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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–грудні 2016 року¹  

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 січня 

2017р. становила 2925761 особу. Упродовж січня–грудня 2016р. чисельність 

населення збільшилась на 19192 особи. 

Збільшення чисельності населення відбулося за рахунок природного 

приросту на 5904 особи та міграційного приросту на 13288 осіб2. 
 

Чисельність наявного населення3 

(осіб) 

 на 1 січня 2016р. на 1 грудня 2016р. 

   

м.Київ 2906569 2925761 

райони   

Голосіївський 247564 250925 

Дарницький 332264 336062 

Деснянський 368444 369223 

Дніпровський 354680 355193 

Оболонський 320329 321406 

Печерський 151977 155091 

Подільський 198123 200035 

Святошинський 340673 341207 

Солом’янський 364785 370106 

Шевченківський  227730 226513 
 

У січні–грудні 2016р. кількість народжених збільшилась на  

1012 осіб, порівняно з відповідним періодом минулого року, і становила 

36570 осіб. Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі – 

5185 осіб, найменше у Голосіївському – 2547 осіб. 

Кількість померлих у місті збільшилася з 30425 осіб у січні–грудні 

2015р. до 30666 осіб у січні–грудні 2016р. У районному розрізі лише у 

Шевченківському районі зафіксовано природне скорочення населення у 

січні–грудні 2016р. – 2210 осіб. Структура причин смерті населення у січні–

грудні 2016р. порівняно з відповідним періодом попереднього року майже 

не змінилась: хвороби системи кровообігу складали 63,9% від загальної 

кількості померлих, 17,2% припадали на новоутворення, 4,9% – на зовнішні 

причини смерті, 4,4% – на хвороби органів травлення. 
___________ 
1 Дані попередні. 
2 Дані сформовані на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації 

місця проживання.  
3 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та зміни 

реєстрації місця проживання. 
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Шлюбів у січні–грудні 2016р. по м.Києву укладено 24229, що складає 

8,3 реєстрації на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності 

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

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

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,4 на 1000 осіб. 

Найвищий рівень розлученості спостерігався в Дарницькому районі  

(1,8 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Голосіївському та 

Солом'янському районах (по 1,2 на 1000 осіб)1.  
___________ 
1 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 січні 2017 року 
 

У січні 2017р. за субсидіями для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг звернулось 22,2 тис. домогосподарств, що  

у 1,8 раза більше, ніж у січні 2016р. 

У січні 2017р. у столиці 263,2 тис. домогосподарств отримували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

що у 1,6 раза більше ніж у січні 2016р. Серед районів міста найбільше 

домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському  

та Деснянському районах (по 14,0%), а найменша – у Печерському районі (3,2%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  

у січні 2017р. становив 1496,5 грн. Найбільший розмір призначеної субсидії 

спостерігався у Деснянському районі ( 3173,1 грн). 

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 37,2% – домогоспо-

дарства з однієї особи, 27,7% – із двох, решта – із трьох та більше осіб. 

У січні 2017р. 22,1 тис. домогосподарств (99,6% із числа тих, які 

звернулися) було 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 січні 2017 року 
 

 
Кількість домогосподарств, од Середній розмір 

призначеної 
субсидії, грн 

які звернулися за 
субсидіями 

яким призначено 
субсидії 

    
м.Київ  22165 22081 1496,5 

райони    
Голосіївський  1981 1911 1261,4 
Дарницький  2157 2157 974,2 
Деснянський  2150 2150 3173,1 
Дніпровський  3119 3118 1130,9 
Оболонський  2294 2294 1617,2 
Печерський  1016 1013 1107,2 
Подільський  2002 2002 1429,8 
Святошинський  2777 2777 1524,7 
Солом’янський  2719 2709 1283,9 
Шевченківський 1950 1950 1425,0 

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні 2017р. 

становила 33045,3 тис.грн, що у 4,0 раза більше порівняно з січнем 2016р. 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ  

 

Зайнятість та безробіття 

 

Упродовж 2016р. статус зареєстрованого безробітного в державній 

службі зайнятості мали 39,4 тис. осіб, що на 9,3 тис., або на 19,1% менше, 

ніж у минулому році. 

Кількість зареєстрованих безробітних зменшилася упродовж  

грудня 2016р. на 3,6% і на кінець місяця становила 11584 особи. Допомогу 

по безробіттю отримували 86,0% осіб, які мали статус безробітного. 

