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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 

– означає, наведено не всі доданки загальної суми 
 

 

Примітка. В окремих випадках незначне відхилення між підсумками та сумою 

складових пояснюється округленням даних при електронній обробці інформації. 
 

 

© Головне управління статистики у м.Києві, 2015 

Некомерційне тиражування та поширення дозволяється з посиланням на джерело 

 



 3 

СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

У січні 2015р. відносно січня 2014р. індекс промислового 

виробництва становив 81,0%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів він 

склав 67,1%. По багатьох видах продукції відбулось зниження 

виробництва, це – ковбасні вироби; хліб та хлібобулочні вироби; цукерки 

шоколадні; торти; води натуральні мінеральні газовані та негазовані; пиво 

солодове; напої безалкогольні. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів у січні п.р. проти січня 2014р. індекс продукції 

склав 145,3%. Зокрема, збільшено випуск білизни постільної – з 63,4 до 

90,8 тис.шт.; взуття – з 50,6 до 62,7 тис. пар; светрів, пуловерів, кардиганів 

трикотажних та в’язаних – з 3,3 до 5,8 тис.шт.; комплектів і костюмів 

чоловічих виробничих та професійних – з 5,1 до 5,7 тис.шт.  

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності обсяги продукції зменшились на 47,1%.  

Скорочено випуск рам дерев’яних для картин, фотографій; коробок та 

ящиків з паперу або картону негофрованих; мішків та пакетів з паперу; 

фанери клеєної; етикеток з паперу чи картону. Зросло виробництво шпону 

струганого; коробок та ящиків з паперу або картону гофрованих; піддонів 

дерев’яних. Поліграфічними підприємствами на 13,5% менше, ніж торік 

надруковано газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень; на 

78,9% – журналів та видань періодичних; на 60,5% – книг, брошур, 

листівок та подібної продукції. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в січні 2015р. 

відносно січня 2014р. обсяги продукції зросли на 9,8% за рахунок такої 

продукції, як: мило; засоби мийні та засоби для чищення; шампуні; засоби 

для гоління; лосьйони та засоби для догляду за волоссям тощо.  

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів обсяги продукції скорочено на 21,6%. 

Підприємствами галузі вироблено 2 т препаратів лікарських, що містять 

гормони; 452 т препаратів лікарських, що містять алкалоїди; 14 т 

препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики.  

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва зменшились 

на 2,0% за рахунок скорочення виробництва плит, плиток, черепиці з 

цементу, бетону; виробів багатошарових зі скла; плит та плиток 

керамічних та іншої продукції. Збільшено випуск блоків дверних і 

віконних з пластмас, посуду столового і кухонного, сумішей будівельних 

сухих, розчинів бетонних та іншої продукції. 

На підприємствах машинобудування індекс промислового 

виробництва склав 109,5%. До продукції, виробництво якої зросло 
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порівняно з січнем 2014р. належать схеми електронні інтегральні, 

апаратура радіонавігаційна допоміжна, газоміри, лічильники для рідин, 

електроприлади для обігріву приміщень та грунту, ліфти та підйомники 

скіпові з електроприводом.  

 

СТАТИСТИКА БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Прийняття в експлуатацію житла в м.Києві за 2014 рік 
 

Житлове будівництво є одним із основних напрямків соціально-

економічного розвитку міста. У 2014р. у цілому по підприємствах-

забудовниках на території міста прийнято в експлуатацію житлових 

будинків загальною площею 1442,4 тис.м², що на 4,4% менше, ніж було 

прийнято за попередній рік. 
 

Обсяги прийнятого в експлуатацію житла

1442,4
1509,0

0
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2
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Із загального обсягу частка житла, прийнятого в експлуатацію 

відповідно до Порядку
1
, становила 0,5%. 

