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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 
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СТАТИСТИКА ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

У січні–березні 2015р. відносно січня–березня 2014р. індекс 

промислового виробництва становив 90,9%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів він 

склав 79,8%. 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–березні п.р. проти січня–березня 2014р. 

індекс продукції склав 128,9%. Зокрема, збільшено випуск білизни 

постільної – з 157,6 до 284,4 тис.шт.; взуття – з 197,1 до 208,4 тис. пар; 

светрів, пуловерів, кардиганів трикотажних та в’язаних – з 15,1 до 15,3 

тис.шт.; пальт, на півпальт чоловічих  – з 2,7 до 3,8 тис.шт.  

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності обсяги продукції зменшились на 21,3%. 

Це пов’язано зі скороченням виробництва вікон, їх рам та дверей 

дерев’яних; коробок та ящиків з паперу або картону негофрованих; рам 

дерев’яних для картин, фотографій; мішків та пакетів з паперу. 

Поліграфічними підприємствами на 9,2% менше, ніж торік надруковано 

газет, які виходять менше чотирьох разів на тиждень; на 62,1% – журналів 

та видань періодичних; на 47,2%  – книг, брошур, листівок та подібної 

продукції. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції  збільшення 

випуску відносно січня–березня 2014р. на 0,9% відбулось за рахунок такої 

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

для гоління; лосьйони та засоби для догляду за волоссям та інша 

продукція.  

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів обсяги продукції скорочено на 10,6%. 

Протягом січня–березня 2015р. підприємствами галузі вироблено 25 т 

препаратів лікарських,  що містять гормони (зменшення на 27,8%); 45 т 

препаратів лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики (на 

12,6%); 1639 т препаратів лікарських, що містять алкалоїди (на 6,8%). 

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва зросли на 

6,7%. Так, зросло виробництво пластмасових виробів для транспортування 

чи пакування продукції (на 5,3%), посуду столового і кухонного (на 

42,5%), блоків дверних і віконних з пластмас (на 97,6%). Підприємствами з 

виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск 

блоків та цегли з цементу, бетону або штучного каменю; елементів 
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конструкцій збірних для будівництва з цементу, бетону або каменю 

штучного; сумішей будівельних сухих. 

На підприємствах машинобудування індекс промислового 

виробництва склав 107,6%. До продукції, виробництво якої зросло 

порівняно з січнем–березнем 2014р. належать вантажопідіймачі та 

конвеєри пневматичні, інструменти й апаратура для вимірювання або 

контролю електричних величин, колеса та передачі зубчасті, компаси для 

визначення напрямку, лічильники для рідин, газоміри, електроприлади для 

обігріву приміщень та грунту, ліфти та підйомники скіпові з 

електроприводом.  

 

СТАТИСТИКА БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій м.Києва 

за січень–березень 2015 року 

 

У січні–березні 2015р. підприємствами м.Києва виконано 

будівельних робіт на суму 2227626 тис.грн. Індекс будівельної продукції у 

січні–березні п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 

75,5%.  

Індекс будівельної продукції у січні–березні 2015р. проти  

січня–березня 2014р. з будівництва житлових будівель становив 111,1%, 

нежитлових будівель – 57,1%, інженерних споруд – 55,2%. 

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт 

виконано з будівництва будівель – 1763995 тис.грн. або 79,2%  

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

суму 1104612 тис.грн. або 49,6%, нежитлових – 659383 тис.грн. або 29,6%.  

З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 463631 тис.грн. або 

20,8% від загального обсягу. 

У загальному обсязі роботи з капітального ремонту склали 1,8%,  

з поточного – 2,2%. Господарським способом виконано 0,7% від 

загального обсягу будівельних робіт в цілому по місту. 

 

СТАТИСТИКА ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ 

 

Робота транспорту м.Києва  

у січні–березні 2015 року 

 

Південно-Західною залізницею у січні–березні 2015р. відправлено 

7,8 млн.т вантажів (97,3% від рівня січня–березня минулого року). 

