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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, 2015 

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–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%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Дарницького району – 422259 тис.грн. або 19,0% від 

загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Шевченківського 

району виконано обсяг робіт на суму 351918 тис.грн. або 15,8%,  

Святошинського – 329708 тис.грн. або 14,8% та Дніпровського –  

262636 тис.грн. або 11,8%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано 

підприємствами Деснянського і Подільського районів. 

 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

за січень–березень 2015 року 
 

 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

м.Київ 2227626 100,0 

райони   

Голосіївський 235085 10,5 

Дарницький 422259 19,0 

Деснянський 29817 1,3 

Дніпровський 262636 11,8 

Оболонський 255953 11,5 

Печерський 159596 7,2 

Подільський 56803 2,5 

Святошинський 329708 14,8 

Солом’янський 123851 5,6 

Шевченківський 351918 15,8 
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Прийняття в експлуатацію житла в м.Києві 

у січні–березні 2015 року 
 

Одним із напрямків соціально-економічного розвитку міста є 

будівництво житла. У цілому по підприємствах-забудовниках у січні–

березні 2014р. на території міста прийнято в експлуатацію 90 житлових 

будинків загальною площею 215,1 тис.м². Це на 18,2% більше, ніж було 

прийнято у січні–березні 2014р. 
 

Прийняття в експлуатацію житла за районами 
 

 Прийнято за січнь–березнь 2014р. 

м2 загальної 

площі 

у % до 

загального 

обсягу 

січня–березня 

2014р. 
    

 м.Київ  215120 100,0 118,2 

райони    

Голосіївський 68250 31,7 177,1 

Дарницький 6741 3,2 68,0 

Деснянський 294 0,2 12,0 

Дніпровський 32119 14,9 93,2 

Оболонський 55931 26,0 828,2 

Печерський 26500 12,3 44,3 

Подільський 2410 1,1 26,9 

Святошинський 1298 0,6 15,8 

Солом’янський 3706 1,7 205,0 

Шевченківський 17871 8,3 161,4 
 

Найбільше житла в м.Києві збудовано в Голосіївському районі, на 

його території прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною 

площею 68,3 тис.м² або 31,7% від загального прийняття в експлуатацію 

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

експлуатацію 55,9 тис.м2 або 26,0%, Дніпровського – 32,1 тис.м2 або 14,9%, 

Печерського – 26,5 тис.м2 або 12,3%. 

У січні–березні 2015р. прийнято в експлуатацію 2690 квартир. 

Середній розмір квартири становить 71,9 м2 загальної площі. Переважно 

будуються однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. У цілому по 

місту збудовано 1320 однокімнатних квартир, 723 двокімнатних,  

536 трикімнатних. 

У будівництві нових житлових будівель м.Києва перевага віддається 

влаштуванню зовнішніх стін із змішаних матеріалів. У січні–березні 2015р. 

прийнято в експлуатацію житлових будинків із змішаних матеріалів 

загальною площею 53,6 тис.м², що становить 28,1% від загального 

прийняття нових житлових будинків квартирного типу. Разом з тим, 

здійснюється будівництво житлових будинків з цегли (49,3 тис.м² або 25,9%), 
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з монолітного бетону (35,6 тис.м² або 18,7%), блочних (18,9 тис.м² або 9,9%), 

панельних (16,6 тис.м² або 8,7%) та з ніздрюватого бетону (11,8 тис.м² або 6,2%). 
 

Прийняття в експлуатацію нових житлових будинків квартирного типу 

за матеріалами стін 
(м² загальної площі) 

 Прийнято 

в експлуа-

тацію – 

всього 

У тому числі 

цегляні панельні блочні 
з моно-

літного 

бетону 

з 
ніздрю-
ватого 
бетону 

із зміша-
них 

матеріа-
лів 

        

м.Київ 190272 49288 16620 18908 35605 11758 53554 

райони        

Голосіївський 56601 11052 16620 18908 – – 9882 

Дарницький 5958 173 – – – – 4959 

Деснянський 294 294 – – – – – 

Дніпровський 31600 – – – 19938 – 11662 

Оболонський 55102 31327 – – 11305 4975 7213 

Печерський 20671 1958 – – 4362 – 14294 

Подільський 1896 – – – – 1188 – 

Святошинський 759 – – – – – – 

Солом’янський 2544 776 – – – – – 

Шевченківський 14847 3708 – – – 5595 5544 
 

СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 

 

Автомобільні перевезення 
 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами за січень–березень 2015 року1 

 

 

Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т 

у % до  

січня–березня 

2014р. 

млн.ткм 

у % до  

січня–березня 

 2014р. 
     

м.Київ 1582,5 67,6 553,3 81,0 

райони     

Голосіївський 218,1 31,8 49,9 73,2 

Дарницький 123,9 115,1 35,7 76,9 

Деснянський 196,1 72,0 91,2 79,3 

Дніпровський 118,3 69,8 90,3 108,9 

Оболонський 19,5 50,6 9,7 51,5 

Печерський 61,4 81,9 41,6 80,7 

Подільський 73,1 76,1 11,8 56,6 

Святошинський 477,8 88,6 76,9 84,9 

Солом’янський 77,2 96,8 28,2 90,7 

Шевченківський 124,5 83,4 54,9 82,1 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 
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Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–березень 2015 року1 

 

 

Перевезено пасажирів Пасажирооборот 

тис. 

