31,7% 57,6% 

Управління закладом 5,6% 37,1% 57,3% 
 
 
 
Табл. 5.6.5 Оцінка параметрів задоволеності дошкільними 
навчальними закладами. Показники щодо комунальних ДНЗ 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Якість знань, вмінь та компетентностей, які отримує дитина 4,3% 26,6% 69,0% 

Підготовка педагогів до занять 5,2% 27,3% 67,4% 

Ставлення педагогів до дитини 2,4% 28,0% 69,6% 

Наявність іграшок та забавок 5,5% 25,7% 68,8% 

Стан будівлі закладу 10,3% 38,8% 50,9% 

Чистота приміщення 3,3% 20,9% 75,8% 

Територія для прогулянок 8,6% 25,2% 66,1% 

Психологічна комфортність перебування дитини у закладі 9,5% 25,8% 64,7% 

Кількість дітей у групі 30,5% 29,7% 39,8% 

Харчування дитини 10,6% 34,4% 55,0% 

Управління закладом 5,7% 41,3% 53,1% 
 
 
Табл. 5.6.6 Оцінка параметрів задоволеності дошкільними 
навчальними закладами. Показники щодо приватних ДНЗ 

Незадоволені Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Якість знань, вмінь та компетентностей, які отримує дитина 3,8% 21,3% 74,9% 

Підготовка педагогів до занять 8,7% 18,0% 73,2% 

Ставлення педагогів до дитини 6,8% 9,0% 84,2% 

Наявність іграшок та забавок 5,9% 9,3% 84,7% 

Стан будівлі закладу 8,7% 15,4% 75,9% 

Чистота приміщення 6,8% 14,8% 78,4% 

Територія для прогулянок 13,3% 23,4% 63,3% 

Психологічна комфортність перебування дитини у закладі 0,0% 28,3% 71,7% 

Кількість дітей у групі 15,8% 13,1% 71,1% 

Харчування дитини 7,1% 26,6% 66,3% 

Управління закладом 1,3% 24,8% 73,9% 
  



Шкільна освіта. 29,9% респондентів мають дітей / онуків шкільного 
віку, 93,1% з яких відвідують шкільні навчальні заклади. Більшість 
дітей навчається у комунальних навчальних закладах – 95,1%, 4,9% 
– приватні.  

Більшість батьків – 2/3 – задоволені чистотою приміщення, якістю 
знань, вмінь та компетентностей, які отримує дитина, підготовкою 
педагогів до уроків, ставленням педагогів до дитини. Раціоном у 
шкільних навчальних закладах задоволені 38,6% батьків, вартістю 
шкільного обіду – 45,8%.  

Найбільше незадоволені батьки кількістю уроків та кількістю 
домашнього завдання, технічним оснащенням та матеріальною базою 
шкіл, кількістю дітей у класі – в середньому, кожен четвертий. 

Наповненістю шкільної бібліотеки незадоволені лише 9,6% батьків. 
Незадоволені психологічною комфортністю перебування дитини у 
школі 10,3% батьків. Оскільки, тема булінгу у школах з кожним роком 
стає все актуальнішою, санкції в протидію цьому явищу розглядають 
на законодавчому рівні.  

Більше половини (61,2%) батьків знають про проведення освітньої 
реформи, з низ кожен четвертий (26,2%) стверджує, що повністю 
розуміє суть реформи, про часткове розуміння говорить 58,0% 
респондентів, зовсім не розуміють суть реформи – 15,8%. Також, 
приблизно кожен третій (35,8%) респондент не володіє інформацією 
про нові правила зарахування дітей до перших класів. 

 

Табл. 5.6.7 Тип шкільного навчального закладу, який відвідують діти  

Комунальні дошкільні заклади 95,1% 
Приватні дошкільні заклади 4,9% 

 
 
Табл. 5.6.8 Оцінка параметрів задоволеності шкільними 
навчальними закладами. Загальні показники по комунальних та 
приватних шкільних навчальних закладах 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Якість знань, вмінь та компетентностей, які отримує дитина 7,6% 27,3% 65,2% 
Підготовка педагогів до уроків 4,2% 31,4% 64,3% 
Ставлення педагогів до дитини 6,6% 26,9% 66,4% 
Забезпеченість підручниками та необхідними матеріалами 21,4% 29,6% 49,0% 
Технічна оснащеність та матеріальна база (стан шкільних меблів та приладдя, 
устаткування для уроків хімії, географічні карти тощо) 

24,7% 37,7% 37,7% 

Умови для здійснення спортивних активностей 18,4% 32,4% 49,2% 
Стан шкільної будівлі 12,1% 32,4% 55,5% 
Чистота шкільного приміщення 9,1% 23,0% 67,9% 
Психологічна комфортність перебування дитини у школі 10,3% 28,4% 61,3% 
Кількість дітей у класі 23,7% 30,8% 45,6% 
Умови для творчого розвитку дитини (секції, гуртки) 14,3% 32,7% 53,0% 
Завантаженість (кількість уроків і домашнього завдання) 26,5% 37,0% 36,5% 
Управління закладом 13,9% 34,9% 51,2% 
Наповненість шкільної бібліотеки 9,6% 42,5% 47,9% 
Раціон харчування дитини у школі 28,1% 33,3% 38,6% 
Вартість харчування дитини у школі 25,9% 28,3% 45,8% 

 

  



 

 

Позашкільні заклади освіти. Кожен другий серед тих респондентів, 
у кого є діти вказав, що вони відвідують позашкільні заклади освіти, 
культурно-освітні секції та гуртки (50,4%), у минулому році цей 
показник становив 40,9%.  

34,0% респондентів зазначили, що їхні діти / онуки протягом 
останнього року відвідували приватні школи, курси для отримання 
додаткової освіти, зокрема, додаткові заняття з іноземних мов, 
приватні уроки ораторського мистецтва, приватні уроки з математики, 
комп'ютерні курси, школу програмування, початкову робототехніку. У 
2017 році цей показник становив 18,3%. 

Загалом, батьки задоволені позашкільними навчальними закладами, 
які відвідують їхні діти. Найнижчі показники задоволеності – щодо 
вартості відвідувань та рівня забезпеченості необхідними 
матеріалами (61,4% та 62,4% відповідно); найвищі – психологічна 
комфортність перебування дитини у таких установах (90,7%), 
ставлення до дитини (89,2%) та підготовка педагогів / тренерів до 
занять (84,7%).  

Більше половини респондентів, діти яких відвідують позашкільні 
заклади освіти вказали, що вони займаються у спортивних секціях 
міста (56,6%), зокрема, у спортивних секціях з плавання (19), 
футболу (12), танців (7), карате (7), гімнастики (5), акробатики (4), 
боулдерингу (3), тенісу (3), баскетболу (3), гандболу (3), шахів (3), 
волейболу (2), боксу (2), веслування (2), айкідо, бойового гопака, 
тхеквондо, боротьби, дзюдо, водного поло, біатлону, хокею, кудо, 
роликового спорту, занять у спортзалі, кульової стрільби з пістолета, 
кунг-фу.  

18,4% респондентів-батьків стверджують, що їхні діти / онуки 
протягом останнього року відвідували короткотермінові майстер-
класи: створення ялинкових прикрас, великоднього пряника, з 
гончарства, акторського мистецтва, гри на барабанах, малювання, 
кулінарії, з виготовлення листівок, ляльок-мотанок, з писанкарства, 
роботи з шоколадом, з рукоділля, по фотографії, валяння, майстер-
класи у торгово-розважальних закладах, “Умілі ручки”, “Місто 
професій”, “Як створити анімацію, якщо не вмієш малювати”.  