Відправлення лісових вантажів зменшилось на 1,4%, хімічних і 

мінеральних добрив – на 9,8%, будівельних матеріалів – на 10,8%,   нафти і 
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нафтопродуктів – на 94,7%. Пасажирів за зазначений період відправлено 

29,6 млн. (96,8% від рівня січня–березня 2014р.) з урахуванням перевезень 

пасажирів міською електричкою. 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні–

березні 2015р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних 

осіб-підприємців) 1582,5 тис.т комерційних вантажів (67,6% від рівня 

січня–березня 2014р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за 

січень–березень 2015р. обсяг вантажних перевезень дорівнював  

1489,9 тис.т (67,3% від рівня січня–березня минулого року). 

Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав  

553,3 млн.ткм (81,0% від рівня січня–березня 2014р.), з них 

підприємствами-перевізниками виконано 490,2 млн.ткм (82,8% від рівня 

січня–березня 2014р.). 

Автобусами за всіма видами сполучень у січні–березні 2015р. 

перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-

підприємців) 85221,0 тис. пасажирів (92,7% від рівня січня–березня 

2014р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень–березень 

2015р. перевезено 77562,9 тис. пасажирів (92,2% від рівня січня–березня 

2014р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 889,3 млн.пас.км (94,0% 

від рівня січня–березня 2014р.), з них підприємствами-перевізниками 

виконано 832,6 млн.пас.км (93,7% від рівня січня–березня 2014р.). 

Пасажирськими літаками у січні–березні 2015р. перевезено  

986,6 тис. пасажирів (88,5% від рівня січня–березня 2014р.). 

Пасажирооборот у звітному періоді склав 1832,2 млн.пас.км (89,7% від 

рівня січня–березня 2014р.). 

Міським електричним транспортом у січні–березні 2015р. 

перевезено 186,7 млн. пасажирів (93,4% від рівня січня–березня минулого 

року), в т.ч. платних – 120,5 млн. (103,7% до рівня січня–березня 2014р.).  

 

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Про надання населенню м.Києва субсидій у лютому 2015 року 

 

У січні–лютому 2015р. за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 11,9 тис. 

домогосподарств, що на 25,6% більше ніж у січні–лютому 2014р. 

У лютому 2015р. 49,0 тис. домогосподарств міста одержали субсидії 

для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 

47,9% більше ніж у лютому 2014р. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

лютому 2015р. становив 433,3 грн.. 
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Домогосподарства, які отримують субсидії, за кількістю членів 

переважно складаються із однієї особи (66,2% від загальної кількості 

домогосподарств). 

У січні–лютому 2015р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг призначено 10,7 тис. домогосподарств, що 

становило 90,4% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися 

за субсидіями. 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–

лютому 2015р. становила 4732,2 тис. грн., що у три рази більше 

відповідного показника 2014р. 

 

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Оборот роздрібної торгівлі м.Києва 

за січень–березень 2015 року 

 

За січень–березень 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–березня 2014р. зменшився на 19,8%
1
 – до  

32997,7 млн.грн.  

За січень–березень 2015р. роздрібний товарооборот підприємств-

юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, порівняно 

з січнем–березнем 2014р. зменшився на 24,6%
1
 – до 20553,5 млн.грн.  

 

Залишки та використання енергетичних матеріалів  

і продуктів перероблення нафти підприємствами м.Києва  

за лютий 2015 року 

 

У лютому 2015р. підприємствами та організаціями м.Києва було 

використано газу природного 391,9 млн.м
3
, вугілля кам’яного – 23,5 тис.т, 

газойлів (палива дизельного) – 12,2 тис.т, бензину моторного – 4,6 тис.т. 

У порівнянні з лютим 2014р. обсяги використання вугілля кам’яного 

зменшилися в 2,4 раза, бензину моторного – на 22,0%, газу природного – 

на 15,0%, газойлів – на 11,3%. 