Із загальної кількості безробітних 56,4% складали жінки, 36,7% – 

молодь у віці до 35 років. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно  

з листопадом 2016р. дещо зменшився і на кінець грудня 2016р. становив  

0,6% населення працездатного віку. 

За сприяння державної служби зайнятості у 2016р. було 

працевлаштовано 10133 особи (25,7% громадян, які мали статус 

безробітного у цьому періоді), у т.ч. у грудні 2016р. – 856 осіб, що на 7,6% 

менше, ніж у листопаді 2016р. (у грудні 2015р. – 934 особи). 

Частка працевлаштованих осіб порівняно з листопадом 2016р. 

зменшилася на 0,3 в.п. і в грудні 2016р. становила 6,2% громадян, 
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які мали статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у грудні 

2015р. – 4,8%).  

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю у грудні 2016р., становила 9974 особи. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 4058 грн, що у 2,5 раза перевищує 

законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (1600 грн). 

 

Заробітна плата у грудні 2016 року 
 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і 

більше осіб) у 2016р. становила 8648 грн і зросла порівняно з 2015р. 

на 28,5%. 

У грудні 2016р. розмір середньої номінальної заробітної плати 

штатних працівників підприємств становив 11094 грн. Порівняно з 

листопадом 2016р. розмір заробітної плати збільшився на 23,2%,  

а порівняно з груднем 2015р. – на 30,7%. Нарахування за одну 

відпрацьовану годину у грудні 2016р. становили 69,93 грн, що на 23,3% 

більше, ніж у попередньому місяці. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

відносилися інформація та телекомунікації; фінансова та страхова 

діяльність; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 

страхування; професійна, наукова та технічна діяльності, а серед 

промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції; виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів; виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по 

економіці в 1,4–1,8 раза. 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників 

підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації 

харчування; металургійного виробництва, виробництва готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання; виробництва електричного 

устатковання; виробництва машин і устатковання, не віднесених до інших 

угруповань; функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів 

культури, а також діяльності у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування і не перевищував 62,7% від середнього рівня по економіці. 

Індекс реальної заробітної плати у середньому у 2016р. порівняно 

з 2015р. становив 114,3%, у грудні 2016р. до листопада 2016р. – 122,2%, 

відносно грудня 2015р. – 117,6%. 

Упродовж грудня 2016р. загальна сума заборгованості з виплати 

заробітної плати зменшилася на 2,5%, або на 1954,7 тис.грн, і на 1 січня 2017р. 
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становила 76498,6 тис.грн, що дорівнює 0,6% фонду оплати праці, 

нарахованого за грудень 2016р. 

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, 

наукову та технічну діяльність (55,2%), при цьому чотири п’ятих – 

на Шевченківський (35,1%), Печерський (28,8%) та Солом’янський (16,8%) 

райони. 

У структурі боргу 77,7% припадає на економічно активні 

підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних 

підприємств зменшилася на 3,1%, або на 1887,4 тис.грн, і на 1 січня 2017р. 

становила 59429,3 тис.грн. 

У районному розрізі зменшення суми заборгованості економічно 

активних підприємств зафіксовано у половини районів, а найвагоміше 

у Печерському (на 1232,2 тис.грн) та Солом’янському (на 849,5 тис.грн) 

районах, у решти районів зафіксовано збільшення суми боргу,  

а найвагоміше – у Дніпровському районі (на 282,9 тис.грн). 

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, 

зменшилась на 4,3% і на 1 січня 2017р. становила 3,5 тис. осіб, або 0,3% від 

середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих 

в економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено 

в середньому 17082 грн, що у 1,5 раза перевищує середню заробітну плату 

за грудень 2016р. 

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ 
 

Оборот роздрібної торгівлі  

у січні 2017 року 
 

За січень 2017р. оборот роздрібної торгівлі, до якого включено дані  

щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та  

фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є  

роздрібна торгівля, по відношенню до січня 2016р. збільшився на 7,7%1 –  

до 10337,4 млн.грн.  

За січень 2017р. роздрібний товарооборот підприємств (юридичних 

осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, 

порівняно з січнем 2016р. збільшився на 8,4%1 – до 8989,0 млн.грн.  
_______________ 
1 У порівнянних цінах. 
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ЕНЕРГЕТИКА 
 

Залишки та використання енергетичних матеріалів  

і продуктів перероблення нафти підприємствами  

у грудні 2016 року 

 

У грудні 2016р. підприємствами та організаціями м.Києва було 

використано газу природного 419,5 млн.м3, вугілля кам’яного – 61,4 тис.т, 

газойлів (палива дизельного) – 17,8 тис.т, бензину моторного – 5,1 тис.т. 