У споруджених у 2014р. житлових будинках прийнято в 

експлуатацію 19048 квартир. Переважно будуються однокімнатні, 

двокімнатні та трикімнатні квартири: 

1-кімнатні – 8732 квартири; 

2-кімнатні – 5596 квартир; 

3-кімнатні – 4048 квартир; 

4-кімнатні і більше – 637 квартир. 
_______________________ 

1
 Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських 

будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, 

які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження 

їх будівельних конструкцій та інженерних мереж, затверджений наказом Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 

19.03.2013 № 95 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.04.2013 за № 612/23144. 
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У будівництві нових житлових будівель м.Києва перевага віддається 

влаштуванню зовнішніх стін із змішаних матеріалів. У 2014р. прийнято в 

експлуатацію житлових будинків із змішаних матеріалів загальною 

площею 332,1 тис.м², що становить 24,1% від загального прийняття нових 

житлових будинків квартирного типу. Разом з тим, здійснюється 

будівництво житлових будинків з монолітного бетону (318,6 тис.м² або 

23,1%), з цегли (276,0 тис.м² або 20,0%), блочних (251,2 тис.м² або 18,2%), 

панельних (154,7 тис.м² або 11,2%), з ніздрюватого бетону (33,6 тис.м² або 

2,4%) та з інших стінових матеріалів (4,8 тис.м² або 0,4%). 

У місті будуються переважно багатоповерхові житлові будинки.  

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

поверхів, становить 88,9% від загального прийняття в експлуатацію житла  

або 1227,0 тис.м
2
, у т.ч. 16-поверхові і вище – 78,7% (1086,3 тис.м²),  

9–12-поверхові – 6,3% (86,3 тис.м²), 13–15-поверхові – 3,9% (54,4 тис.м²). 

Збудоване житло обладнано водопроводом, каналізацією, гарячим 

водопостачанням, опаленням, ліфтами, сміттєпроводом. 

 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій м.Києва 

за січень 2015 року 

 

У січні 2015р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт 

на суму 454,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні п.р. порівняно з 

відповідним періодом 2014р. становив 58,7%.  

Індекс будівельної продукції у січні 2015р. проти  

січня 2014р. з будівництва житлових будівель становив 87,3%, нежитлових 

будівель – 35,4%, інженерних споруд – 57,5%. 

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт 

виконано з будівництва будівель – 356,7 млн.грн. або 78,5%  

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

суму 233,9 млн.грн. або 51,5%, нежитлових – 122,8 млн.грн. або 27,0%.  

З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 97,8 млн.грн. або 

21,5% від загального обсягу. 

У загальному обсязі роботи з капітального ремонту склали 2,5%,  

з поточного – 2,6%. Господарським способом виконано 0,6% від 

загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту. 
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СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

 

Робота транспорту м.Києва  

у січні 2015 року 

  

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні 2015р. 

перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-

підприємців) 412,0 тис.т комерційних вантажів (71,2% від рівня січня 

2014р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за січень 2015р. 

обсяг вантажних перевезень дорівнював 389,4 тис.т (71,5% від рівня січня 

минулого року). Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному 

періоді, склав 148,9 млн.ткм (86,4% від рівня січня 2014р.), з них 

підприємствами-перевізниками виконано 133,5 млн.ткм (89,8% від рівня 

січня 2014р.). 

Автобусами за всіма видами сполучень у січні 2015р. перевезено (з 

урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців)  

26240,6 тис. пасажирів (88,8% від рівня січня 2014р.). За звітними даними, 

автобусами підприємств за січень 2015р. перевезено 23602,8 тис. 

пасажирів (87,9% від рівня січня 2014р.). Пасажирооборот у звітному 

періоді склав 267,1 млн.пас.км (85,4% від рівня січня 2014р.), з них 

підприємствами-перевізниками виконано 247,6 млн.пас.км (84,5% від рівня 

січня 2014р.). 

Пасажирськими літаками у січні 2015р. перевезено  

366,0 тис. пасажирів (82,6% від рівня січня 2014р.). Пасажирооборот у 

звітному періоді склав 699,4 млн.пас.км (85,2% від рівня січня 2014р.). 