 

Табл. 5.6.9 Заклади позашкільної освіти, які відвідують діти респондентів  

Установи дитячо-юнацьких молодіжних клубів 18,2% 
Будинок дитячо-юнацької творчості 10,0% 
Центр творчості дітей та юнацтва Галичини 3,7% 
Гурток у школі 40,2% 
Музична / танцювальна / художня школа 31,1% 
Приватна секція, ГО, культурна інституція 34,1% 
Інша установа 8,9% 

 
 
Табл. 5.6.10 Оцінка параметрів задоволеності позашкільними 
навчальними закладами 

Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Якість знань, навичок та компетентностей, які отримує дитина 1,7% 17,0% 81,3% 
Підготовка педагогів / тренерів до занять 1,9% 13,4% 84,7% 
Ставлення педагогів до дитини 1,3% 9,5% 89,2% 
Забезпеченість необхідними матеріалами 10,3% 27,3% 62,4% 
Стан будівлі 10,0% 23,7% 66,4% 
Чистота приміщення 2,7% 18,5% 78,8% 
Психологічна комфортність перебування дитини в установі 1,3% 7,9% 90,7% 
Можливість представлення результатів роботи (виставки, покази, концерти, вистави, 
змагання) 

4,6% 13,9% 81,5% 

Вартість відвідування 9,6% 29,0% 61,4% 
Управління закладом 3,7% 17,6% 78,7% 

 

  



 

 

ДОЗВІЛЛЯ 

 
 

►►►Протягом чотирьох хвиль дослідження (з 2013 до 2018 
року), структура вільного та робочого часу львів’ян протягом тижня 
залишається незмінною: майже половина припадає на робочий час, 
третина – на виконання хатніх та родинних обов’язків, і приблизно 
чверть становить вільний час.  

Протягом останніх двох років близько 80% серед працюючого 
населення Львова були у відпустці, з них 10,1% – тричі, 40,9% – 
двічі, 24,4% - тільки один раз. Разом з тим, кожен п’ятий львів’янин 
не брав відпустки протягом двох років жодного разу. Ті учасники 
опитування, які були у відпустці, надають перевагу відпочинку на 
українських курортах (43,7%) або за містом (40,4%); закордонні 
курорти обирає кожен третій з них (30,4%), і ще кожен третій 
залишається під час відпустки вдома (36,0%).  

 Приблизно кожен другий львів’янин у вільний час байдикує. За 
переглядом телебачення у минулих роках можна було зустріти, 
приблизно, 70% львів’ян (у 2016 та 2017 – по 74%), а зараз цей 
показник дещо скоротився і становить 59%, тоді як читання 
літератури – 42,8%. Також, мешканці Львова у вільний час їздять за 
місто (59,5%), шукають інформацію в інтернеті (55,9%), спілкуються 
в соціальних мережах (45,2%). Якщо говорити про активний 
відпочинок львів’ян, приблизно кожен четвертий протягом 
останнього місяця робив різноманітні фізичні вправи, а кожен п’ятий 
– катався на роликах чи велосипеді.  

Більше половини львів’ян (59,7%) стверджують, що задоволені тим, 
як проводять свій вільний час, а 70,2% – задоволені умовами, які 
створило місто для проведення дозвілля. Пересічного львів’янина 
найчастіше можна зустріти у торгово-розважальному центрі (кожен 
десятий мешканець відвідує їх щотижня), а кожен шостий – ходить до 
кінотеатру раз на місяць.  

Відповідно до статусу Львова як культурної столиці України, кожен 
десятий львів’янин ходить до театру, щоправда із частотою у раз на 
три місяці, а чверть львів’ян – у музеї, галереї чи до філармонії – раз 
на півріччя. 

 

Табл. 5.7.1 Рівень задоволеності львів’ян: Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Проведенням власного дозвілля 9,5% 30,7% 59,7% 
Можливостями, які створені для проведення дозвілля у Львові 5,3% 24,0% 70,6% 

  

47%

32%

21%

39%

34%

27%

Структура вільного та робочого часу львів’ян

Робочий час Хатні та родинні обов’язки Вільний час

2016 

2017 

44%

32%

24%

2018 



 

Табл. 5.7.2 Практики проведення вільного часу  

Поїздка за місто 59,5% 
Перегляд телебачення 59,0% 
Перегляд фільмів вдома 58,0% 
Пошук інформації в Інтернеті 55,9% 
Просто відпочинок, байдикування 49,4% 
Спілкування у соціальних мережах 45,2% 
Читання літератури 42,7% 
Проведення часу в соціальних мережах 41,3% 
Дозвілля у ресторані, кав’ярні тощо 40,4% 
Відвідування релігійної установи 36,8% 
Читання друкованої преси 36,5% 
Заняття фізичною активністю 28,4% 
Читання інформаційної продукції в електронному форматі (електронної продукції) 28,3% 
Відвідування кінотеатрів 26,0% 
Активний відпочинок 21,5% 
Комп’ютерні ігри 19,4% 
Індивідуальна творчість 15,4% 
Екскурсійна подорож 13,7% 
Відвідування театрів 13,4% 
Відвідування концертів на відкритому просторі 12,9% 
Навчання в інтернеті (проходження онлайн курсів, наприклад на порталі Coursera, Prometheus, EdEra та інші). 12,7% 
Відвідування музеїв 9,9% 
Відвідування концертів у філармонії, органному залі та інших культурних локаціях тощо 8,1% 
Відвідування бібліотек 7,9% 
Відвідування курсів, гуртків, студій 7,7% 
Відвідування публічних лекцій, тренінгів 7,5% 
Громадська робота 5,5% 
Інше (прогулянки на свіжому повітрі, вигул собаки, риболовля, відвідини спортивних подій у місті, відвідини друзів та родичів, проведення часу з 
дітьми, гра у доміно, медитація, сон) 

2,5% 

Нічого із вказаного 2,2% 
 
 
  



 

 

БЕЗПЕКА 

 

 

Безпека є важливим індикатором середовищного комфорту жителів 
Львова. Так, рівень задоволеності безпекою у світлий та темний час 
доби є різним. Зокрема, вдень мешканці міста почувають себе значно 
безпечніше: 72,1% проти 26,4% задоволених безпекою вночі. 

Безпекою вночі задоволені 34% чоловіків і 20% жінок. 

Щодо фактів порушення безпеки, майже вдвічі за останній рік зросла 
частка тих, хто зіштовхувався з випадками кишенькових крадіжок та 
крадіжок сумок, а також частка тих, кому доводилось чути 
галасування сусідів. Разом з тим, зменшилася на 13% частка тих 

респондентів, які не зіштовхувалися з жодними випадками 
порушення безпеки: у 2017 році – 62%, а у 2018 р. – 49%.  

Серед тих, хто зіштовхувався із правопорушеннями, лише кожен 
другий повідомляв про це правоохоронним органам (48%). 
Переважна більшість з них зверталася за допомогою до патрульної 
поліції (95,9%). Однак, попри частіші звернення жителів Львова до 
патрульної поліції, задоволений результатом звернення лише кожен 
четвертий заявник (25,4%), 29,6% називають надану допомогу “в 
чомусь ефективною, в чомусь – ні”, 45% – неефективною. 
 