У порівнянні з груднем 2015р. збільшилися обсяги використання 

газу природного на 14,5%, вугілля кам’яного – на 10,3%, газойлів – на 5,7%, 

обсяги використання бензину моторного зменшились на 1,4%.  

Станом на 01.01.2017р. на підприємствах м.Києва залишки мазутів 

топкових важких становили 53,3 тис.т, вугілля кам’яного – 36,4 тис.т,  

газойлів – 16,9 тис.т, бензину моторного – 10,5 тис.т. Порівняно з 1 січня 

2016р. залишки вугілля кам’яного зменшились на 52,5%, мазутів топкових – 

на 20,4%, бензину моторного – на 5,5%, залишки газойлів збільшились на 

2,0%. 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу населенню  

у грудні 2016 року  
 

Через мережу АЗС по м.Києву продаж (відпуск) населенню бензину 

моторного у грудні 2016р. по відношенню до попереднього місяця збільшився на  

0,6% і становив 13,3 тис.т, дизельного пального (газойлю) – на 3,9%  

(5,7 тис.т).  

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану скраплених 

3,7 тис.т, що на 10,0% більше, ніж за листопад 2016р. 

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.01.2017р. бензину 

моторного нараховувалось 5,5 тис.т, дизельного пального – 2,7 тис.т, 

пропану і бутану скраплених – 0,6 тис.т. 

Загалом за грудень 2016р. світлих нафтопродуктів та газу для  

автомобілів було продано (відпущено) населенню на 652,2 млн.грн,  

у т.ч. бензину моторного – на 425,9 млн.грн, дизельного пального –  

на 145,4 млн.грн. 
 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

 

У січні 2017р. порівняно з січнем 2016р. індекс промислової продукції 

склав 109,6%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів індекс 

промислової продукції становив 110,8%. По багатьох видах продукції 

відбулось збільшення виробництва, це – торти; пироги, пиріжки, пончики; 

печиво солодке і вафлі; чай зелений (неферментований) та чорний 

(ферментований); борошно; вироби макаронні; маргарин і жири харчові 
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подібні; майонез та інші. Разом з тим відбулось зменшення виробництва 

хліба та хлібобулочних виробів нетривалого зберігання; пряників та виробів 

аналогічних; шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао  

у пакованнях масою менше 2кг; води натуральної мінеральні негазованої; 

напоїв безалкогольних. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів  

зі шкіри та інших матеріалів у січні поточного року відносно січня 2016р. 

індекс промислової продукції склав 200,0%. Зокрема, збільшено випуск 

трикотажу спіднього – з 40,7 до 82,4 тис.шт.; комплектів і костюмів 

чоловічих з тканини, виробничих та професійних – з 15,3 до 54,3 тис.шт.; 

пальт, напівпальт, плащів чоловічих – з 0,7 до 1,8 тис.шт. та інше. 

У січні 2017р на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, 

виробництва паперу та поліграфічної діяльності обсяги промислової 

продукції зменшились на 38,3%, порівняно з відповідним періодом 

попереднього року. Так, менше виготовлено: книг, брошур, листівок та 

подібної продукції, віддрукованої (крім у вигляді окремих аркушів); газет, 

які виходять менше чотирьох разів на тиждень, віддрукованих,  

4-шпальтових газет, формат А2. Разом з цим, на 15,3% збільшився друк 

журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох разів на 

тиждень; на 7,6% – етикеток з паперу чи картону. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції у січні 2017р. 

відносно січня 2016р. обсяги промислової продукції зменшились на 9,6%  

за рахунок такої продукції, як: фарби та лаки на основі акрилових або 

вінілових полімерів, у водному середовищі; засоби мийні та засоби для 

чищення; шампуні; лосьйони та засоби для догляду за волоссям та інші. 

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів обсяги продукції збільшились відносно попереднього року  

на 34,5% за рахунок препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші 

антибіотики (у 1,9 р.б., ніж у січні 2016р.); препаратів лікарських, що 

містять алкалоїди, або їх похідні, і не містять гормони чи антибіотики (на 

33,0%); препаратів лікарських, що містять гормони і не містять антибіотики 

(на 10,1%); реактивів діагностичних та препаратів фармацевтичних (на 2,3%). 

