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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–травні 2015р. відносно січня–травня 2014р. індекс 

промислового виробництва становив 90,1%. 

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів він 

склав 81,3%. По багатьох видах продукції відбулось зниження 

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

шоколадні; торти; води натуральні мінеральні газовані; пиво солодове; 

напої безалкогольні. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі 

шкіри та інших матеріалів у січні–травні п.р. проти січня–травня 2014р. 

індекс продукції склав 128,4%. Зокрема, збільшено випуск білизни 

постільної – з 223,5 до 391,9 тис.шт.; блузок, сорочок батників жіночих – з 

3,7 до 7,8 тис.шт.; взуття – з 390,6 до 396,4 тис. пар; трикотажу спіднього – 

з 229,4 до 625,2 тис.шт. 

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічної діяльності обсяги продукції зменшились на 21,6%. 

Це пов’язано зі скороченням виробництва коробок та ящиків з паперу або 

картону негофрованих; рам дерев’яних для картин, фотографій; мішків та 

пакетів з паперу. Поліграфічними підприємствами на 5,5% менше, ніж 

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

59,0% – журналів та видань періодичних; на 49,8% – книг, брошур, 

листівок та подібної продукції. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції скорочення 

випуску відносно січня–травня 2014р. на 14,5% відбулось за рахунок такої 

продукції, як: металоїди; діоксид вуглецю; інсектициди; фарби та лаки на 

основі полімерів; засоби дезінфікуючі; елементи хімічні леговані у формі 

дисків для використання в електроніці та інша продукція.  

У виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів обсяги продукції скорочено на 12,0%. Протягом січня–травня 

2015р. підприємствами галузі вироблено 46 т препаратів лікарських, що 

містять гормони (зменшення на 19,8%); 94 т препаратів лікарських, що 

містять пеніцилін та інші антибіотики (збільшення на 16,7%); 2518 т 

препаратів лікарських, що містять алкалоїди (зменшення на 13,9%). 

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції обсяги виробництва зросли на 

3,1%. Так, зросло виробництво вікон, їх рам, дверей та порогів з пластмас 

(на 37,2%), посуду столового і кухонного (на 14,5%), блоків дверних і 

віконних з пластмас (на 9,5%). Підприємствами з виробництва іншої 

неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск блоків та цегли з 

цементу, бетону або каменю штучного; елементів конструкцій збірних для 

будівництва з цементу, бетону або каменю штучного; сумішей будівельних 

сухих. 
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На підприємствах машинобудування індекс промислового 

виробництва склав 108,6%. До продукції, виробництво якої зросло 

порівняно з січнем–травнем 2014р., належать електроприлади для 

обігрівання приміщень та грунту; вантажопідіймачі та конвеєри 

пневматичні для вантажів і матеріалів; лічильники для рідин; газоміри; 

машини та апарати фільтрувальні або очищувальні для рідин; ліфти та 

підйомники скіпові з електроприводом.  

 

СТАТИСТИКА БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій м.Києва 

за січень–травень 2015 року 

 

У січні–травні 2015р. підприємствами м.Києва виконано будівельних 

робіт на суму 4035694 тис.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні п.р. 

порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 77,4%.  

Індекс будівельної продукції у січні–травні 2015р. проти  

січня–травня 2014р. з будівництва житлових будівель становив 108,0%, 

нежитлових будівель – 57,5%, інженерних споруд – 58,2%. 

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт 

виконано з будівництва будівель – 3230519 тис.грн. або 80,0% від 

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

суму 2115514 тис.грн. або 52,4%, нежитлових – 1115005 тис.грн. або 

27,6%. З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 805175 тис.грн. 

або 20,0% від загального обсягу. 

У загальному обсязі роботи з капітального ремонту склали 2,0%, з 

поточного – 2,1%. Господарським способом виконано 1,0% від загального 

обсягу будівельних робіт в цілому по місту. 

 

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

 

Про надання населенню м.Києва субсидій у квітні 2015 року 

 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 20,7 тис. домогосподарств, 

що на 27,2% більше ніж у січні–квітні 2014р. 

У квітні 2015р. 51,7 тис. домогосподарств міста одержали субсидії 

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

55,0% більше ніж у квітні 2014р. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

квітні 2015р. становив 266,9 грн. 
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Домогосподарства, які отримують субсидії, за кількістю членів 

переважно складаються із однієї особи (64,1% від загальної кількості 

домогосподарств). 

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

житлово-комунальних послуг призначено 19,0 тис. домогосподарств, що 

становило 92,0% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися 

за субсидіями. 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

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

квітні 2015р. становила 7598,6 тис.грн., що у три рази більше відповідного 

показника 2014р. 

 

Про діяльність громадських організацій  

в м.Києві у 2014 році 

 

Про результати своєї діяльності за 2014р. органам статистики  

прозвітувало 992 керівних органи громадських організацій з різним 

статусом. 

Загальна кількість членів на обліку громадських організацій, які 

подали звіти, нараховує 19,8 млн. осіб, з них 0,4 млн. (1,9% від загальної 

кількості) – члени, що перебували на обліку керівних органів. 

