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СКОРОЧЕННЯ 
 

в.п. – відсотковий пункт 
г – грам 
га – гектар 
грн – гривня 
год. – година 
дал – декалітр 
дол.США – долар США 
кВ – кіловольт 
кВт – кіловат 
кВт.год – кіловат-година 
кг – кілограм 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км2 – квадратний кілометр 
л – літр 
люд.-год. – людино-година 
км/год – кілометр на годину 
люд.-дні – людино-дні 
ц – центнер 
од – одиниць 

шт. – штука 
м – метр 
м2 

– квадратний метр 
м3 

– кубічний метр 
млн. – мільйон 
млрд. – мільярд 
мм – міліметр 
пас.км – пасажиро-кілометр 
п.р. – поточний рік 
р. – рік 
рр. – роки 
міс. – місяць 
р.б. – разів більше 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
умов. – умовний 
% – відсоток 
‰ – промілле 

 
 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

Тире (–) 

крапки (...) 

нуль (0; 0,0) 

 

 

символ (х) 

 

«з них», «у тому числі» 

– явищ не було 

– відомості відсутні 

– явища відбулися, але у вимірах, менших за ті,  

що можуть бути виражені використаними у 

таблиці розрядами 

– заповнення рубрики за характером побудови  

таблиці не має сенсу 

– наведено не всі доданки загальної суми 
 

 

В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою складових 

пояснюється округленням даних 
 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2016 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело 
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Населення та соціальний захист 
 

Демографічна ситуація у січні–серпні 2016 року 

 

За оцінкою на 1 вересня 2016р. чисельність наявного населення 

м.Києва становила 2908141 особу. Упродовж січня–серпня 2016р. 

чисельність  населення збільшилась на 1572 особи. 

 

Чисельність наявного населення  
(осіб) 

 на 1 січня 2016р. на 1 вересня 2016р.
 

м.Київ 2906569 2908141 

райони   

Голосіївський 247564 247760 

Дарницький 332264 333961 

Деснянський 368444 368417 

Дніпровський 354680 354816 

Оболонський 320329 320129 

Печерський 151977 152926 

Подільський 198123 198956 

Святошинський 340673 340593 

Солом’янський 364785 364694 

Шевченківський  227730 225889 
 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 1572 особи та міграційного скорочення населення  

на 2271 особу. 

У січні–серпні число народжених збільшилось на 824 особи порівняно 

з аналогічним періодом минулого року і становить 24073 особи. Найбільше 

народилося немовлят у Дарницькому районі – 3415 осіб, найменше  

у Голосіївському – 1690 осіб. 

Кількість померлих у місті зменшилась з 20475 осіб у січні–серпні 2015р. 

до 20230 осіб у січні–серпні 2016р. Найвагоміше значення природного 

скорочення населення за цей період становить 1478 осіб у Шевченківському 

районі. Структура причин смерті населення у січні–серпні 2016р. порівняно 

з січнем–серпнем 2015р. майже не змінилась: хвороби системи кровообігу 

складають 63,8% від загальної кількості померлих, 17,5% припадає на 

новоутворення, 4,9% – на зовнішні причини смерті, 4,2% – на хвороби 

органів травлення.  

Шлюбів у січні–серпні 2016р. по м.Києву укладено 15829, що складає 

8,2 реєстрації на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності 



 4 

(13,8 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найнижчий 

(6,7 на 1000 осіб) – у Оболонському районі. 

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,3 на 1000 осіб. 

Найвищий рівень розлученості є у Дарницькому районі (1,7 реєстрацій  

на 1000 осіб), найнижчий – у Голосіївському, Деснянському, Оболонському 

та Солом'янському районах (1,2 на 1000 осіб). Інформація щодо кількості 

розлучень з липня 2010р. наводиться без урахування розірвань шлюбів, 

здійснених у судовому порядку, відповідно до Закону України ”Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану” від 1 липня 2010р. 2398-VI. 

 

Про надання населенню субсидій 

у серпні 2016 року 
 

У січні–серпні 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулось 182,4 тис. домогосподарств, 

що у 1,5 раза більше, ніж у січні–серпні 2015р. 

У серпні 2016р. у столиці 206,8 тис. домогосподарств отримували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

що у 2,3 раза більше ніж у серпні 2015р. Серед районів найбільша питома 

вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі 

(15,3%), а найменша – у Печерському районі (3,1%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  

у серпні 2016р. становив 237,3 грн. Серед районів найбільший розмір 

спостерігався у Оболонському районі (398,0 грн). 

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 38,2% – 

домогосподарства з однієї особи, 27,3% – з двох, решта – із трьох та більше 

осіб. 