Табл. 5.8.1 Задоволеність безпекою у місті Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Світлий час доби 7,0% 20,9% 72,1% 
Темний час доби 38,0% 35,6% 26,4 

 

Табл. 5.8.2 Зафіксовані випадки порушення безпеки у м. Львів 
[порівняння даних різних років реалізації дослідження] 

2013 2016 2017 2018 

Зґвалтування 0% 1% 0% 1% 
Вбивство 1% 1% 0% 1% 
Напади та грабіж 5% 6% 3% 5% 
Крадіжка автомобіля та устаткування 5% 6% 6% 5% 
Крадіжка із проникненням до помешкання 8% 14% 10% 9% 
Вандалізм та нищення майна 8% 9% 5% 9% 
Сутички із людьми в стані алкогольного та наркотичного сп’яніння 13% 14% 11% 19% 
Кишенькові крадіжки та крадіжки сумок, тощо 23% 21% 13% 22% 
Галасування сусідів 24% 18% 15% 24% 
Наїзд транспортного засобу на пішохода - 7% 4% 8% 
ДТП двох транспортних засобів / ДТП - 16% 11% 19% 
Шахрайство з банківськими картками - - 1% - 
Викрадення побутових речей (велосипед, обкрадання гаражу, підвалу) - - 1% - 
Нічого з вищеперерахованого 54% 55% 62% 49% 

 

Табл. 5.8.3 Звернення до правоохоронних органів для вирішення 
зафіксованої ситуації правопорушення 

2017 2018 

Звертались 51,0% 48,0% 
Не звертались 49,0% 52,0% 

 

Табл. 5.8.4 Звернення до установи для вирішення ситуації 2017 2018 

Патрульна поліція 52,0% 95,9% 
Приватні охоронні фірми 46,9% 2,7% 
Міліція 1,2% - 

  



 

 

ПРОБЛЕМИ МІСТА 

 

 

Мобільність [~21% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Незадовільний стан дорожнього покриття [зокрема, 
вул. Т. Шевченка (3), вул. Кастелівка, вул. Орлина, вул. Кримська, 
вул. Межова, вул. Колодязьна, вул. М. Хвильового, вул. Холодно-
ярська, вул. Скорини, вул. С. Бандери (3), вул. В. Чукаріна, 
вул. Коломийська, вул. Космічна] (396); Проблемне перехрестя на 
вул. ак. А. Сахарова та вул. Д. Вітовського; Затягування дорожніх 
ремонтних робіт (5); Незадовільний стан тротуарів (70); 
Перевантаженість доріг транспортом (46); Недостатня кількість 
місць для паркування авто (98); Відсутність підземних паркінгів у 
центрі міста (6); Затори на вулицях міста [зокрема, на 
вул. Зеленій] (89); Перекриття центру міста у вихідні та святкові дні 
для приватних автівок (3); Недостатня кількість світлофорів 
[вул. В. Липинського, в районі АС-2] (21); Несправні світлофори 
[зокрема, перехрестя вул. ак. А. Сахарова – вул. Кн. Ольги] (5); 
Недостатнє освітлення пішохідних переходів (11); Несвоєчасне 
оновлення дорожньої розмітки [зокрема, пішохідних переходів] (2); 
Недостатня кількість підземних переходів; Незадовільний стан 
існуючих підземних переходів; Значна кількість літніх майданчиків 
на тротуарах, що ускладнює рух пішоходів (14); Непристосованість 
тротуарів для маломобільних груп населення (15); “Облаштування 
тротуарів стовпчиками, урнами, які заважають пройти людям з 
обмеженими можливостями!”; Недостатня кількість пандусів (12); 
Недостатня кількість велодоріжок (14); Недосконала система 
велодоріжок (3); Недостатня кількість велостоянок [зокрема, в 
мікрорайоні Рясне] (3). 

Громадський транспорт [~22% усіх названих проблем стосуються 
цієї сфери]. Проблеми з громадським транспортом (341); Незручна 
розв'язка громадського транспорту (56); Погане транспортне 
сполучення між районами міста [Рясне (12), Рогатка, вул. Ряшівська, 
вул. Енергетична, вул. Ковельська] (37); Незадовільний технічний 
стан одиниць громадського транспорту [в тому числі 
електротранспорту (12), автопарку АТП #1, #41, #29, #23] (129); 
Забрудненість салонів громадського транспорту [зокрема, авто на 
маршрутах #23, #29] (26); Висока вартість проїзду в громадському 
транспорті (46); Вартість проїзду у громадському транспорті не 
відповідає якості перевезення (18); Недотримання графіку руху 
громадського транспорту [зокрема, #32, #37, #131, #49] (59); 
Недотримання графіку руху громадського транспорту у вечірній 

час (15); Переповненість громадського транспорту (71); 
Неналагоджена робота громадського транспорту у вихідні та святкові 
дні (2); Неналагоджений рух електротранспорту (6); Недоцільне 
скасування тролейбусного маршруту #10 (4); “Треба трамваї з Сихова 
пускати з 6:00 ранку!”; Неінклюзивний громадський транспорт 
[маршрутні таксі не облаштовані для потреб маломобільних груп 
населення] (4); Хамство водіїв громадського транспорту (27); 
Недотримання ПДР водіями громадського транспорту (4); 
Відсутність електронного квитка (7); Відсутність фіксації 
пасажиропотоку у автомобільному громадському транспорті (2); 
Відсутність пільг для пенсіонерів у громадському транспорті (22); 
Відсутність соціального громадського транспорту (2); “Не всі 
маршрутки відслідковуються по GPS”. 

Благоустрій та міська господарка [~13% усіх названих проблем 
стосуються цієї сфери]. Застарілий житловий фонд (25); 
Незадовільне виконання обов'язків службами ЖКГ (96); 
Незадовільний стан міжбудинкових доріг (56); Необлагороджені 
прибудинкові території (23); Неосвітлені вулиці у місті [зокрема, 
територія Снопківського парку] (45); Недостатня кількість дитячих 
майданчиків [зокрема, в районі Левандівки] (41); Незадовільний 
стан дитячих майданчиків [зокрема, на вул. Лінкольна, 37] (18); 
Аварійний стан балконів (6); Аварійний стан дахів у будинках (3); 
Відсутність капітальних ремонтів під'їздів у будинках (6); Недостатня 
кількість лавок (5); Непристосованість будинків для потреб 
інвалідів (4); Неякісна питна вода з-під крану (34); Неприємний 
запах від системи водовідведення [зокрема, на 
вул. Васильченка] (17); Застарілі комунікації міської системи 
водовідведення [зокрема, на перехресті вул. Сахарова та 
Д. Вітовського (11)] (85); Відсутність каналізації та водопроводу в 
районі Білогорщі; Відсутність каналізації на вул. Метлинського, вул. 
Космічній (2) (3); Віялові відключення електроенергії (2); Перебої у 
подачі водопостачання (8); “ЛКП Господар не реагує на скарги 
мешканців та не усуває проблеми!”; Неутеплені будинки; Стихійна 
торгівля на вулицях міста (10); Незадовільний санітарний стан ринку 
“Привокзальний”; Незадовільний стан ринку “Новий” на 
вул. Садовій; Вигул собак у непристосованих для цього місцях 
(парках, скверах, дитячих майданчиках) (16); Недостатня кількість 
місць для вигулу собак (13); Нестача притулків для тварин; 
“Застарілі гойдалки у Парку культури”; Відсутність окремих місць для 



 

куріння у громадських місцях (3); Неефективна робота “Гарячої лінії 
міста” (4); Значна кількість гральних закладів (3); “Проблемою є 
отримати місце на кладовищі!”; Нерівномірний розподіл бюджетних 
коштів на розвиток районів міста (4); “Оминається увагою Майорівка!”; 
“Чому Сихів розвивається краще, ніж інші райони?”. 