Станом на 01.03.2015р. на підприємствах м.Києва залишки мазутів 

топкових важких становили 58,5 тис.т, вугілля кам’яного – 21,5 тис.т, 
_____________ 
1
 У порівнянних цінах. 
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газойлів – 21,0 тис.т, бензину моторного – 15,3 тис.т. Порівняно з  

1 березня 2014р. залишки вугілля кам’яного зменшилися в 1,8 раза, 

бензину моторного – на 34,0%, мазутів топкових важких – на 0,3%, а 

залишки газойлів збільшилися на 2,7%. 

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу населенню  

у лютому 2015 року по м.Києву 

 

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

моторного у лютому 2015р. по відношенню до попереднього місяця 

зменшився на 15,0% і становив 15,5 тис.т, дизельного пального (газойлю) – 

на 2,5% (6,4 тис.т).  

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану 

скраплених 2,5 тис.т, що на 2,3% менше, ніж за січень 2015р. 

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.03.2015р. бензину 

моторного нараховувалось 6,3 тис.т, дизельного пального – 2,9 тис.т, 

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

Загалом за лютий 2015р. світлих нафтопродуктів та газу для 

автомобілів було продано (відпущено) населенню на 616,3 млн.грн., у т.ч. 

бензину моторного – на 422,0 млн.грн., дизельного пального – на  

155,3 млн.грн. 

 

Ринкова мережа м.Києва  

станом на 1 січня 2015 року 

 

На сьогоднішній день споживчий ринок м.Києва характеризується 

високим рівнем насиченості магазинів та кіосків з продажу продовольчих 

та непродовольчих товарів, а також торгово-сервісних центрів. Поряд з 

динамічним розвитком торгової мережі організовані ринки продовжують 

відігравати суттєву роль у задоволенні потреб населення. 

На початок 2015р. в м.Києві функціонували 92 організовані ринки 

(торгові майданчики), на яких обладнано 37,8 тис. торгових місць в 

будівлях критих ринків, в павільйонах, на критих/відкритих столах та 

лотках, в кіосках та контейнерах, на відкритих площадках для продажу 

транспортних засобів та місцях для торгівлі з транспортних засобів.  

Більше половини ринків (55,4%) спеціалізуються з продажу товарів 

універсального асортименту, 10,9% та 33,7% – відповідно з продажу 

продовольчих і непродовольчих товарів. На ринках міста з продажу 

сільськогосподарської продукції обладнано 4,8 тис. торгових місць, з 

продажу продовольчих товарів без сільгосппродуктів – 7,0 тис. місць, з 

продажу непродовольчих товарів – 25,6 тис. місць, з продажу свійських та 

інших тварин – 0,4 тис. місць. 



 8 

Крім обладнаних торгових місць, на території ринків нараховується  

108 магазинів з продажу продовольчих товарів та 1675 магазинів з  

продажу непродовольчих товарів, їх торгова площа становить відповідно  

4,4 і 42,2 тис.м
2
.  

Площа організованих ринків становила 891,8 тис.м
2
, у т.ч. відведена 

під торгівлю 592,1 тис.м
2
, що складає 66,4% від загальної території ринків.  

 

НАУКОВА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Наукова та науково-технічна діяльність у м.Києві 

за 2014 рік 

 

За 2014р. наукові та науково-технічні роботи виконували 

 314 організацій на яких працювало 51,2 тис. осіб (без урахування 

сумісників). При цьому, кількість безпосередніх виконавців наукових та 

науково-технічних робіт (дослідників, техніків та допоміжного персоналу) 

становить 41,0 тис. осіб, з них 2,8 тис. докторів наук та 8,5 тис. кандидатів 

наук.  

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами організацій міста, у 2014р. склав 5133,9 млн.грн. З них 

32,9% складають науково-технічні розробки, 30,2% – фундаментальні 

дослідження, 20,8% – прикладні дослідження та 16,1% – науково-технічні 

послуги. 