Міським електричним транспортом у січні 2015р. перевезено  

66,1 млн. пасажирів (100,6% до рівня січня минулого року), в т.ч. платних – 

38,2 млн. (99,0% від рівня січня 2014р.).  

 

Надання телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг 

за 2014 рік 

 

За 2014р. споживачам надано телекомунікаційних, поштових та 

кур’єрських послуг на 20,5 млрд.грн., у т.ч. населенню – на 9,7 млрд.грн. 

Обсяги доходів від надання телекомунікаційних, поштових та 

кур’єрських послуг за видами послуг характеризуються такими даними: 
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 Доходи від надання телекомунікаційних, поштових 

та кур’єрських послуг
1 

усього,  

тис.грн. 

з них  

населенню 

   

Усього 20515266,9 9736447,4 

у тому числі   

поштовий 937944,0 109196,7 

телеграфний 11796,3 308,4 

телефонний міський 1356174,7 378942,2 

телефонний сільський …
2
 — 

телефонний міжміський 1476763,1 71876,8 

ІР-телефонія 90493,0 — 

кур’єрська діяльність 241237,2 7889,8 

проводове мовлення 53401,3 46002,9 

спеціальний і фельдзв язок 68030,7 х 

передача і прийом телевізійних та 

радіопрограм, радіозв язок 1228256,2 772696,2 

з нього   

кабельне телебачення 789307,1 772435,9 

супутникове телерадіомовлення 34535,1 — 

нагляд та технічний контроль за 

використанням радіочастот 
…

3
 — 

комп’ютерний  2379141,0 879876,5 

з нього надання доступу до мережі 

Інтернет 1649012,1 879200,3 

мобільний 12235948,9 7468881,7 

з нього   

стільниковий 12213477,1 7456572,1 

транкінговий 8689,2 — 

супутниковий …
3
 …

3
 

радіозв'язок розподільчих  

систем (широкосмуговий  

доступ) …
3
 …

3
 

_______________ 
1 
З урахуванням ПДВ. 

2 
Дані вилучено з метою забезпечення виконання Закону України «Про державну статистику» 

щодо конфіденційності інформації. 
3 
Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".

 

 

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Про надання населенню м.Києва субсидій у грудні 2014 року 
 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 88,2 тис. сімей, що на 

31,3% більше ніж у січні–грудні 2013р. 

У грудні 2014р. 40,9 тис. сімей міста одержали субсидії для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 

19,9% більше ніж у грудні 2013р. 
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Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у грудні 2014р. 

становив 439,6 грн. 

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають 

сім’ї з однієї особи, у грудні 2014р. їх частка склала 69,3% усіх сімей. 

У січні–грудні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг призначено 85,0 тис. сімей, що становило 

96,3% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. 

Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–грудні 2014р. 

становила 23249,0 тис. грн., що на 116,1% більше відповідного показника 2013р. 
 

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

ТА ЕНЕРГЕТИКИ 
 

Оборот роздрібної торгівлі м.Києва 

за січень 2015 року 
 

За січень 2015р. оборот роздрібної торгівлі, до якого включено 

роздрібний товарооборот підприємств-юридичних осіб, які здійснюють 

діяльність з роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу 

товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями, по відношенню до 

січня 2014р. зменшився на 18,0%
1
 – до 9386,9 млн.грн. Середньомісячний 

оборот роздрібної торгівлі на одну особу по м.Києву за січень п.р. 

становив 3272,2 грн.  

За січень 2015р. роздрібний товарооборот підприємств-юридичних 

осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі порівняно з січнем 

2014р. зменшився на 21,4%
1
 – до 6042,7 млн.грн.  

 

Залишки та використання енергетичних матеріалів  

і продуктів перероблення нафти підприємствами м.Києва  

за грудень 2014 року 
 

У грудні 2014р. підприємствами та організаціями м.Києва було 

використано газу природного 465,8 млн.м
3
, вугілля кам’яного – 60,5 тис.т, 

газойлів (палива дизельного) – 17,1 тис.т, бензину моторного – 5,9 тис.т. 