Урбаністика [~2% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Хаотична забудова міста (29) “Львів перетворюється на суцільний 
будівельний майданчик”; Відсутність соціальної інфраструктури у 
районах новобудов [шкіл, дитячих садків, лікарень тощо] (11); 
Неузгодження архітектурного ансамблю у місті [будівництво 
новобудов поряд з старими будинками] (3); Знищення історичних 
будівель у місті (4); Відсутність системної реставрації будинків в 
історичній частині міста (15); “Усе місто ззовні вилизане, а на Площі 
Ринок кожен будинок всередині розсипається і смердить!!!”; Значна 
кількість самовільних надбудов; Значна кількість неестетичних 
вивісок; Відсутність громадських вбиралень [зокрема біля стадіону 
на вул. Кастелівка] (3); Відсутність чіткої нумерації на будинках. 

Сміття [~9% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Несвоєчасне вивезення сміття (202); Недостатня кількість сміттєвих 
урн (19); Неприємний запах від сміттєвих контейнерів (16); Відкриті 
сміттєві баки (2); Відсутність сміттєпереробного заводу у місті (69); 
Можливість будівництва сміттєпереробного заводу у межах міста (6); 
Відсутність умов для сортування сміття (28); Відсутність культури 
сортування сміття у містян (11); Відсутність спеціалізованих точок 
збору будівельних відходів; Недостатня кількість пунктів прийому 
вторинної сировини; Відсутність інформування населення про 
розміщення пунктів прийому вторинної сировини, будівельного 
сміття та небезпечних відходів. 

Екологія та навколишнє середовище [~2% усіх названих проблем 
стосуються цієї сфери]. Екологічні проблеми (15); Брак зелених 
насаджень у місті (19); Бездумна вирубка дерев у місті [зокрема, у 
Горіховому Гаю, та під новобудови (3)] (7); Загазованість міста (18); 
Високий рівень шумового забруднення (8); Засмічені парки та сквери 
(19); Недостатня кількість парків та скверів (6); Наявність стихійних 
сміттєзвалищ у зелених зонах; Недостатня кількість місць для 
пікніків “У місті немає де посидіти на травичці, на пікнік піти”. 

Економіка та платоспроможність [~6% усіх названих проблем 
стосуються цієї сфери]. Високі тарифи на комунальні послуги (49); 
Високі ціни на продукти харчування та товари побутового 
вжитку (37); Високі ціни на ліки (32); Висока вартість пального; 
Недоступна вартість житла (11); Висока вартість оренди житла (3); 
Висока вартість маклерських послуг (2); Недостатня кількість 
робочих місць [зокрема, для вікової категорії 40+ років] (23); 
Низький розмір заробітних плат (21); Низький розмір пенсійних 

виплат (25); Низький рівень життя (6); Невисокі соціальні виплати на 
дітей (6); Небажання працедавців офіційно працевлаштовувати 
працівників; Високий розмір податкового навантаження (5); Занепад 
промисловості (3); Міграція кваліфікованих спеціалістів; Відсутність 
соціальних магазинів (2). 

Медицина [~7% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Проблеми у медичній сфері (45); Відсутність кваліфікованого 
очільника МОЗ; Неефективна медична реформа (15); Незрозуміла 
медична реформа (11); Висока вартість медичних послуг (30); 
Відсутність необхідного медичного обладнання у закладах охорони 
здоров'я (28); Відсутність медикаментозного забезпечення 
лікарень (17); Застарілі приміщення медичних закладів (8); Низький 
рівень кваліфікації лікарів (28); Непривітний медичний 
персонал (11); Неякісне надання медичної допомоги (24); Черги у 
медичних закладах (29); Застарілий автопарк швидкої медичної 
допомоги (4); Недостатня кількість машин швидкої медичної 
допомоги у лікарнях (7); Довгий період очікування на машину 
швидкої медичної допомоги (5); Незручна сепарація дитячих та 
дорослих відділень у міським закладах охорони здоров'я; 
Недостатній розмір матеріальної допомоги онкохворим дітям; 
Відсутність кімнати матері та дитини у закладах охорони здоров'я; 
Неякісні ліки (10); “Відсутність навіть платної вакцини для дітей”; “Все 
одно доводиться чекати в чергах, незважаючи на систему електронної 
реєстрації на прийом до лікаря”. 

Освіта [~5% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Проблеми в освітній сфері (8); Недостатня кількість дошкільних 
навчальних закладів (48); Недостатня кількість шкіл (14); “Немає в 
нас на Білогорщі ні садочка, ні школи”; Завелика кількість дітей у 
класах (5); Побори в школах (11); Недостатнє фінансування освітніх 
закладів (7); Низький рівень матеріального забезпечення шкіл (9); 
Відсутність необхідних підручників (5); Застаріла система освіти (3); 
Низька якість вищої освіти (3); Перевантаженість дітей уроками (14); 
Складна навчальна програма (4); “Відірваність шкільної програми від 
необхідних знань та навиків, які має здобути дитина”; Велика кількість 
домашніх завдань (2); Відсутність спеціалізації у шкільному 
навчанні (2); Недостатня кількість місць для проведення дозвілля 
під час канікул (3); Недостатня кількість безкоштовних гуртків та 
спортивних секцій для дітей [зокрема у мікрорайоні Рясне-2, р-н 
Автовокзалу] (43); Несистематичні та неефективні гуртки у 
школах (3); Платна участь у спортивних та інших змаганнях ; Брак 
приміщень для спортивних та художніх занять у школах (2); 
Необладнані шкільні стадіони; Відсутність спортзалу [зокрема, у 
школі #7] (2); Складні для дітей нормативи на уроках фізичної 
культури (2); Некваліфіковані вчителі [зокрема, вчителі англійської 
мови та інформатики] (6); “Вчителі не вчать дітей, нічого від них не 



 

вимагають”; Байдужі вчителі (4); Низька заробітна плата вчителів; 
Жорстокість дітей у школі; Відсутність інформації для дітей про 
булінг та роз’яснень про їхні дії; Неналежне харчування у школах; 
Недостатня кількість груп продовженого дня; Жахливі побутові умови 
у студентських гуртожитках; Корупція в освітній сфері (3); Низький 
рівень освіти містян. 

Безпека [~4% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. Велика 
кількість безхатьків та жебраків (31); Велика кількість ромів у 
Львові (17); Велика кількість безпритульних тварин (16); Збільшення 
кількості гризунів (пацюків) у місті (5); Відсутність механізмів 
запобігання кишеньковим крадіжкам (3); Збільшення кількості 
квартирних крадіжок (2); Низький рівень безпеки у місті (27); 
“Ультраправі сили не дають змогу вільно самовиражатися”; 
Збільшення криміногенного рівня у місті (9); Порушення ПДР 
водіями (7) та пішоходами; Нічні перегони мотоциклістів (2); 
Неефективна робота патрульної поліції (19); Недостатня кількість 
патрулів [зокрема, у темний час доби (19)] (28); Бездіяльність 
правоохоронних органів (9); Відсутність відеофіксації порушень (6); 
Низький рівень безпеки дітей на вулицях міста (2). 