Внутрішні витрати на виконання наукових та науково-технічних 

робіт власними силами складають 4947,4 млн.грн., з них 2433,4 млн.грн. за 

рахунок державного бюджету. 

Середня заробітна плата виконавців досліджень та розробок по 

м.Києву у 2014р. становила 3613,3 грн. 
 

Інноваційна діяльність у м.Києві 

За 2014р. інноваційну діяльність в промисловості здійснювало  

168 підприємств, або 21,7% загальної кількості обстежених промислових 

підприємств. Кількість підприємств, що впроваджували інновації, у 2014р. 

становила 160 одиниць, з них 74 підприємства впроваджували інноваційну 

продукцію, 110 – інноваційні процеси, 23 – придбали нові технології. У 2014р. 

21 підприємство міста впроваджувало організаційні інновації та 21 – 

маркетингові інновації.  

Промисловими підприємствами міста у 2014р. було впроваджено у 

виробництво 628 найменувань інноваційної продукції, з неї 141 – нових 

видів техніки; впроваджено 342 нових технологічних процеси, з них 80 –

маловідходні, ресурсозберігаючі; придбано 50 нових технологій. 

Обсяг витрат на технологічні інновації по місту склав 

 1306,8 млн.грн., з них 759,4 млн.грн. витрачено підприємствами на 
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придбання машин, обладнання та програмного забезпечення для 

здійснення інноваційної діяльності.  

У 2014р. 88 промислових підприємств реалізовували інноваційну 

продукцію, з них продукцію, що є новою для ринку – 34 підприємства, або 

38,6%; продукцію, що є новою тільки для підприємств – 73 підприємства 

(83,0%). Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами міста 

становив 1748,6 млн.грн., або 2,0% загального обсягу реалізованої 

промислової продукції.  

 

СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Зовнішня торгівля товарами м.Києва за січень–лютий 2015 року 

 

Обсяг експорту товарів за січень–лютий 2015р. становив  

1486,1 млн.дол. США, імпорту – 2071,4 млн.дол. (порівняно з січнем– 

лютим 2014р. обсяги експорту зменшились на 27,3%, обсяги імпорту –  

на 38,9%). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило  

585,3 млн.дол. (за січень–лютий 2014р. також від’ємне – 1349,0 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста 

здійснювали з партнерами зі 163 країн світу. 

До країн ЄС було експортовано 29,6% усіх товарів, до інших країн 

світу – 70,4% (у січні–лютому 2014р. – відповідно 41,4% та 58,6%). 

До Китаю здійснювались найбільші експортні поставки – 10,0% від 

загального обсягу експорту, до Індії, Нідерландів, Єгипту, Ірану, 

Ісламської Республіки, Російської Федерації, Італії, Іспанії, Туреччини, 

Ізраїлю, Кореї, Республіки, Угорщини, Франції, Алжиру, Філіппін, 

Портуґалії – 64,4% експортних поставок міста. 

Порівняно з січнем–лютим 2014р. експорт товарів серед країн ЄС 

зменшився до Портуґалії на 72,5%, Іспанії – на 53,5%, Франції – на 49,1%, 

Угорщини – на 32,0%, Італії – на 29,9%, Нідерландів – на 21,7%, серед 

інших країн світу – до Російської Федерації – на 60,8%, Алжиру – на 

52,4%, Туреччини – на 28,4%, Кореї, Республіки – на 20,2%, Ізраїлю – на 

5,6%, Єгипту – на 3,2%. Утім, спостерігалось збільшення експортних 

поставок серед інших країн світу до Філіппін в 500,9 раза, Ірану, 

Ісламської Республіки – в 2,8 раза, Індії – на 34,3% та Китаю – на 6,7%. 

У загальному обсязі експорту товарів найбільша частка припадала на 

продукти рослинного походження (46,0%), жири та олії тваринного або 

рослинного походження (17,5%). 