На підприємствах переробної промисловості з виробництва гумових  

і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції у січні 2017р. 

відносно січня 2016р. обсяг продукції зріс на 46,0%. Зростання обсягів 

продукції відбулось у виробництві: плитки, плит, черепиці та виробів 

подібних з цементу, бетону або каменю штучного – 1,8 тис.т  

(у січні 2016р. – 0,4 тис.т); виробів для транспортування чи пакування 

продукції, з пластмас – 3354,2 тис.шт. (1540,6 тис.шт.); розчинів бетонних, 

готових для використання – 314,2 тис.т (176,8 тис.т); блоків та цегли з 

цементу, бетону або каменю штучного для будівництва – 11,8 тис.т  

(7,1 тис.т); виробів багатошарових ізолюючих зі скла – 15,1 тис.м2  
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(11,4 тис.м2); елементів конструкцій збірних для будівництва з цементу, 

бетону або каменю штучного – 37,7 тис.м3 (31,0 тис.м3 ). 

На підприємствах металургійного виробництва, виробництва готових 

металевих виробів, крім машин і устатковання зріс випуск продукції  

на 5,1%. Порівняно з відповідним періодом минулого року зростання 

відбулося за рахунок таких видів продукції, як: сейфи та вогнетривкі шафи, 

двері та секції (шухляди) для банківських сховищ для зберігання 

коштовностей, броньовані або армовані, з металів недорогоцінних (у 2,8 р.б. 

ніж у січні 2016р.); цвяхи, кнопки (уключаючи креслярські), скоби  

та вироби подібні з металів чорних, міді, алюмінію (у 1,9 р.б.); блоки дверні 

і віконні з металів чорних (на 12,5%). 

У січні 2017р. відносно січня 2016р. на підприємствах 

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання індекс 

промислового виробництва склав 90,9%. Зменшення відбулося у 

виробництві машин і устатковання загального та спеціального призначення 

та у виробництві інших транспортних засобів. 
 

БУДІВНИЦТВО 
 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій  

у 2016 року 

 
 

У 2016р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 

16311,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2016р. порівняно з 2015р. 

становив 123,5%.  

Індекс будівельної продукції у 2016р. проти 2015р. з будівництва 

житлових будівель становив 119,7%, нежитлових будівель – 122,6%, 

інженерних споруд – 130,8%. 

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт 

виконано з будівництва будівель – 11579,9 млн.грн або 71,0% 

від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано 

робіт на суму 7132,3 млн.грн або 43,7%, нежитлових – 4447,6 млн.грн  

або 27,3%. З будівництва інженерних споруд виконано обсяг робіт на  

4731,6 млн.грн або 29,0% від загального обсягу. 

У загальному обсязі роботи з поточного ремонту склали 3,4%,  

з капітального – 3,2%. Господарським способом виконано 0,5% від 

загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту.  

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами  

та організаціями Дарницького району – 2468,1 млн.грн або 15,1%  

від загального обсягу робіт в цілому по місту. Підприємствами 

Святошинського району виконано робіт на суму 2288,3 млн.грн   

або 14,0%, Шевченківського – на 2196,3 млн.грн або 13,5%, Голосіївського – 



 11 

на 2189,4 млн.грн. або 13,4%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано 

підприємствами Подільського і Деснянського районів, відповідно 2,7% та 

2,9% від загального обсягу в цілому по місту. 

 

 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

у 2016 році 
 

 Виконано будівельних робіт 

тис.грн у % до загального обсягу 

   

м.Київ 16311472 100,0 

райони   

Голосіївський 2189419 13,4 

Дарницький 2468060 15,1 

Деснянський 469971 2,9 

Дніпровський 1527405 9,4 

Оболонський 1649825 10,1 

Печерський 1999763 12,2 

Подільський 435221 2,7 

Святошинський 2288297 14,0 

Солом’янський 1087252 6,7 

Шевченківський 2196259 13,5 
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Прийняття в експлуатацію житла у м.Києві у 2016 році 
 

Одним із напрямків соціально-економічного розвитку міста є 

будівництво житла. У цілому по підприємствах-забудовниках  

у 2016р. на території міста прийнято в експлуатацію 247 житлових будинків 

загальною площею 1334,0 тис.м². Це на 2,3% менше, ніж було прийнято у 

2015р. 