Майже всім домогосподарствам (182,4 тис.) з числа тих, які 

звернулися, призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг. 
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Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у серпні 2016 року 
 

 

Кількість 

домогосподарств, 

які звернулися за 

субсидіями, од 

Кількість 

домогосподарств, 

яким призначено 

субсидії, од 

Середня сума 

призначеної субсидії 

грн 
у % до 

 січня 2016р. 

     

м.Київ  12823 12661 237,3 35,7 

райони     

Голосіївський  1008 889 211,3 25,3 

Дарницький  905 905 309,0 46,9 

Деснянський  1202 1202 344,6 53,6 

Дніпровський  2538 2538 189,3 47,6 

Оболонський  902 902 398,0 54,6 

Печерський  593 590 157,8 26,8 

Подільський  1122 1122 229,9 31,3 

Святошинський  2052 2052 220,5 30,1 

Солом’янський  1520 1480 193,5 28,1 

Шевченківський 981 981 197,8 30,7 

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,  

у січні–серпні 2016р. становила 65820,1 тис.грн, що у 2,8 раза більше 

порівняно з січнем–серпнем 2015р. 

 

Будівництво 
 

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій 

у січні–серпні 2016 року 

У січні–серпні 2016р. підприємствами м.Києва виконано будівельних 

робіт на суму 8991,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 

2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 118,5%.  

Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2016р. проти січня–серпня 

2015р. з будівництва житлових будівель становив 114,2%, нежитлових  

будівель – 110,7%, інженерних споруд – 138,0%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Дарницького району – 1543,8 млн.грн або 17,2% від 

загального обсягу робіт в цілому по місту. Підприємствами 

Шевченківського району виконано робіт на суму 1203,5 млн.грн або 13,4%, 

Голосіївського – на 1196,7 млн.грн або 13,3%, Святошинського – на 1090,9 млн.грн 

або 12,1%, Печерського – на 1031,7 млн.грн або на 11,5%. Найменший обсяг 

будівельних робіт виконано підприємствами Подільського і Деснянського 

районів, відповідно 2,6% та 3,1% від загального обсягу в цілому по місту. 
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Обсяги виконаних будівельних робіт за районами у січні–серпні 2016 року 
 

 Виконано будівельних робіт 
тис.грн у % до загального обсягу 

   

м.Київ 8991686 100,0 
райони   
Голосіївський 1196699 13,3 
Дарницький 1543830 17,2 
Деснянський 277698 3,1 
Дніпровський 795872 8,8 
Оболонський 967668 10,8 
Печерський 1031716 11,5 
Подільський 235642 2,6 
Святошинський 1090915 12,1 
Солом’янський 648104 7,2 
Шевченківський 1203542 13,4 

 

 

Транспорт і зв'язок 
 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами у січні–серпні 2016 року
1  

 

 Вантажооборот Перевезено вантажів 

 млн.ткм 
у % до 

січня–серпня 
2015р. 

тис.т 
у % до 

січня–серпня 
2015р. 

     
м.Київ 2433,3 136,7 7869,1 137,3 

райони     

Голосіївський 228,7 135,7 1111,3 82,0 

Дарницький 138,9 112,4 752,7 211,2 

Деснянський 11,6 6,2 89,1 18,8 

Дніпровський 366,2 136,9 377,2 106,5 

Оболонський 31,5 104,8 273,0 173,3 

Печерський 306,6 203,8 903,0 453,0 

Подільський 58,9 167,5 417,8 220,2 

Святошинський 373,8 125,3 1520,9 102,4 

Солом’янський 99,7 88,3 218,6 85,2 

Шевченківський 456,1 203,7 1042,2 230,0 
 

1 
З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 
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Пасажирські перевезення автомобільним транспортом  

за районами у січні–серпні 2016 року
1
 

 

 Пасажирооборот Перевезено пасажирів  

 млн.пас.км 
у % до 

січня–серпня 
2015р. 

тис. 
у % до 

січня–серпня 
2015р. 

     
м.Київ 2180,7 95,5 202694,3 98,0 

райони     

Голосіївський 11,6 111,9 836,9 164,4 

Дарницький …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Деснянський 41,5 137,9 3447,9 126,3 

Дніпровський – – – – 

Оболонський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Печерський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Подільський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Святошинський 606,4 78,0 29956,9 76,8 

Солом’янський 109,5 102,2 1738,2 106,5 

Шевченківський 141,1 180,4 115,1 142,5 
 

1 
З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями. 
2 

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про 

державну статистику» щодо конфіденційності інформації. 
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