Девіація [~1% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Алкоголізм (8); Поширення наркоманії (7); Куріння у громадських 
місцях (2); Нічні “п'янки” на вулицях міста (6); Велика кількість 
людей у стані алкогольного сп'яніння на вулицях міста (3); 
Цілодобовий шум у центрі міста (9); Значна кількість точок продажу 
алкогольних напоїв (3); Недотримання торговими точками заборони 
на продаж алкоголю після 22:00 (5); Продаж алкоголю 
неповнолітнім у торгових точках (3). 

Влада і закон [~4% усіх названих проблем стосуються цієї сфери]. 
Некомпетентність міської влади (3); Міська влада не працює для 
мешканців міста (7); Непрозоре звітування міської влади перед 
мешканцями за виконану роботу; Некомпетентний міський голова (6); 
Бюрократія (7); “Незабезпечення ветеранів АТО обіцяними пільгами та 
квартирами”; Корупція (28); Хабарництво (13); Кумівство; Поширення 

корупційних дій серед працівників департаментів ЛМР (3); Корупція 
та хабарництво у державних установах (25); “Змова міської влади з 
церквою: релігійна верхівка надає лояльний електорат в обмін на дозволи 
та лояльність влади”; Неввічливий персонал у держустановах (9) “У 
більшості державних установ персонал неуважний, байдужий, 
непрофесійний, хамський. Відсутня базова логічна комунікація!”; 
Відсутність модернізації у роботі державних установ; “… у 
Шевченківському центрі соціального захисту населення не працює 
майже ніколи автомат реєстрації! Через це там бардак з чергою як на 
ринку в 90-ті!!!”; Непристосованість державних установ для звернень 
маломобільних груп населення (інвалідів, пенсіонерів); 
“Держпрацівники не виходять вчасно на роботу, постійні кави та 
перекури, постійні відчуття, ніби ти їм щось винен! При тому, відсутність 
розуміння, що ти сплачуєш їхні послуги!”; Неефективна судова 
система (3). 

Культура. Спорт. Відпочинок [~3% усіх названих проблем 
стосуються цієї сфери]. Русифіковане місто (6); Значна кількість 
російськомовних у Львові (24); Значна кількість реклами російською 
мовою; Низький рівень культури мешканців (4); Недостатня кількість 
безкоштовних спортивних майданчиків, стадіонів  та кортів (29); 
Недостатня кількість міських басейнів (3); Необлаштована 
відпочинкова зона біля Алтайських озер; Відсутність місць для 
проведення дозвілля влітку (відкритих басейнів та відпочинкових 
зон) (3); Недостатня кількість місць для проведення дозвілля (4); 
Висока вартість послуг у відпочинкових місцях (7); Недостатня 
кількість водойм, у яких можна купатись (3); Низький рівень 
компетенції працівників сфери обслуговування (5); Низькій рівень 
володіння іноземними мовами працівників сфери 
обслуговування (2); Значна кількість туристів у місті (4); “Більшість 
товарів орієнтовані на туристів”; “Забагато свят хліба, сиру, вина… 
краще б більше мистецьких культурних заходів!”; “Хотілося б побільше 
закладів дружніх для дітей , бо ми, на разі, маємо лише 2-3 улюблених з 
дитячим меню. Решта непристосовані”; “Відсутність меморіалу пам'яті 
на Цитаделі”. 

  



 

 

 

 
 

Самовідчуття та розвиток людини значною мірою визначається тим 
середовищем, в якому вона мешкає. Це середовище закладає рамки 
її особистісного поступу. Від зовнішнього середовища та його 
стимулів також залежить те, як людина ставиться як до себе самої, 
так і до оточуючих, і ретранслятором яких ідей та практик вона є. 
Відтак, друга складова дослідження якості життя у місті – 
особистісний комфорт мешканців, який поєднує у собі більш 
абстрактні показники – соціальне самопочуття, психологічних 
комфорт, цінності та стереотипи, матеріальне благополуччя та 
інституційну довіру, зокрема, такі індикатори: 

– соціальне самопочуття та становище мешканців передбачає 
оцінку задоволеності соціальною позицією у суспільстві, 
ідентичність мешканців, задоволеність життям у Львові; 

– громадська активність та психологічний клімат у місті – 
членство в організаціях та громадська активність мешканців, 
задоволеність психологічним кліматом у місті та випадки 
неналежного ставлення з боку інших людей, частота практикування 
корупційних дій; 

– цінності, ставлення до соціальних груп – релігійна 
приналежність, толерантність до різних соціальних груп, випадки 
дискримінації за віком чи за статтю; 

– матеріальне благополуччя львів’ян – рівень задоволеності 
фінансовим становищем, сімейний дохід та матеріальний стан, 
структура витрат та фінансові можливості мешканців; 

– інституційна довіра – частота звернень до владних інституцій, 
задоволеність результатом звернення та рівень довіри до установ. 

На основі цих індикаторів визначено інтегрований показник 
особистісного комфорту мешканців, про що детальніше йтиме мова 
у цьому розділі. 

 

 

 

 

  



 

 

СОЦІАЛЬНЕ САМОПОЧУТТЯ ТА 

СТАНОВИЩЕ МЕШКАНЦІВ ЛЬВОВА 

 

 
3/4 опитаних львів’ян задоволені своїм життям у Львові. Також 
більшість опитаних задоволені соціальною позицією, яку вони 
займають у Львові (68,6%), чверть – задоволені і незадоволені 
водночас, а 5,9% – не задоволені. ▼▼▼ 

 
92,4% опитаних пишаються тим, що мешкають у Львові, а 86,9% – 
тим, що мешкають в Україні. 

79,5% переконані, що Львів – це найкраще місто для них, 72,6% - що 
Львів стає все кращим із часом, а 57,7% – що у Львові можуть 
повністю реалізувати себе.  

Переважна більшість опитаних мешканців Львова задоволені 
створеними у місті умовами для вільного вираження 
віросповідання (88,3%), вільного вираження національної 
ідентичності (86,2%) та політичних поглядів (76,1%), а також 
самовираження через зовнішній вигляд (84,7%).  

Більше третини опитаних задоволені умовами, створеними для 
ведення бізнесу у місті (39,7%), а половина – умовами для 
професійного розвитку (51,2%).  
3/4 опитаних не планують ніколи переїжджати зі Львова. 
Більшість (63,4%) проживають у Львові від народження, кожен 
третій (36,6%) переїхав до Львова з іншого населеного пункту, 
переважно із Західної України. 

18,7% опитаних мешканців Львова думали протягом останніх двох 
років про переїзд зі Львова. Переважна більшість з них (3/4) хотіли б 
переїхати закордон, здебільшого у країни Європи (Польщу, 
Німеччину, Великобританію, Італію тощо) або Північної Америки 
(США, Канаду). Кожен четвертий серед тих, хто хотів би переїхати зі 
Львова вказав інший населений пункт України, зокрема більша 
частка з них мають намір переїхати у Київ або в село (дауншифтинг). 