У порівнянні з груднем 2013р. обсяги використання бензину 

моторного зменшилися на 16,8%, газу природного – на 10,9%, газойлів – 

на 10,7%, а обсяги використання вугілля кам’яного збільшилися на 10,9%. 

Станом на 01.01.2015р. на підприємствах м.Києва залишки вугілля 

кам’яного становили 73,5 тис.т, мазутів топкових важких – 57,5 тис.т, 

газойлів – 26,4 тис.т, бензину моторного – 15,9 тис.т. Порівняно з  

1 січня 2014р. залишки вугілля кам’яного зменшилися на 46,1%, бензину 

моторного – на 29,4%, мазутів топкових важких – на 2,1%, газойлів – на 

1,3%. 
_____________ 
1
 У порівнянних цінах. 
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Продаж світлих нафтопродуктів і газу населенню  

у грудні 2014 року по м.Києву 
 

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

моторного у грудні 2014р. по відношенню до попереднього місяця збільшився на 

2,9% і становив 25,2 тис.т, дизельного пального (газойлю) – на 11,7% (9,6 тис.т).  

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану 

скраплених 3,4 тис.т, що на 10,4% більше, ніж за листопад 2014р. 

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.01.2015р. бензину 

моторного нараховувалось 7,3 тис.т, дизельного пального – 3,8 тис.т, 

пропану і бутану скраплених – 0,5 тис.т. 

Загалом за грудень 2014р. світлих нафтопродуктів та газу для 

автомобілів було продано (відпущено) населенню на 823,9 млн.грн., у т.ч. 

бензину моторного – на 576,6 млн.грн., дизельного пального –  

на 193,0 млн.грн. 
 

СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Зовнішня торгівля товарами м.Києва за січень–грудень 2014 року 
 

Обсяг експорту товарів за січень–грудень 2014р. становив  

11469,8 млн.дол. США, імпорту – 20176,0 млн.дол. (порівняно з 

січнем–груднем 2013р. обсяги експорту зменшились на 7,0%, обсяги  

імпорту – на 24,4%). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами 

становило 8706,2 млн.дол. (за січень–грудень 2013р. також від’ємне – 

14342,8 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста 

здійснювали з партнерами зі 197 країн світу. 

До Російської Федерації здійснювались найбільші експортні  

поставки – 10,6% від загального обсягу експорту, до Індії, Єгипту, 

Туреччини, Китаю, Нідерландів, Іспанії, Італії, Саудівської Аравії, 

Білорусі, Ірану, Ісламської Республіки, Угорщини, Кореї, Республіки, 

Ізраїлю, Польщі, Франції, Казахстану, Кіпру, Великої Британії, Бельґії, 

Пакистану та Німеччини – 64,9% експортних поставок міста. 

Порівняно з січнем–груднем 2013р. експорт товарів зменшився до 

Франції на 34,1%, Ізраїлю – на 28,7%, Російської Федерації – на 27,1%, 

Німеччини – на 22,6%, Єгипту – на 18,4%, Індії – на 12,8%, Нідерландів – 

на 8,7%, Казахстану – на 2,6%, Італії – на 1,4% та Бельґії – на 0,6%. Утім, 

спостерігалось збільшення експортних поставок до Угорщини в 11,3 раза, 

Кіпру – в 5,2 раза, Пакистану – в 2,1 раза, Саудівської Аравії – в 1,5 раза, 

Польщі – на 41,1%, Великої Британії – на 33,5%, Кореї, Республіки – на 

26,5%, Ірану, Ісламської Республіки – на 24,5%, Китаю та Білорусі – на 

17,5% кожна країна, Туреччини – на 8,1% та Іспанії – на 4,8%.  
__________________  

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

природного. 
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У загальному обсязі експорту товарів найбільша частка припадала на 

продукти рослинного походження (39,3%), жири та олії тваринного або 

рослинного походження (15,9%). 