Із країн ЄС було імпортовано 41,9% усіх товарів, із інших країн  

світу – 58,1% (у січні–лютому 2014р. – відповідно 40,3% та 59,7%). 
____________ 
Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу 

природного. 
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У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались 

із Китаю – 15,2%, а надходження товарів із Російської Федерації, 

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

Угорщини, Великої Британії, Японії, Кореї, Республіки, Індії, Бельґії та 

В’єтнаму разом становили 62,4%. 

Зменшились проти січня–лютого 2014р. імпортні поставки серед 

країн ЄС із Італії на 42,8%, Угорщини – на 42,7%, Німеччини – на 40,7%, 

Бельґії – на 40,4%, Великої Британії – на 35,5%, Польщі – на 34,6%, Іспанії – 

на 15,2%, Франції – на 14,5%, серед інших країн світу – із Японії – на 

58,4%, Російської Федерації – на 55,1%, США – на 48,2%, Індії – на 47,3%, 

Білорусі – на 38,6%, Китаю – на 19,8%, В’єтнаму – на 15,0%, Туреччини – 

на 2,9%. Одночасно спостерігалось збільшення імпортних поставок із 

Кореї, Республіки на 8,7%.  

До основних статей імпорту належать продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості (25,8% від загального обсягу 

імпорту товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання (19,0%).  

У січні–лютому 2015р. експорт давальницької сировини становив  

1,7 млн.дол. США, або 0,1% від загального обсягу експорту міста. 

Імпортовано готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини, 

на 3,8 млн.дол., або 0,2% від загального обсягу імпорту. 

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

іноземної давальницької сировини на 39,9 млн.дол., або 1,9% від 

загального обсягу імпорту. Обсяг експорту готової продукції, виготовленої 

з імпортованої давальницької сировини, становив 119,8 млн.дол., або 8,1% 

від загального обсягу експорту.  

 

СТАТИСТИКА ЦІН 

 

Індекси споживчих цін у березні 2015 року по м.Києву 

 
 

Індекс споживчих цін (ІСЦ) м.Києва у березні 2015р. становив 

110,1%. У цілому по Україні 1  індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 110,8%. 

 

 

 

 

 

 
_____________ 
1 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 
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На споживчому ринку столиці у березні 2015р. ціни на продукти 

харчування та безалкогольні напої зросли на 14,4%. Найбільш суттєво 

підвищилися ціни на фрукти  (на 29,0%), олію соняшникову (на 26,0%), 

рибу та продукти з риби (на 22,4%), хліб і хлібопродукти (на 15,7%).  

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 2,0%, 

у т.ч. алкогольні напої – на 2,8%, тютюнові вироби – на 1,2%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 

види палива на 1,2% відбулося в основному за рахунок збільшення 

вартості утримання та ремонту житла на 8,9%. 

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 8,4%, що зумовлено 

підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та 

обладнання на 9,9%. 

Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,6% пов'язано з 

подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 

11,7%.  

Ціни у сфері відпочинку та культури зросли на 7,0% в основному 

через подорожчання туристичних послуг на 7,9%.  
 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 

 

Демографічна ситуація у м.Києві 

за січень–лютий 2015 року
 

 

За оцінкою чисельність наявного населення м.Києва станом на  

1 березня 2015р. становить 2889838 осіб. Упродовж січня–лютого 2015р. 

чисельність населення збільшилась на 1864 особи. Зміна чисельності 

населення відбулася за рахунок природного приросту на 3 особи та 

міграційного приросту на 1861 особу.  

За січень–лютий 2015р. число народжених збільшилось на 2 особи 

порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 5405 осіб. 

ІСЦ у 2014 - 2015 роках

(у %  до попереднього місяця)
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Дещо збільшилось і число померлих у місті; воно становить  

5402 особи за січень–лютий 2015р. 