 

Табл. 6.1.1 Самоідентифікація львів’ян [Ким респонденти відчувають себе в першу чергу]  

Львів’янами 35,3% 
Галичанами 6,2% 
Громадянами України 18,7% 
Українцями 34,1% 
Громадянами колишнього Радянського Союзу 1,3% 
Громадянами Європи 0,9% 
Громадянами світу 2,3% 
Інше  1,2% 

  

25,4%

21,6%

68,6%

74,2%

Задоволеність 
суспільною позицією у 

Львові

Задоволеність 
власним життям у 

Львові

Незадоволені 
Задоволені та незадоволені однаковою мірою
Задоволені



 

Табл. 6.1.2 Міра згоди із твердженнями щодо життя у Львові Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Я люблю Львів 0,5% 5,9% 93,5% 
Я переконана(-ний), що Львів – це найкраще місто для мене 4,3% 16,2% 79,5% 
Якби у мене був вибір, де народитися, я б хотіла / хотів народитися у Львові 9,2% 20,5% 70,2% 
Я не планую переїжджати зі Львова 9,8% 14,1% 76,2% 
Львів стає все кращим із часом 6,7% 20,7% 72,6% 
У Львові я можу повністю реалізувати себе 13,2% 29,1% 57,7% 
Я б порадила / порадив усім своїм друзям і родичам переїжджати у Львів 12,2% 30,3% 57,5% 

 
 

Табл. 6.1.3 Задоволеність умовами життя у Львові Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Умовами для здобуття освіти 7,4% 28,7% 63,9% 
Умовами для сімейного життя 8,1% 24,4% 67,5% 
Умовами для професійної реалізації 14,8% 33,9% 51,2% 
Умовами для ведення бізнесу 29,4% 30,9% 39,7% 
Умовами для проведення дозвілля 6,4% 18,6% 75,0% 

 

  



 

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ КЛІМАТ 

 

 

Відповідно до результатів дослідження, більшість львів’ян вважають, 
що те, як складається їхнє життя більшою мірою залежить від них, ніж 
від зовнішніх обставин, що свідчить про усвідомлення особистої 
відповідальності. 

Бажання людини брати активну участь у суспільному житті, 
реалізовувати власні інтереси й цілі в тому числі проявляється через 
громадську активність особистості. Найпоширенішою практикою 
громадської активності серед львів’ян є підтримання електронних 
петицій та голосування за проекти у громадському бюджеті Львова4, 
найменш поширеною - реєстрація власного проекту у Бюджеті участі.  

6,1% львів’ян займаються волонтерством, але, разом з тим, лише 
0,6% позиціонують себе як волонтери і називають це своїм родом 
занять. 

Кожен десятий львів’янин є членом певної організації (9,4%). Більш 
популярними серед мешканців є громадські організації та 
профспілки, що є сталою ситуацією як для 2017, так і для 2018 рр. 
Менш популярними серед жителів міста, впродовж двох років без 

суттєвих змін є мистецькі, спортивні організації, партії або політичні 
угрупування, а також неформальні об’єднання. 

Майже половина опитаних задоволені психологічним кліматом у 
Львові (47,8%). Найчастіше з випадками хамства вони зіштовхуються 
у сфері обслуговування та в громадському транспорті з боку водіїв. 
До того ж, ця категорія є найбільш неввічливою, зі слів респондентів, 
впродовж усіх хвиль опитувань. Найменш поширеними є випадки 
хамства в органах місцевого самоврядування. 

Серед практик корупції та хабарництва і у 2017, і у 2018 рр. 
найчастішою є використання особистих знайомств та зв’язків задля 
вирішення особистих проблем, такою, що застосовується рідко – 
користування своїм службовим становищем чи авторитетом задля 
залагодження особистих справ. До того ж, частота здійснення цієї 
практики зменшується протягом останнього року майже двічі. Також 
дещо менше вдаються жителі міста і до прийняття від кого-небудь 
неофіційної винагороди за надання певних послуг та користування 
своїм службовим становищем для вирішення проблеми родичів, 
друзів та знайомих. 

 

Табл. 6.2.1 Відповідальність за власне життя [локус контролю] 2017 2018 
Здебільшого від зовнішніх обставин 6,3% 6,7% 
Деякою мірою від мене, але здебільшого від зовнішніх обставин 11,1% 10,3% 
Однаковою мірою від мене і від зовнішніх обставин 34,3% 39,7% 
Більшою мірою від мене, ніж від зовнішніх обставин 29,7% 21,6% 
Здебільшого від мене 18,5% 21,6% 

 

Табл. 6.2.2 Членство в організаціях 2017 2018 
Частка респондентів, які зазначили свою причетність до функціонування певних 
об’єднань чи організацій 

9,1% 9,4% 

 

Табл. 6.2.3 Організації, до яких залучені львів’яни [серед тих, хто є 
членами організацій] 2017 2018 

Громадські організації 37,3% 36,4% 
Спортивні клуби, товариства 8,9% 11,0% 
Профспілки 28,5% 33,8% 
Партії або політичні угрупування 6,5% 2,7% 
Мистецької організації (театр, хор, танцювальний гурток, тощо) 6,3% 12,4% 
Неформальні об’єднання, ініціативи 9,9% 11,7% 

  

                                                                  
4 Громадський бюджет міста або Бюджет участі – демократичний процес, який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення 
проектів для покращення міста або голосування за них. У 2018 році на розгляд та голосування було подано 159 проектів, з яких 38 - великих та 121 малий. 



 

Табл. 6.2.4 Громадська активність 2017 2018 

Практики подання електронних петицій (протягом останніх 12 міс.) 3,9% 6,2% 
Практики підтримання (підпису) електронних петицій (протягом останніх 12 міс.) 11,5% 20,4% 
Реєстрація проекту у громадському бюджеті Львова 1,1% 2,1% 
Голосування за проект у громадському бюджеті Львова 5,6% 17,8% 
Практики ознайомлення з бюджетом міста (протягом останніх трьох років) - 13,9% 

 
 

Табл. 6.2.5 Задоволеність психологічним кліматом у місті Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою 

Задоволені 

Задоволеність психологічним кліматом у місті 13,0% 39,2% 47,8% 
 
 
Табл. 6.2.6 Випадки хамства, неввічливого ставлення до львів’ян 
[порівняння даних] 

2017 2018 

З боку представників органів місцевого самоврядування (ЛМР, районні адміністрації) 7,8% 11,7% 
З боку працівників ЖЕКу 11,3% 16,3% 
З боку персоналу у сфері послуг (магазини, заклади харчування, банки, тощо) 23,3% 31,1% 
З боку водіїв громадського транспорту 33,3% 39,2% 

 
 

Табл. 6.2.7 Задоволеність психологічним кліматом у місті Щодня або 
майже щодня 

2-3 рази на 
тиждень 

4-6 разів на 
тиждень 

Кілька разів 
на рік 

Ніколи 

Пропонували кому-небудь неофіційну винагороду за надання Вам певних послуг 3,0% 1,2% 4,4% 14,9% 76,6% 
Отримували від кого-небудь неофіційну винагороду за надання Вами певних послуг 2,8% 2,2% 3,5% 9,6% 81,9% 
Використовували особисті знайомства та зв’язки задля вирішення особистих проблем 2,5% 2,1% 6,1% 26,5% 62,8% 
Користувались своїм службовим становищем / авторитетом задля залагодження 
особистих справ 

3,1% 1,4% 2,9% 9,6% 83,0% 

Користувались своїм службовим становищем / авторитетом, щоб допомогти  вирішити 
проблеми родичів / друзів / знайомих / інших людей 

3,0% 1,5% 3,2% 14,2% 78,1% 

 

  



 

 

ЦІННОСТІ, СТАВЛЕННЯ ДО  

СОЦІАЛЬНИХ ГРУП ТА СТЕРЕОТИПИ 

 

 

Більшість львів’ян, які взяли участь в опитуванні – віруючі (89,0%) і 
майже усі сповідують християнство (98,3%).  