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались 

із Російської Федерації – 16,2%, а надходження товарів із Китаю, 

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

Литви, Великої Британії, Угорщини, Нідерландів, Швейцарії, Румунії, 

Австрії та Індії разом становили 63,2%. 

Зменшились проти січня–грудня 2013р. імпортні поставки зі 

Швейцарії на 49,6%, Японії – на 43,2%, Великої Британії – на 37,2%, 

Німеччини – на 33,8%, Нідерландів – на 33,7%, США – на 31,0%, Італії – 

на 30,4%, Російської Федерації – на 28,0%, Франції – на 27,6%, Румунії – 

на 26,0%, Польщі – на 25,3%, Угорщини – на 23,8%, Китаю – на 21,0%, 

Індії – на 15,5%, Туреччини – на 14,1%, Австрії – на 13,3%. Одночасно 

спостерігалось збільшення імпортних поставок з Литви та Білорусі 

відповідно на 15,4% та 7,3%. 

До основних статей імпорту належать машини, обладнання та 

механізми, електротехнічне обладнання (21,4% від загального обсягу 

імпорту товарів), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості (19,7%).  

У січні–грудні 2014р. експорт давальницької сировини становив  

107,6 млн.дол. США, або 0,9% від загального обсягу експорту міста. 

Імпортовано готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини, 

на 77,5 млн.дол., або 0,4% від загального обсягу імпорту. 

У свою чергу, на підприємства та організації м.Києва надійшло 

іноземної давальницької сировини на 275,5 млн.дол., або 1,4% від 

загального обсягу імпорту. Обсяг експорту готової продукції, виготовленої 

з імпортованої давальницької сировини, становив 577,5 млн.дол., або 5,0% 

від загального обсягу експорту.  

 

Зовнішня торгівля послугами м.Києва за 2014 рік 

 
Обсяг експорту зовнішньої торгівлі послугами м.Києва за 

січень–грудень 2014р. становив 3338,3 млн.дол. США, імпорту –  

2460,0 млн.дол. У порівнянні з січнем–груднем 2013р. обсяги експорту 

зменшились на 16,9%, імпорту – на 21,5%. Позитивне сальдо зовнішньої 

торгівлі послугами становило 878,3 млн.дол. (у січні–грудні 2013 р. також 

позитивне – 886,2 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції послугами підприємства м.Києва 

здійснювали з партнерами зі 190 країн світу. 

Основними партнерами в експорті послуг від підприємств та 

організацій м.Києва були такі країни: Російська Федерація – 18,1% 

від загального обсягу експорту послуг, США – 12,3%, Велика Британія – 
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9,4%, Швейцарія – 9,2%, Німеччина – 8,7%, Об’єднані Арабські Емірати – 

3,1%, Кіпр – 2,8%, Італія та Естонія – по 2,2%, Франція, Корея, Республіка 

та Польща – по 1,8%, Казахстан – 1,6% та Туркменістан – 1,5%. 

Порівняно з січнем–груднем 2013р. обсяг експорту послуг 

зменшився до Туркменістану на 47,5%, Об’єднаних Арабських Еміратів – 

на 29,0%, Франції – на 24,3%, Кіпру – на 23,5%, Німеччини – на 20,3%, 

Великої Британії – на 17,6%, Російської Федерації – на 15,7%, США – на 

12,8%, Казахстану – на 12,2%, Кореї, Республіки – на 7,8%, Швейцарії – на 

3,7% та Італії – на 1,5%. Утім, спостерігалось збільшення експорту послуг 

до Естонії в 4,2 раза та Польщі – на 9,9%. 

Найбільшу питому вагу в загальному обсязі імпорту послуг мали: 

Російська Федерація – 16,8%, Кіпр – 11,8%, Велика Британія – 9,9%, 

Швейцарія – 7,7%, Німеччина – 6,3%, Австрія – 4,5%, Туреччина – 4,2%, 

Мальта – 3,4%, США та Нідерланди – по 3,1%, Об’єднані Арабські 

Емірати – 2,9%, Франція – 2,8% та Польща – 2,0%.  

