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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 

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, 2014 
Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело  
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СТАТИСТИКА БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій м.Києва 
за січень–серпень 2014 року 

 

У січні–серпні 2014р. підприємствами м.Києва виконано будівельних 

робіт на суму 6739,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні 
п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 84,9%.  

Індекс будівельної продукції у січні–серпні 2014р. проти  
січня–серпня 2013р. з будівництва житлових будівель становив 100,7%, 

нежитлових будівель – 71,3%, інженерних споруд – 85,1%. 
Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Святошинського району – 1156,4 млн.грн. або 17,2% від 
загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Печерського району 
виконано обсяг робіт на суму 1148,0 млн.грн. або 17,0%,  

Шевченківського – 912,2 млн.грн. або 13,5% та Дарницького –  
742,5 млн.грн. або 11,0%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано 

підприємствами Деснянського і Подільського районів. 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 
за січень–серпень 2014 року 

 

 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   
м.Київ 6738967 100,0 

райони   
Голосіївський 694889 10,3 
Дарницький 742478 11,0 

Деснянський 177801 2,7 
Дніпровський 680600 10,1 

Оболонський 726784 10,8 
Печерський 1148027 17,0 
Подільський 149646 2,2 

Святошинський 1156375 17,2 
Солом’янський 350198 5,2 

Шевченківський 912169 13,5 
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СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Діяльність підприємств сфери послуг 
 

За січень–серпень 2014р. підприємствами сфери послуг усім 
споживачам надано різних видів послуг на суму 80236,5 млн.грн. 

У середньому одним підприємством сфери послуг за січень–серпень 
2014р. було реалізовано послуг на 12750,1 тис.грн. Найбільшим цей 

показник був у Печерському, Шевченківському, Подільському районах, 
найменшим – у Святошинському та Дарницькому районах міста. 

Майже третину (29,5%) загального обсягу послуг складали послуги 
інформації та телекомунікацій; 20,9% – транспорту, складського 

господарства, пошти та кур’єрської служби; 17,1% – послуги професійної, 
наукової та технічної діяльності. 

Частка послуг, реалізованих населенню, по м.Києву за січень–серпень 
2014р. становила 32,6 % від загального обсягу реалізованих послуг. 

Найбільшим попитом у населення протягом восьми місяців 2014р. 

користувалися, переважно, послуги мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – 
97,7% (від загального обсягу з даного виду послуг); тимчасового 

розміщування й організації харчування – 88,3%, охорони здоров’я та 
надання соціальної допомоги – 88,2%; освіти – 81,5%. 

 

Обсяг реалізованих послуг за районами  

 

(у ринкових цінах1) 

 
Усього,  

млн.грн. 

Обсяг послуг, 
реалізованих 

населенню, млн.грн. 

Частка послуг, 
реалізованих 
населенню у  

загальному обсязі, % 

за 
серпень 
2014р. 

кумулятивно  
за січень– 
серпень 
2014р. 

за 
серпень 
2014р. 

кумулятивно 
за січень– 
серпень 
2014р. 

за 
серпень 
2014р. 

кумулятивно  
за січень–
серпень 
2014р. 

       

м.Київ2 10427,5 80236,5 3785,1 26184,5 36,3 32,6 

райони       
Голосіївський 791,5 6412,8 112,3 1043,2 14,2 16,3 

Дарницький 380,7 2535,8 167,5 1223,9 44,0 48,3 
Деснянський 253,0 2088,9 118,1 982,1 46,7 47,0 

Дніпровський 365,0 2931,2 65,6 589,8 18,0 20,1 
Оболонський 442,7 4294,9 82,6 762,9 18,7 17,8 
Печерський 3202,8 23274,9 1831,9 12587,2 57,2 54,1 

Подільський 997,1 7068,5 64,4 493,6 6,5 7,0 
Святошинський 331,2 2476,0 50,2 389,0 15,2 15,7 

Солом’янський 868,3 6737,1 160,5 1264,7 18,5 18,8 
Шевченківський 2795,2 22416,4 1132,0 6848,1 40,5 30,5 

___________________ 
1 Уключаючи ПДВ. 
2 Дані наведено по госпрозрахункових підприємствах (юридичних особах) та їх відокремлених 

структурних підрозділах, для яких надання послуг є основним видом діяльності.  
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Автомобільні перевезення 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами за січень–серпень 2014 року1 

 

 

Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т 
у % до  

січня–серпня 

2013р. 