За конфесійною приналежністю у Львові найбільше греко-
католиків (69,6%), дещо менше – православних: Української 
автокефальної церкви (16,5%), Української православної церкви 
Київського (7,5%) та Московського патріархату (1,7%); римо-
католиків – 1,2%, протестантів – 1,3%, безконфесійних християн – 
2,1%.  

Більше половини опитаних не проти або залюбки підтримували б 
дружні відносини із вимушено переміщеними особами з окупованих 
територій АР Крим (60,7%) та кримськими татарами (62,3%), 
поляками (56,5%), демобілізованими (63,4%) та 
військовослужбовцями (47,6%), людьми з вродженими чи набутими 

фізичними вадами (70,5% та 73,3% відповідно), людьми з 
когнітивними розладами (61,2%). 

І майже половина опитаних в будь-якому разі не хотіли б 
підтримувати контактів з людьми, які для збагачення порушують 
офіційні правила, обходять норми закону (42,0%); третина – із 
ромами (31,7%) та представниками ЛГБТ-спільноти (29,8%); чверть 
– із громадянами РФ (22,6%), а кожен п’ятий опитаний – із 
представниками радикально налаштованих політичних чи 
громадських рухів (19,6%), кожен шостий - із людьми, які мають інші 
погляди на історію чи майбутнє України (14,6%). 

Чверть опитаних вказали, що з ними особисто траплялись випадки, 
коли їхні права порушувались через вік (28,8%), а з 17,9% – через 
їхню стать. 

 

Табл. 6.3.1 Релігійна та конфесійна приналежність  

Віруючі 89,0% 
Атеїсти 5,8% 
Агностики 5,2% 

 
Табл. 6.3.2 Релігійна приналежність [серед “віруючих” респондентів]  

Християнство 98,3% 
Іудаїзм 0,3% 
Іслам 0,2% 
Індуїзм 0,3% 
Буддизм 0,2% 
Свідки Єгови 0,6% 
Язичництво 0,1% 

 
Табл. 6.3.3 Конфесійна приналежність [серед респондентів, які зазначили, що сповідують християнство]  

Українська автокефальна православна церква 16,5% 
Українська греко-католицька церква 69,6% 
УПЦ Київського патріархату 7,5% 
УПЦ Московського патріархату 1,7% 
Римо-католицька церква 1,2% 
Протестантизм 1,3% 
Безконфесійні християни (відвідують храми різних християнських церков) 2,1% 

 
  



 

Табл. 6.3.4 Толерантність до різних соціальних груп 

У будь-якому 
випадку не 
хотіли б мати 
жодних 
контактів 

Остерігаються 
Байдуже до 
цих осіб 

Не проти 
підтримувати 
дружні 
контакти 

Залюбки 
підтримували 
б дружні 
контакти 

Вимушено переміщені особи з окупованих територій АР Крим 6,1% 8,5% 24,7% 45,9% 14,8% 
Вимушено переміщені особи з окупованих територій Донбасу (Донецької та Луганської 
областей) 

9,3% 13,0% 30,0% 38,5% 9,2% 

Особи, які проживають на окупованих територіях Донбасу (Донецької та Луганської 
областей) 

13,1% 18,7% 29,9% 29,0% 9,3% 

Кримські татари 4,3% 5,6% 27,8% 43,8% 18,4% 
Роми 31,7% 23,6% 23,5% 14,8% 6,4% 
Поляки 6,0% 6,0% 31,5% 42,1% 14,4% 
Афроамериканці 12,2% 9,9% 37,0% 29,8% 11,1% 
Вихідці з Туреччини та країн Сходу 14,3% 17,2% 35,2% 25,0% 8,3% 
Російськомовні громадяни України 10,8% 11,5% 31,6% 35,1% 11,1% 
Громадяни Російської Федерації 22,6% 18,7% 32,1% 19,5% 7,2% 
Демобілізовані 3,2% 6,4% 27,1% 44,7% 18,7% 
Військовослужбовці 1,8% 4,9% 23,7% 47,6% 22,0% 
Люди інших політичних поглядів, ніж Ви 6,9% 9,5% 38,3% 33,7% 11,6% 
Люди з іншими поглядами на історію України / Української держави / майбутнього 
України 

14,7% 15,3% 41,5% 21,4% 7,1% 

Представники радикально налаштованих політичних та громадських рухів 19,6% 24,4% 35,7% 15,4% 4,7% 
Люди, які для збагачення порушують офіційні правила, обходять норми закону тощо 42,0% 22,8% 22,0% 8,6% 4,6% 
Люди з вродженими фізичними вадами 3,5% 4,2% 21,9% 52,0% 18,5% 
Люди з набутими фізичними вадами (травми, ампутації) 2,5% 3,1% 21,0% 54,6% 18,7% 
Представники ЛГБТ-спільноти (лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери 29,8% 12,7% 29,7% 19,9% 8,0% 

 
 
Табл. 6.3.5 Дискримінація за віком та статтю [Частота 
безпосередньої участі у ситуаціях, коли права були порушені за 
ознакою віку чи статі, а також поінформованість щодо аналогічних 
випадків, які трапились з рідними чи близькими] 

Жодного разу 
Декілька 
разів 

Щомісяця Щотижня 
Щодня або 
майже щодня 

Випадки, коли права респонденток / респондентів порушувались через її / його вік 
протягом року 

71,2% 15,4% 3,5% 3,5% 6,3% 

Випадки, коли права рідних та / чи близьких для респондентів людей порушувались 
через їхній вік протягом року 

64,3% 20,3% 6,0% 4,2% 5,1% 

Випадки, коли права респонденток / респондентів порушувались через її / його стать 
протягом року 

82,1% 7,5% 2,6% 1,5% 6,3% 

Випадки, коли права рідних та / чи близьких для респондентів людей порушувались 
через їхню стать протягом року 

84,5% 4,5% 2,5% 2,0% 6,5% 

 
  



 

 

МАТЕРІАЛЬНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ 

 

 

Майже половина опитаних львів’ян стверджують, що вони задоволені 
своїм матеріальним становищем (40,1%), кожен четвертий – 
незадоволений (24,0%). Серед них половина – люди перед- та 
пенсійного віку (із вікових категорій 46-60 та 61 і більше років). 
▼▼▼ 

Кожен п’ятий опитаний вказав, що середньомісячний дохід з 
розрахунку на одну особу у його сім’ї (не враховуючи дітей) становить 
менше 3 тис. грн (19,7%), а третина опитаних львів’ян зазначили суму 
доходу до 6 тис. грн на одну особу (32,8%).  

Заощаджують львів’яни орієнтовно 7% від сімейного доходу за 
місяць. 

За купівельною спроможністю 9,1% опитаних зазначили, що змушені 
заощаджувати на харчуванні. Лише 3,4% опитаних вказали, що будь-
які необхідні покупки можуть зробити в будь-який час.  

Щодо фінансової спроможності 27,3% вказали, що можуть собі 
дозволити купувати кращу, якіснішу їжу, навіть якщо її ціна є 
дорожчою за середньоринкову, і майже стільки ж 
заперечили (28,2%); кожен п’ятий – що може собі дозволити 
купувати якісніший одяг, навіть якщо його ціна є вищою за 
середньоринкову (19,5%), і вдвічі більше – заперечили (40,8%). 