Порівняно з січнем–груднем 2013р. скоротились обсяги імпорту 

послуг з Кіпру на 42,8%, США – на 36,8%, Нідерландів – на 33,9%, 

Австрії – на 26,1%, Франції – на 23,2%, Великої Британії – на 21,3%, 

Туреччини – на 19,9%, Німеччини – на 18,3%, Російської Федерації – на 

16,1%, Об’єднаних Арабських Еміратів – на 9,0% та Польщі – на 4,8%. 

Одночасно зросли обсяги послуг, одержаних з Мальти в 26,1 раза та 

Швейцарії – на 0,4%. 

У структурі зовнішньої торгівлі послугами переважали транспортні 

послуги, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги, 

ділові послуги, послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, 

пов’язані з використанням інтелектуальної власності, послуги, пов’язані з 

фінансовою діяльністю, послуги з переробки матеріальних ресурсів. 

 

СТАТИСТИКА ЦІН 

 

Індекси споживчих цін у січні 2015 року по м.Києву 

 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у січні 2015р. становив 103,6%. 

У цілому по Україні 1  індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 103,1%. 

На споживчому ринку столиці у січні 2015р. ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої зросли на 6,1%. Найбільш суттєво 

підвищилися ціни на овочі (на 21,3%), фрукти  (на 15,3%), рибу та 

продукти з риби (на 8,1%), хліб і хлібопродукти (на 6,0%), макаронні 

вироби (на 2,2%).  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 5,9%, 

у т.ч. тютюнові вироби – на 6,9%, алкогольні напої – на 4,9%. 

____________ 
1
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя. 
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Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 

види палива на 0,3% відбулося за рахунок збільшення вартості утримання 

та ремонту житла на 2,7%. 

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 4,0%, що зумовлено 

підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та 

обладнання на 5,4%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,9% пов'язано з 

подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 

0,9% та зростанням вартості палива та мастил  на 0,4%.  

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 3,4% в основному 

через подорожчання туристичних послуг на 2,6%.  
 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
 

Демографічна ситуація у м.Києві за січень–грудень 2014 року 
1 

 

За оцінкою чисельність наявного населення м.Києва станом на  

1 січня 2015р. становить 2888,0 тис.осіб. Упродовж січня–грудня 2014р. 

чисельність населення збільшилась на 19272 особи. Зміна чисельності 

населення відбулася за рахунок природного приросту на 4829 осіб та 

міграційного приросту на 14443 особи.  

За січень–грудень 2014р. число народжених збільшилось на  

1516 осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 

34821 особу. 

Дещо збільшилось і число померлих у місті; воно становить  

29992 особи за січень–грудень 2014р. 
_____________ 
1 

Дані попередні 

 

ІСЦ у 2014 - 2015 роках
(у %  до попереднього місяця)

103,6

102,9

100,6

101,3

103,8

103,4

102,2

101,0
100,4

101,9

103,1

102,4

100,6

100,2

100,7

102,7

102,8
103,3

100,8

103,0

101,0

102,3

100,4

102,4

102,3

103,3

98

99

100

101

102

103

104

105

106

С
іч

е
н
ь

Л
ю

ти
й

Б
е
р
е
зе

н
ь

К
в
іт

е
н
ь

Т
р
а
в
е
н
ь

Ч
е
р
в
е
н
ь

Л
и
п
е
н
ь

С
е
р
п
е
н
ь

В
е
р
е
с
е
н
ь

Ж
о
в
те

н
ь

Л
и
с
то

п
а
д

Г
р
у
д

е
н
ь

С
іч

е
н
ь

м.Київ Україна



 13 

Шлюбів за січень–грудень 2014р. укладено 27477, що на  

2838 реєстрацій більше, ніж за січень–грудень 2013р. 