млн.ткм 
у % до  

січня–серпня 

 2013р. 

     

м.Київ 6536,3 96,3 2036,3 105,8 

райони     
Голосіївський 1625,6 89,1 190,8 95,7 

Дарницький 369,2 119,4 159,9 100,2 
Деснянський 719,1 91,9 284,2 100,9 
Дніпровський 447,1 118,1 223,4 121,3 

Оболонський 154,0 109,3 51,5 84,9 
Печерський 237,3 136,1 183,5 145,6 

Подільський 206,1 100,6 57,6 124,1 
Святошинський 1701,1 92,3 288,8 87,2 
Солом’янський 217,7 102,3 99,1 95,2 

Шевченківський 404,1 161,6 181,7 135,3 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями. 

 
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–серпень 2014 року1 

 

 

Перевезено пасажирів Пасажирооборот 

тис. 

у % до  

січня–серпня 
2013р. 

млн.пас.км 

у % до  

січня–серпня 
2013р. 

     

м.Київ 261901,9 99,9 2573,1 98,6 

райони     
Голосіївський 726,1 83,0 22,9 65,4 

Дарницький 46,6 48,3 15,8 109,7 
Деснянський 3009,9 97,6 40,0 105,1 
Дніпровський – – – – 

Оболонський 19719,2 89,0 274,1 89,4 
Печерський 4,7 104,4 7,3 76,8 

Подільський 177428,1 98,3 1111,1 99,1 
Святошинський 37428,1 113,3 786,6 105,1 
Солом’янський 1730,2 107,2 100,2 95,0 

Шевченківський 54,3 77,9 54,6 70,6 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями.  
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СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Про надання населенню м.Києва субсидій у розрізі районів 

у серпні 2014 року   
 

У січні–серпні 2014р. за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 43,1тис. сімей, що на 1,1% 
менше, ніж у січні–серпні 2013р. 

У серпні 2014р. у столиці 33,2 тис. сімей одержали субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 2,5% 

більше ніж у серпні 2013р. Серед районів найбільша питома вага сімей, які 
отримували субсидії, в Святошинському районі (14,1%), а найменша – у 

Печерському районі (3,8%). 
Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у серпні 2014р. 

становив 149,8 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у 
Святошинському районі (206,3 грн.). 

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім’ї 
з однієї особи, у серпні 2014р. їх частка склала 73,0% усіх сімей. 

У січні–серпні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг призначено 41,7 тис. сімей, що  становило 
96,7% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. Порівняно 

з відповідним періодом 2013р. кількість сімей, яким призначено субсидії, 
зменшилась на 1,5%. 
 

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у серпні 2014 року 
 

 

Кількість сімей, 

які звернулися за 
субсидіями, 

одиниць  

Кількість сімей, 

яким призначено 
субсидії, 
одиниць 

Середня сума призначеної 
субсидії 

грн. 
у % до липня 

2014р. 
     

м.Київ  6536 6376 149,8 79,9 

райони     

Голосіївський  553 538 123,6 61,4 
Дарницький  360 356 138,5 71,7 

Деснянський  597 585 145,4 73,8 
Дніпровський  900 855 145,1 77,7 
Оболонський  895 825 129,8 62,2 

Печерський  104 106 135,3 82,0 
Подільський  544 535 167,0 92,7 

Святошинський  1278 1266 206,3 112,8 
Солом’янський  791 788 126,2 69,6 
Шевченківський 514 522 113,1 74,3 

 

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–серпні 2014р. 