Прийняття в експлуатацію житла за районами 
 

 Прийнято у 2016р. 

м2 загальної 

площі 

у % до 

загального 

обсягу 
2015р. 

    

 м.Київ  1334003 100,0 97,7 

райони    

Голосіївський 215555 16,1 71,0 

Дарницький 297240 22,3 106,7 

Деснянський 36943 2,8 53,0 

Дніпровський 39484 3,0 29,5 

Оболонський 12257 0,9 7,3 

Печерський 66889 5,0 45,1 

Подільський 171656 12,9 390,1 

Святошинський 59651 4,5 93,5 

Солом’янський 315106 23,6 383,7 

Шевченківський 119222 8,9 160,0 

Найбільше житла в м.Києві збудовано у Солом’янському районі, на 

його території прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною 

площею 315,1 тис.м² або 23,6% від загального прийняття в експлуатацію 

житла в цілому по місту. На території Дарницького району прийнято в 

експлуатацію 297,2 тис.м² або 22,3%, Голосіївського району – 215,6 тис.м² 

або 16,1%, Подільського району – 171,7 тис. м²  або 12,9%. 

У 2016р. прийнято в експлуатацію 20265 квартир. Середній розмір 

квартири становить 64,7 м2 загальної площі. Переважно будуються 

однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. У цілому по місту 

збудовано 10728 однокімнатних квартир, 5949 двокімнатних, 

3155 трикімнатних. 

У будівництві нових житлових будівель м.Києва перевага віддається 

влаштуванню зовнішніх стін із цегли. У 2016р. прийнято в експлуатацію 

цегляних житлових будинків загальною площею 287,0 тис.м², що становить 

22,6% від загального прийняття нових житлових будинків квартирного типу. 

Разом з тим, здійснюється будівництво житлових будинків з монолітного 

бетону (прийнято в експлуатацію 269,8 тис.м² або 21,2%), із змішаних 

матеріалів (249,7 тис. м2 або 19,6%), панельних (225,4 тис.м2 або 17,7%), 

блочних (195,1 тис.м² або 15,3%), з ніздрюватого бетону (13,3 тис.м² або 

1,0%) та з інших стінових матеріалів (12,4 тис. м² або 1,0%). 
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Прийняття в експлуатацію нових житлових будинків  

квартирного типу за матеріалами стін 
(м² загальної площі) 

 
Прий-

нято в 

експлу-

атацію – 

всього 

У тому числі 

цегляні 
па-

нельні 

блоч- 

ні 

з моно-

літного 

бетону 

з ніз-

дрю-

вато-

го бе-

тону 

із змі-

шаних 

мате-

ріалів 

з 

інших 

стіно-

вих 

мате-

ріалів 

мате-

ріал 

стін не 

вка-

заний 

          

м.Київ 1272427 286963 225385 195118 269759 13322 249689 12378 19813 

райони          

Голосіївський 204842 57996 33533 64086 30772 – 14260 – 4195 

Дарницький 294333 13302 88053 – 84376 – 105025 – 3577 

Деснянський 35941 6851 – – 4239 – 22889 – 1962 

Дніпровський 38074 – – 19242 – – 18538 – 294 

Оболонський 8538 621 – – – – 7411 – 506 

Печерський 64849 46071 – 3014 14604 – – – 1160 

Подільський 168881 26987 67683 65131 8448 – – – 632 

Святошинський 57385 741 12163 – 23323 – 18873 – 2285 

Солом’янський 282856 78495 23953 19455 67724 13322 62693 12378 4836 

Шевченківський 116728 55899 – 24190 36273 – – – 366 

 

У місті будуються переважно багатоповерхові житлові будинки.  

Так, загальна площа нових житлових будинків, які мають 9 і більше 

поверхів, становить 88,0% від загального прийняття в експлуатацію житла  

або 1119,5 тис.м2, у т.ч. 16-поверхові і вище – 80,5% (1024,3 тис.м²),  

9–12-поверхові – 4,1% (52,6 тис.м2), 13-15-поверхові – 3,4% (42,6 тис.м²). 

Збудоване житло обладнано водопроводом, каналізацією, гарячим 

водопостачанням, опаленням, та у багатоповерхових будинках встановлено 

ліфти і сміттєпроводи. 
 

ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК 

 

Робота транспорту  

у січні 2017 року 

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні 2017р. 

перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців) 

991,5 тис.т комерційних вантажів (186,1% до рівня січня 2016р.). За 

звітними даними підприємств-перевізників, за січень 2017р. обсяг 

вантажних перевезень дорівнював 817,0 тис.т (169,9% до рівня січня 

2016р.). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав 

283,5 млн.ткм (134,7% до рівня січня 2016р.), з них підприємствами-

перевізниками виконано 230,1 млн.ткм (121,6% до рівня січня 2016р.). 
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Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами у січні 2017 року1 

 

 Вантажооборот Перевезено вантажів 

 млн.ткм 
у % до 

січня 2016р. 
тис.т 

у % до 
січня 2016р. 

     

м.Київ 283,5 134,7 991,5 186,1 

райони     

Голосіївський 19,1 86,8 124,5 121,7 

Дарницький 20,4 193,9 88,0 145,8 

Деснянський 1,2 133,3 3,9 126,9 

Дніпровський 44,0 95,4 39,6 104,2 

Оболонський 7,0 328,6 33,0 224,1 

Печерський 35,8 183,9 140,5 559,1 

Подільський 12,1 236,0 70,0 229,1 

Святошинський 33,6 152,2 175,7 195,1 

Солом’янський 8,4 62,8 21,6 84,4 

Шевченківський 48,5 102,1 120,2 131,9 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 
 

Автобусами за всіма видами сполучень у січні 2017р. перевезено (з 

урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців)  

24086,1 тис. пасажирів (112,4% до рівня січня 2016р.). За звітними даними, 

автобусами підприємств за січень 2017р. перевезено 21375,6 тис. пасажирів 

(113,4% до рівня січня 2016р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав  

293,0 млн.пас.км (122,7% до рівня січня 2016р.), з них підприємствами-

перевізниками виконано 270,6 млн.пас.км (123,8% до рівня січня 2016р.). 
 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом  

за районами у січні 2017 року1 
 

 Пасажирооборот Перевезено пасажирів  

 млн.пас.км 
у % до 

січня 2016р. 
тис. 

у % до 
січня 2016р. 

     

м.Київ 293,0 122,7 24086,1 112,4 
райони     
Голосіївський 3,0 359,3 240,5 400,8 
Дарницький …2 …2 …2 …2 
Деснянський 6,2 176,6 533,2 167,9 
Дніпровський – – – – 
Оболонський …2 …2 …2 …2 
Печерський …2 …2 …2 …2 
Подільський …2 …2 …2 …2 
Святошинський 64,5 90,9 4178,2 119,9 
Солом’янський 29,8 221,1 255,2 136,5 
Шевченківський 40,9 265,9 35,2 295,8 

_____________ 
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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Міським електричним транспортом у січні 2017р. перевезено  

58,3 млн. пасажирів (109,6% до рівня січня 2016р.). 

 

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг 

за 2016 рік1 
 

За 2016р. споживачам надано телекомунікаційних, поштових та 

кур’єрських послуг на 22341,0 млн.грн, у т.ч. населенню –  

на 7581,0 млн.грн. 

 

Обсяги доходів від надання телекомунікаційних, 

 поштових та кур’єрських послуг 
(тис.грн) 

 Доходи від надання 

телекомунікаційних, поштових та 

кур’єрських послуг 

усього 
з них  

населенню 
   

Усього 22341046,4 7581047,1 

у тому числі    

поштова та кур’єрська діяльність  1800997,9 273218,7 

телеграфний зв’язок 6316,1 645,5 

фіксований телефонний зв’язок  2810698,9 680995,2 

рухомий (мобільний) зв’язок 8255000,2 2826725,4 

супутниковий зв’язок 80028,1 – 

трансляція, ретрансляція теле- та радіопрограм, 

технічне обслуговування й експлуатація 

обладнання в мережах мовлення, радіозв’язок  1858683,5 1270069,2 

з них    

кабельне телебачення 1029179,6 1010159,7 

проводове мовлення 61578,5 52868,3 

Інтернет-послуги 3850995,5 2411425,4 

інші види послуг 3616747,7 65099,4 
____________________ 

1 З урахуванням ПДВ. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Зовнішня торгівля товарами за 2016 рік 
 

За 2016р. експорт товарів становив 8558,2 млн.дол. США, імпорт – 

16121,3 млн.дол. Порівняно із 2015р. експорт скоротився на 2,1% 

(на 184,7 млн.дол.), імпорт збільшився на 11,2% (на 1625,8 млн.дол.). 