Кількість розлучень за цей період склала 3745 одиниць. 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.  
 

СТАТИСТИКА ПРАЦІ 
 

Заробітна плата у грудні 2014 року 
 

У грудні 2014р. розмір середньої номінальної заробітної плати 

штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 

працюючих 10 осіб і більше) становив 6414 грн. Порівняно з листопадом 

2014р. розмір заробітної плати збільшився на 16,8%, а порівняно з груднем 

2013р. – на 14,2%. Нарахування за одну оплачену годину в грудні 2014р. 

становили 37,97 грн., що на 3,3% більше, ніж у попередньому місяці. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

відносилися фінансова та страхова діяльність, інформація та 

телекомунікації, а також професійна, наукова та технічна діяльність, а 

серед промислових видів діяльності – виробництво основних 

фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, 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; сфери тимчасового розміщування й 

організації харчування; виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної 

продукції; діяльності у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування, а також будівництва і не перевищував 58,0% від 

середнього рівня по економіці. 

Реальна заробітна плата (з урахуванням змін споживчих цін) у грудні 

2014р. порівняно з листопадом 2014р. збільшилася на 12,9%. У цілому за 

2014р. порівняно з минулим роком темп зниження реальної заробітної 

плати становив 94,5%. 

За даними державного статистичного спостереження з праці1, 

упродовж грудня 2014р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної 

плати зменшилася на 24,6%, або на 27424,5 тис.грн., і на 1 січня 2015р. 

становила 84195,1 тис.грн., що в 2,3 раза більше, ніж на початок 2014р. 
_____________ 
1 

Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і 

у фізичних осіб-підприємців. 
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Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, 

наукову та технічну діяльність (41,7%) та транспорт, складське господарство 

(37,3%), при цьому більше половини – на Шевченківський (28,1%), 

Печерський (16,0%) та Солом’янський (13,9%) райони. 

У структурі боргу 92,7% припадає на економічно активні 

підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних 

підприємств упродовж грудня 2014р. зменшилася на 25,9%, або на  

27317,2 тис.грн. і на 1 січня 2015р. становила 78017,5 тис.грн.  

У районному розрізі зменшення суми заборгованості економічно 

активних підприємств відбулося у більшості районів міста, а найвагоміше 

у Печерському (на 5186,5 тис.грн.) та Шевченківському (на 5170,6 тис.грн.) 

районах, а в Деснянському районі вона повністю погашена. Лише в 

Оболонському районі зафіксовано незначне збільшення суми 

заборгованості. 

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, 

зменшилась на 8,4% і на 1 січня 2015р. становила 13,7 тис. осіб, або 1,1% 

від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в 

економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 

5676 грн., що на 11,5% менше від середньої заробітної плати за грудень 

2014р. 

 

Ринок праці 

 

Упродовж січня 2015р. статус зареєстрованого безробітного в 

державній службі зайнятості мали 19,5 тис. осіб, що на 8,9 тис., або  

у 1,8 раза, більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася упродовж  

січня 2015р. на 0,3% і на кінець місяця становила 17314 осіб. Допомогу по 

безробіттю отримували 82,4% осіб, які мали статус безробітного. 

Із загальної кількості безробітних 62,8% складали жінки, 44,6% – 

молодь у віці до 35 років. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву на кінець 

січня 2015р. становив 0,9% населення працездатного віку. 

За сприяння державної служби зайнятості у січні 2015р. було 

працевлаштовано 760 осіб, що на 19,8% менше, ніж у грудні 2014р. (у січні 

2014р. – 637 осіб). 

Частка працевлаштованих осіб порівняно з груднем 2014р. 

зменшилася на 0,8 в.п. та у січні 2015р. становила 3,9% громадян, які мали 

статус зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у січні 2014р. – 6,0%). 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 

безробіттю у січні п.р., становила 13471 особу. Середній розмір допомоги 

по безробіттю становив 2647 грн., що у 2,2 раза перевищує законодавчо 

визначений розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 
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