становила 6377,2 тис. грн., що на 0,4% більше відповідного періоду 2013р. 
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СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ  
 

Роздрібний товарооборот підприємств по м.Києву в розрізі районів  

за січень–червень 2014 року 
 

 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які 
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 

напоями, за січень–червень 2014р. по відношенню до січня–червня 2013р. 
зменшився на 5,6%1 – до 38198,4 млн.грн. (торгова мережа –  

36574,1 млн.грн., мережа ресторанного господарства – 1624,3 млн.грн.). 
По м.Києву у січні–червні 2014р. найбільший обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств мають торговельні об’єкти, що розташовані в 
Оболонському (15,5% від обсягу), Дарницькому (12,5%) та Голосіївському 

(12,4%) районах.  
Найбільший обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну 

особу населення – у Голосіївському (19,6 тис.грн.), Печерському  
(19,3 тис.грн.) та Оболонському (18,6 тис.грн.) районах. Даний показник по 

м.Києву становить 13,3 тис.грн. 
Дані щодо роздрібного товарообороту підприємств по м.Києву в 

розрізі районів за січень–червень 2014р. наведено у таблиці. 

 
 Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств 
У тому числі 

млн.грн. 
у % до січня–

червня 2013р.1 

товарооборот 
торгової мережі, 

млн.грн. 

товарооборот 
ресторанного 

господарства, 
млн.грн. 

     

м.Київ 38198,4 94,4 36574,1 1624,3 

райони     
Голосiївський 4738,8 97,8 4560,4 178,4 

Дарницький 4774,6 93,3 4638,9 135,7 
Деснянський 3932,1 124,2 3880,7 51,4 

Дніпровський 3951,7 96,7 3780,7 171,0 
Оболонський 5915,4 90,4 5748,8 166,6 
Печерський 2830,4 83,2 2572,3 258,1 

Подільський 1886,2 98,2 1789,7 96,5 
Святошинський 4156,2 97,6 4060,3 95,9 

Солом'янський 2757,8 91,5 2609,4 148,4 
Шевченківський 3255,2 79,0 2932,9 322,3 

_______________ 
1 У порівнянних цінах. 
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
 

Демографічна ситуація в м.Києві  

за січень–серпень 2014 року 

 

За оцінкою на 1 вересня 2014р. чисельність наявного населення 
м.Києва становила 2868373 особи. За січень–серпень 2014р. вона 

зменшилась на 329 осіб. 
Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 3301 особу та міграційного скорочення населення на 3630 осіб.  
Міграційний приріст населення зафіксовано у шести районах м.Києва 

за січень–серпень 2014р.  

За січень–серпень 2014р. число народжених збільшилось на 1146 осіб, 
порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становить 22944 особи. 

Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі – 3348 осіб, 
найменше – у Голосіївському, 1641 особа. 

Дещо збільшилась кількість померлих у місті – з 18408 осіб за січень–
серпень 2013р. до 19643 осіб за січень–серпень 2014р. Найбільше значення 

природного скорочення населення за звітний період у Шевченківському 
районі, 1532 особи. Структура причин смерті населення у січні–серпні 

2014р. порівняно із січнем–серпнем 2013р. майже не змінилась: хвороби 
системи кровообігу складають 65,0% від загальної кількості померлих, 

17,6% припадає на новоутворення, 5,6% – на зовнішні причини смерті, 4,4% – 
на хвороби органів травлення.  

Шлюбів за січень–серпень 2014р. по м.Києву укладено 17484, що 

складає 9,2 реєстрації на 1000 осіб. Найвищий рівень шлюбності  
(14,1 реєстрації на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найменший (7,7 

на 1000 осіб) – у Голосіївському районі. 
Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,2 на 1000 осіб. 

Найвищий рівень розлученості – у Дарницькому, Дніпровському та 
Шевченківському районах (по 1,4 реєстрації на 1000 осіб), найнижчий – у 

Голосіївському районі (1,0 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). 
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