Негативне сальдо становило 7563,1 млн.дол. (за 2015р. також негативне – 

5752,6 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами  

з 201 країни світу. 

Експорт товарів до країн Європейського Союзу становив 28,0% від 

загального обсягу експорту, до інших країн світу – 72,0% (за 2015р. – 

відповідно 28,2% та 71,8%). 

Серед країн-партнерів найбільше експортувалися товари до Індії – 

9,4% від загального обсягу експорту, до Китаю, Єгипту, Нідерландів, 

Іспанії, Ірану, Ісламської Республіки, Російської Федерації, Італії, 

Туреччини, Таїланду, Польщі, Саудівської Аравії, Індонезії, Франції, Кореї, 

Республіки, Ізраїлю, Білорусі, Бангладешу, Німеччини – 62,5% експортних 

поставок міста. 

Порівняно із 2015р. експорт товарів зменшився серед країн ЄС: до 

Франції – на 13,3%, Італії – на 12,2%; серед інших країн світу: до Російської 

Федерації – на 36,4%, Туреччини – на 33,0%, Китаю – на 30,7%, Ізраїлю – на 

20,0%, Білорусі – на 12,6%, Саудівської Аравії – на 4,5%. Утім, 

спостерігалось збільшення експортних поставок серед країн ЄС: до 

Німеччини – в 1,5 раза, Польщі – на 30,3%, Нідерландів – на 10,0%, Іспанії – 

на 5,4%; серед інших країн світу: до Індонезії – в 2,5 раза, Таїланду –  

в 1,8 раза, Бангладешу –в 1,6 раза, Єгипту – на 46,0%, Індії – на 27,6%, 

Ірану, Ісламської Республіки – на 12,5%, Кореї, Республіки – на 12,3%. 

Основу товарної структури експорту складали продукти рослинного 

походження – 44,2% від загального обсягу експорту, жири та олії тваринного 

або рослинного походження – 22,3%, готові харчові продукти – 8,6%. 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 39,8% від 

загального обсягу імпорту, із інших країн світу – 60,2% (за 2015р. – 

відповідно 38,8% та 61,2%). 

Найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю – 15,2% від 

загального обсягу імпорту, а надходження товарів із Російської Федерації, 

Білорусі, Німеччини, Польщі, Франції, США, Італії, Туреччини, Японії, 

Іспанії, Великої Британії, В’єтнаму, Швеції, Чехії, Угорщини разом 

становили 62,7%. 

Збільшились проти 2015р. імпортні поставки серед країн ЄС: із Швеції – 

в 1,7 раза, Чехії – в 1,6 раза, Німеччини – на 26,7%, Італії – на 24,2%, 

Франції – на 23,5%, Угорщини – на 17,4%, Іспанії – на 13,8%, Великої 

Британії – на 10,0%; серед інших країн світу: із Японії – в 1,6 раза, США – 
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на 36,1%, Туреччини – на 35,1%, Китаю – на 28,8%, В’єтнаму – на 24,7%, 

Білорусі – на 3,9%. Утім, спостерігалось зменшення імпортних поставок 

серед країн ЄС: із Польщі – на 2,4%; серед інших країн світу: із Російської 

Федерації – на 21,1%.  

Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання складали 

23,8% від загального обсягу вартості імпорту, продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості – 22,3%, мінеральні продукти – 

13,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 

9,2%, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – 6,2%. 
________________________ 

 

Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу 

природного. 

Зовнішня торгівля послугами м.Києва за 2016 рік 
 

Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва за 2016р. 

становив 2594,8 млн.дол. США, імпорту – 2013,9 млн.дол. У порівнянні з 

2015р. обсяги експорту зменшились на 7,4%, імпорту – на 11,4%. Позитивне 

сальдо зовнішньої торгівлі послугами становило 580,9 млн.дол. (за 2015р. 

також позитивне – 529,8 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м.Києва 

здійснювали з партнерами зі 196 країн світу. 

Експорт послуг до країн ЄС за 2016р. становив 45,3% від загального 

експорту послуг, до інших країн світу – 54,7% (за 2015р. – відповідно 41,3% 

та 58,7%). 

Основними партнерами в експорті послуг від підприємств та 

організацій м.Києва серед країн ЄС були: Велика Британія – 9,3% від 

загального обсягу експорту послуг, Німеччина – 6,8%, Естонія – 4,4%, Кіпр – 

4,0%, Швеція – 3,2%, Нідерланди – 2,4%, Польща – 2,3%, Франція – 2,1%, 

Італія – 1,9%; серед інших країн світу: США – 16,6%, Російська Федерація – 

11,0%, Швейцарія – 9,3%, Об’єднані Арабські Емірати – 3,2%, Вірґінські 

Острови (Брит.) – 2,0%, Казахстан та Канада – по 1,8%. 