16,9% вказали, що мають можливість допомагати близьким 
фінансово чи утримувати їх у бажаному для них обсязі, а 9,3% мають 
можливість витрачати на благодійність стільки, скільки хочуть. 

Зважаючи на результати опитування, половину доходу львів’яни 
витрачають на харчування (в середньому, 33%) та оплату 
комунальних послуг (21%). 

 

Табл. 6.4.1 Сімейний середньомісячний дохід з розрахунку на одну особу (не враховуючи дітей до 16 років)  

Менше 3 000 грн 19,7% 
3 001 – 6 000 грн 32,8% 
6 001 – 10 000 грн 32,3% 
10 001 – 20 000 грн 12,1% 
20 001 – 40 000 грн 2,3% 
Більше 40 000 грн 0,9% 

 
Табл. 6.4.2 Матеріальний стан  

Змушені заощаджувати на харчуванні 9,1% 
Вистачає на харчування. Для купівлі одягу, взуття потрібно накопичувати або позичати 16,7% 
Для таких покупок як гарний костюм, мобільний телефон, порохотяг потрібно накопичувати або позичати 27,4% 
Для купівлі дорогих речей (таких як телевізор, холодильник) потрібно накопичувати або позичати. 29,8% 
Для таких покупок як машина, квартира потрібно накопичувати або позичати. 13,6% 
Будь-які необхідні покупки можу зробити в будь-який час 3,4% 

  

24,0%

35,9%

40,1%

Незадоволені
Задоволені та задоволені однаковою мірою
Задоволені

Рівень задоволеності 
фінансовим 
становищем 



 

Табл. 6.4.3 Фінансові можливості львів’ян Не погоджуються 
Не погоджуються та 
погоджуються однаковою 
мірою 

Погоджуються 

Я можу собі дозволити купувати кращу / якіснішу їжу, навіть якщо її ціна є дорожчою за 
середньоринкову 

28,2% 44,5% 27,3% 

Я можу собі дозволити купувати якісніший одяг, навіть якщо його ціна є вищою за 
середньоринкову 

40,8% 39,8% 19,5% 

Я можу собі дозволити купувати кращу техніку [досконалішу / потужнішу / 
інноваційнішу тощо], навіть якщо її ціна є вищою за середньоринкову 

48,7% 32,7% 18,6% 

Я можу собі дозволити додаткову платну освіту [напр. курси іноземних мов, кулінарні 
курси, гончарські гуртки тощо.] 

57,9% 23,8% 18,2% 

Я можу собі дозволити заощаджувати / інвестувати кошти у бажаному для мене розмірі 58,9% 26,6% 14,5% 
Я маю можливість допомагати близьким фінансово / утримувати їх у бажаному для 
мене обсязі 

55,2% 27,9% 16,9% 

Я маю можливість витрачати на благодійність бажаний обсяг коштів 67,5% 23,2% 9,3% 
 
 
Табл. 6.4.4 Структура витрат львів’ян [Частка витрат від сукупного місячного доходу]  

Продукти харчування 33% 
Оренда житла 4% 
Комунальні послуги 21% 
Транспортні витрати 8% 
Лікування 8% 
Купівля одягу 8% 
Розваги, відпочинок 5% 
Спортивно-оздоровчі та культурні заходи у Львові 3% 
Заощадження 7% 
Інші витрати 3% 

 

  



 

 

ІНСТИТУЦІЙНА ДОВІРА ТА 

ЗАДОВОЛЕНІСТЬ РОБОТОЮ УСТАНОВ 

 

 

Довіра є важливим елементом формування соціального капіталу як 
особистості, так і суспільства загалом. Зважаючи на результати 
дослідження, львів’яни не виявляють повної довіри до жодної з 
установ чи соціальних інституцій. Відтак, низький рівень довіри може 
призводити до втрати відчуття надійності в суспільстві.  

Найбільше мешканці Львова довіряють релігійним установам, на 
другому місці є місцеві ЗМІ, заклади охорони здоров’я та патрульна 
поліція, на третьому – міський голова Львова. Серед владних 
інституцій жителі Львова найбільше задоволені саме роботою 
міського голови (36,6%). Також, на думку львів’ян, добре працюють 
Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), патрульна 
поліція та заклади охорони здоров’я. Припускаємо, що власне 

високий рівень довіри до таких установ, як заклади охорони здоров’я 
та патрульна поліція може пояснюватися високою оцінкою роботи цих 
установ жителями міста. 

Щодо частоти звернення, то найбільшою популярністю серед 
львів’ян користуються заклади охорони здоров’я, ця тенденція 
повторюється з минулого року (у 2017 р. медзаклади також були 
найбільш відвідуваною установою жителями міста). Найменш 
відвідуваною як у 2017, так і у 2018 рр. є прокуратура. 

Протягом останнього року на Гарячу лінію Львова звернувся кожен 
четвертий львів’янин. До того ж, більше половини з тих, хто 
звертався, задоволені роботою цієї служби. 

 

Табл. 6.5.1 Рівень задоволеності установами [2018 р.] Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Міський голова Львова 29,1% 34,4% 36,6% 
Депутати ЛМР 42,9% 34,7% 22,4% 
ЛМР (адміністрація, департаменти, управління) 36,1% 39,8% 24,1% 

 

Табл. 6.5.2 Рівень довіри до установ Не довіряють Довіряють 

Міський голова Львова 40,7% 59,3% 
Депутати Львівської міської ради 55,5% 44,5% 
Львівська міська рада (адміністрація, департаменти, управління) 44,9% 55,1% 
Патрульна поліція 31,1% 68,9% 
Прокуратура 57,0% 43,0% 
Суд та суддівський корпус 58,1% 41,9% 
Державна фіскальна служба (Податкова адміністрація) 46,5% 53,5% 
Заклади охорони здоров’я 30,8% 69,2% 
Релігійні установи (церкви, молитовні доми тощо) 18,8% 81,2% 
Місцеві ЗМІ (місцеві газети, телеканали, онлайн ресурси, радіо) 31,0% 69,0% 

 

Табл. 6.5.3 Частота звернення до установ 2017 2018 

Міліція / Патрульна поліція 10,6% 14,9% 
Прокуратура 1,7% 2,2% 
Суд та суддівський корпус 3,8% 5,0% 
Державна фіскальна служба (Податкова адміністрація) 7,9% 8,8% 
Заклади охорони здоров’я 55,6% 48,6% 
ЦНАП - 36,3% 
Жодна з перелічених 38,2% 34,5% 

  



 

Табл. 6.5.4 Рівень задоволеності роботою установ [2018 р.] Незадоволені 
Задоволені і незадоволені 
однаковою мірою Задоволені 

Патрульна поліція 23,9% 32,9% 43,2% 
Прокуратура 40,8% 36,9% 22,3% 
Суд та суддівський корпус 41,5% 36,8% 21,7% 
Державна фіскальна служба (Податкова адміністрація) 33,7% 40,0% 26,3% 
Заклади охорони здоров’я 31,5% 37,5% 30,9% 
ЦНАП (Центр надання адміністративних послуг) 15,7% 26,5% 57,7% 

 
 
Табл. 6.5.5 Звернення на Гарячу лінію м. Львова  

Звертались протягом останнього року 24,3% 
Не звертались протягом останнього року 75,7% 

 
 
Табл. 6.5.6 Задоволеність роботою Гарячої лінії м. Львова  

Незадоволені 20,3% 
Задоволені та незадоволені однаковою мірою 22,2% 
Задоволені 57,5% 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів, 2018 