у % до  

січня–березня 

2014р. 

млн.пас.км 

у % до  

січня–березня 

2014р. 

     

м.Київ 85221,0 92,7 889,3 94,0 

райони     

Голосіївський 194,0 57,8 2,9 30,9 

Дарницький – – – – 

Деснянський 1027,8 86,2 11,2 70,6 

Дніпровський – – – – 

Оболонський 7516,6 99,8 105,0 101,4 

Печерський 2,0 200,0 2,6 135,9 

Подільський 54088,8 90,0 379,2 89,6 

Святошинський 14119,4 99,0 273,9 98,5 

Солом’янський 592,6 91,7 37,6 112,9 

Шевченківський 21,7 116,0 20,2 104,3 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями.  

 

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Про надання населенню м.Києва субсидій у розрізі районів 

у березні 2015 року 

 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 16,4 тис. домогосподарств, 

що на 26,2% більше, ніж у січні–березні 2014р. 

У березні 2015р. у столиці 52,4 тис. домогосподарств одержали 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

що на 55,8% більше ніж у березні 2014р. Серед районів найбільша питома 

вага домогосподарств, які отримували субсидії, – в Святошинському районі 

(14,3%), а найменша – у Печерському районі (3,8%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

березні 2015р. становив 431,4 грн. Серед районів найбільший розмір 

спостерігався у Дарницькому районі (492,9 грн.). 

Домогосподарства, які отримують субсидії, за кількістю членів 

переважно складаються із однієї особи (64,8% від загальної кількості 

домогосподарств). 

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

житлово-комунальних послуг призначено 14,7 тис. домогосподарств, що 
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становило 89,6% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися за 

субсидіями. Порівняно з відповідним періодом 2014р. кількість 

домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 15,1%. 

 

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у березні 2015 року 

 

 

Кількість 

домогосподарств, 

які звернулися за 

субсидіями, 

одиниць 

Кількість 

домогосподарств, 

яким призначено 

субсидії, одиниць 

Середня сума призначеної 

субсидії 

грн. 

у % до 

 січня 

2015р. 

     

м.Київ  4497 3940 431,4 96,5 

райони     

Голосіївський  278 240 424,1 98,3 

Дарницький  439 367 492,9 100,9 

Деснянський  536 502 468,9 103,7 

Дніпровський  561 483 406,0 97,3 

Оболонський  633 516 482,9 50,1 

Печерський  138 117 363,8 101,4 

Подільський  327 318 403,8 96,6 

Святошинський  625 577 416,4 95,8 

Солом’янський  654 551 400,1 106,3 

Шевченківський 306 269 389,0 100,0 

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

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

березні 2015р. становила 6431,9 тис.грн., що у три рази більше відповідного 

періоду 2014р. 
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 

 

Демографічна ситуація в м.Києві  

в січні–березні 2015 року за районами 

 

За оцінкою на 1 квітня 2015р. чисельність наявного населення м.Києва 

становила 2889904 особи. За січень–березень 2015р. вона збільшилась на 

1930 осіб. 

 

Чисельність наявного населення  

                                                                                                    (осіб) 

 на 1 січня 2015р. на 1 квітня 2015р. 

м.Київ 2887974 2889904 

райони   

Голосіївський 244182 244433 

Дарницький 329410 330164 

Деснянський 367118 367297 

Дніпровський 352990 353247 

Оболонський 319643 319725 

Печерський 149165 149609 

Подільський 196333 196600 

Святошинський 340357 340345 

Солом’янський 360500 360887 

Шевченківський  228276 227597 

 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

скорочення на 23 особи та міграційного приросту населення на 1953 особи. 

Міграційний приріст населення зафіксовано у дев’яти районах 

м.Києва за січень–березень 2015р.  

За січень–березень 2015р. число народжених збільшилось на 59 осіб 

порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 8179 осіб. 

Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі (1162 особи), 

найменше – у Голосіївському (549 осіб). 

Дещо збільшилась кількість померлих у місті – з 7591 особи за січень–

березень 2014р. до 8202 осіб за січень–березень 2015р. Найбільше значення 

природного скорочення населення за звітний період – у Шевченківському 

районі (836 осіб). Структура причин смерті населення у січні–березні 2015р. 

порівняно із січнем–березнем 2014р. майже не змінилась: хвороби системи 

кровообігу складають 66,4% від загальної кількості померлих, 16,4% 

припадає на новоутворення, 5,1% – на зовнішні причини смерті, 4,2% – на 

хвороби органів травлення. 

Шлюбів за січень–березень 2015р. по м.Києву укладено 4234, що 

складає 5,9 реєстрації на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень 

шлюбності (8,8 реєстрації на 1000 осіб) у Шевченківському районі, 



 9 

найнижчий (по 5,4 на 1000 осіб) у Деснянському, Оболонському та 

Подільському районах. 

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,2 на 1000 осіб. 

Найвищий рівень розлученості – у Шевченківському районі (1,6 реєстрацій 

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

Подільському районах (по 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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