Порівняно з 2015р. обсяг експорту послуг зменшився серед країн ЄС: 

до Італії – на 30,0%, Великої Британії – на 21,8%; серед інших країн світу: 

до Російської Федерації – на 37,7%, Об’єднаних Арабських Еміратів –  

на 32,8%, Швейцарії – на 3,1%, США – на 1,3%. Одночасно зросли обсяги 

експорту послуг серед країн ЄС: до Швеції – в 1,7 раза, Кіпру – на 36,2%, 

Нідерландів – на 35,1%, Естонії – на 27,1%, Франції – на 15,6%, Польщі –  

на 14,1%, Німеччини – на 3,0%; серед інших країн світу: до Казахстану –  

в 1,7 раза, Вірґінських Островів (Брит.) – на 10,1%, Канади – на 5,8%.  

У загальному обсязі експорту послуг найбільша частка припадала на 

послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги 

(42,2%), транспортні послуги (23,0%), ділові послуги (19,5%), послуги з 

переробки матеріальних ресурсів (7,2%). 
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Імпорт послуг від країн ЄС за 2016р. становив 51,5% від загального 

імпорту послуг, від інших країн світу – 48,5% (за 2015р. – відповідно 52,1% 

та 47,9%). 

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг серед 

країн ЄС мали: Велика Британія – 10,1%, Німеччина – 4,9%, Кіпр – 4,5%, 

Мальта – 4,2%, Ірландія – 3,6%, Франція та Австрія – по 3,1%, Польща – 

2,7%, Нідерланди – 2,6%, Чехія – 2,0%, Угорщина – 1,9%; серед інших країн 

світу: Російська Федерація – 15,7%, Туреччина – 9,5%, США – 4,5%, 

Швейцарія – 4,4%, Китай – 4,0% та Об’єднані Арабські Емірати – 2,7%. 

Скоротились проти 2015р. обсяги імпорту послуг серед країн ЄС: від 

Кіпру – на 39,6%, Великої Британії – на 35,6%, Нідерландів – на 32,1%, 

Німеччини – на 22,6%, Франції – на 1,7%, Австрії – на 1,3%; серед інших 

країн світу: від Російської Федерації – на 25,5%, Швейцарії – на 16,5%, 

Об’єднаних Арабських Еміратів – на 13,9%. Утім, спостерігалось зростання 

обсягів імпорту послуг серед країн ЄС: від Чехії – в 1,8 раза, Польщі –  

в 1,6 раза, Ірландії – на 49,0%, Угорщини – на 38,3%, Мальти – на 10,6%; серед 

інших кран світу: від США – на 23,8%, Туреччини – на 21,2%, Китаю – на 5,1%.  

У структурі імпорту послуг переважали: послуги, пов’язані з подорожами 

(23,9% від загального обсягу імпорту), ділові послуги (20,5%), послуги у 

сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (15,3%), 

транспортні послуги (13,5%), роялті та інші послуги, пов’язані з 

використанням інтелектуальної власності (11,0%), послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльністю (8,8%), послуги зі страхування (5,1%). 
_____________ 
Примітка. Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, 

м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції. 

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 
 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у січні 2017р. становив 100,8%. 

У цілому по Україні 1  індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 101,1%. 
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На споживчому ринку столиці у січні ціни на продукти харчування та 

безалкогольні напої зросли на 2,5%. Найбільше подорожчали овочі –  

на 12,7%, фрукти – на 7,5%, молоко – на 3,4%, хліб – на 3,2%. Водночас 

знизилися ціни на яйця – на 1,4% та безалкогольні напої – на 0,2%. 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,1%, що 

пов’язано зі здорожчанням тютюнових виробів – на 1,4%, алкогольних 

напоїв – на 0,9%.  

Стабільними залишились ціни (тарифи) на житло, воду, 

електроенергію, газ та інші види палива. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,2% пов’язано з 

підвищенням  вартості палива та мастил на 3,1%. 

У сфері відпочинку та культури ціни зросли на 2,9% через подорожчання 

туристсько-екскурсійних послуг на 4,5%.  
_____________ 
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції.  
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