Шлюбів за січень–лютий 2015р. укладено 2947, що на  

320 реєстрацій більше, ніж за січень–лютий 2014р. 

Кількість розлучень за цей період склала 516 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 лютому 2015 року 
 

У лютому п.р. розмір середньої номінальної заробітної плати 

штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 

працюючих 10 осіб і більше) становив 6099 грн. Порівняно з січнем розмір 

заробітної плати збільшився на 13,3%, а порівняно з лютим 2014р. – на 

22,6%. Нарахування за одну оплачену годину у лютому 2015р. становили 

40,85 грн., що на 10,6% більше, ніж у попередньому місяці. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

відносилися фінансова та страхова діяльність, інформація та 

телекомунікації, а серед промислових видів діяльності – виробництво 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де 

заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,7–1,8 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; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; 

металургійного виробництва; виробництва готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання; виробництва комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції; освіти, а також діяльності у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування і не перевищував 61,7% від середнього рівня 

по економіці. 

Індекс реальної заробітної плати у лютому 2015р. порівняно з січнем 

становив 105,7%, відносно лютого 2014р. – 86,5%, а у січні–лютому 2015р. 

відносно відповідного періоду 2014р. – 85,4%. 

Упродовж лютого п.р. загальна сума заборгованості з виплати 

заробітної плати зменшилась на 12,5%, або на 10088,1 тис.грн. і 

на 1 березня п.р. становила 70704,8 тис.грн., що дорівнює 1,0% фонду 

оплати праці, нарахованого за лютий 2015р. 

Основна частка загальної суми боргу припадала на професійну, 

наукову та технічну діяльність (52,7%) та промисловість (18,2%), при цьому 
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більше половини – на Шевченківський (30,0%) та Печерський (26,3%) 

райони. 

У структурі боргу 86,3% припадає на економічно активні 

підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних 

підприємств упродовж лютого п.р. зменшилася на 14,4%, або на 

10256,2 тис.грн. і на 1 березня 2015р. становила 61043,9 тис.грн. 

У районному розрізі зменшення суми заборгованості економічно 

активних підприємств відбулося у більшості районів міста, а найвагоміше 

у Дніпровському (на 3792,4 тис.грн.), Шевченківському (2162,8 тис.грн.) та 

Подільському (на 2088,0 тис.грн.) районах. Разом з тим у Солом’янському 

та Оболонському районах зафіксовано збільшення суми заборгованості (на 

1949,2 тис.грн. та 44,6 тис.грн. відповідно). 

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, 

зменшилась в 1,7 раза і на 1 березня 2015р. становила 7,3 тис. осіб, 

або 0,6% від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в 

економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 

8306 грн., що на 36,2% перевищує середню заробітну плату за 

лютий 2015р. 

 

Ринок праці 
 

Упродовж січня–березня 2015р. статус зареєстрованого безробітного 

в державній службі зайнятості мали 24,9 тис. осіб, що на 10,4 тис., або  

у 1,7 раза, більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася упродовж  

березня 2015р. на 1,6% і на кінець місяця становила 17690 осіб. Допомогу 

по безробіттю отримували 83,0% осіб, які мали статус безробітного. 

Із загальної кількості безробітних 65,9% складали жінки, 43,7% – 

молодь у віці до 35 років. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з 

лютим п.р. не змінився і на кінець березня 2015р. становив 1,0% населення 

працездатного віку. 

За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2015р. 

було працевлаштовано 2601 особу (10,4% громадян, які мали статус 

безробітного у цьому періоді), у т.ч. у березні п.р. – 891 особу, проти  

950 осіб у лютому (у березні 2014р. – 583 особи). 

Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим п.р. зменшилася 

на 0,4 в.п. та у березні 2015р. становила 4,4% громадян, які мали статус 

зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у березні 2014р. – 5,0%). 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу 

по безробіттю у березні 2015р., становила 12094 особи. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 2722 грн., що у 2,2 раза перевищує 

законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 
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