 

Кількість громадських організацій 

 
 

Усього 

у тому числі: 

керівний орган має статус
1 

відокремлені 

підрозділи всеукраїнський інший 
     

м.Київ 45114 452 540 44122 

райони     

Голосіївський 1889 62 65 1762 

Дарницький 228 14 27 187 

Деснянський 168 10 31 127 

Дніпровський 305 26 43 236 

Оболонський 197 19 30 148 

Печерський 29387 117 97 29173 

Подільський 1419 39 46 1334 

Святошинський 129 12 35 82 

Солом’янський 868 33 56 779 

Шевченківський 10524 120 110 10294 
______________ 
1 

Кількість центральних органів громадських організацій, що прозвітували перед органами 

державної статистики про результати своєї діяльності та діяльності підпорядкованих їм 

відокремлених підрозділів. 

 

 



 6 

У 2014р. громадськими організаціями усіх рівнів було проведено 

105,4 тис. масових заходів (у 2013р. – 142,0 тис. заходів). 

Найбільша питома вага у структурі масових заходів припадала на 

лекції (зустрічі) – 36,8%, або 38,8 тис. заходів, та з’їзди, конференції, збори – 

21,9%, або 23,0 тис. заходів. 

Для своєї діяльності громадськими організаціями у 2014р. з різних 

джерел було отримано 2,6 млрд.грн. (на 7,1% більше, ніж у 2013р.). 

Надходження від благодійності склали 888,0 млн.грн. або 34,5% від 

загальної суми коштів для фінансування діяльності громадських 

організацій. 

Наявні кошти використані громадськими організаціями у 2014р. на 

79,7%; залишок становив 521,9 млн.грн. Найбільшу питому вагу у 

структурі використання коштів громадськими організаціями займали: 

оплата праці – 30,1% або 617,5 млн.грн., витрати на благодійну діяльність – 

21,9% або 448,2 млн.грн. та оплата послуг – 16,5% або 338,1 млн.грн. 

 

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

ТА ЕНЕРГЕТИКИ 

 

Оборот роздрібної торгівлі м.Києва 

за січень–травень 2015 року 
 

За січень–травень 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–травня 2014р. зменшився на 13,9%
1
 – до  

60792,1 млн.грн. 

За січень–травень 2015р. роздрібний товарооборот підприємств-

юридичних осіб, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, порівняно 

з січнем–травнем 2014р. зменшився на 17,9%
1
 – до 37839,8 млн.грн.  

 

Роздрібний продаж споживчих товарів, вироблених на території 

України, підприємствами через торгову мережу по м.Києву  

за І квартал 2015 року 

 

За І квартал 2015р. підприємствами (юридичними особами), які 

здійснювали діяльність з роздрібної торгівлі по м.Києву, було реалізовано 

населенню товарів виробництва України на суму 11099,9 млн.грн., що на 

11,5%
1
 менше по відношенню до І кварталу 2014р. Питома вага продажу 

вітчизняних товарів становила 49,9% (І квартал 2014р. – 49,5%) від усього 

продажу товарів через торгову мережу. 
_______________ 
1
 У порівнянних цінах. 
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Споживчих товарів продовольчої групи українського 

товаровиробника через торгову мережу було реалізовано на суму  

7295,6 млн.грн., що на 8,7%
1
 менше, ніж за відповідний період 

попереднього року. Питома вага продажу продовольчих товарів, 

вироблених в Україні, становила 80,2% за І квартал 2015р. проти 81,1% за  

І квартал 2014р. 

Найбільша (від 95% до 100%) частка продажу продовольчих товарів 

українського виробника спостерігалась в обороті жирів тваринних 

харчових – 99,7%, яєць – 98,3%, маргарину – 97,5%, консервів, готових 

продуктів м’ясних – 96,6%, виробів хлібобулочних, крім кондитерських – 

96,4%, масла вершкового – 95,2%. 

Найбільше зростання питомої ваги продажу вітчизняних 

продовольчих товарів спостерігалось в обороті овочів та фруктів 

перероблених – на 9,4 в.п., напоїв слабоалкогольних – на 6,8 в.п., олій 

рослинних – на 5,1 в.п., круп – на 4,2 в.п., виробів макаронних – на 4,1 в.п.  

Споживчих товарів непродовольчої групи вітчизняного виробника 

через торгову мережу було реалізовано на суму 3804,3 млн.грн., що на 

17,2%
1
 менше, ніж за відповідний період попереднього року. Питома вага 

продажу непродовольчих товарів, вироблених в Україні, становила 28,9% за 

І квартал 2015р. проти 27,5% за І квартал 2014р. 

Найбільша (від 50% до 100%) питома вага продажу продукції 

українських виробників спостерігалась в обороті книг, газет та журналів – 

85,7% (І квартал 2014р. – 84,7%), газу стисненого та скрапленого для 

автомобілів – 69,5% (58,3%), засобів для миття, чищення, полірування та 

догляду за автомобілями – 62,3% (76,7%), дизельного пального – 61,6% 

(55,4%), канцелярських товарів – 58,7% (58,2%), бензину моторного – 

55,8% (52,2%), добрив, агрохімічної продукції – 53,8% (53,4%). 

Найнижча (від 1% до 5%) частка продажу непродовольчих товарів 

вітчизняного виробництва спостерігалась в обороті комп’ютерів, 

периферійного устаткування, програмного забезпечення – 0,1% (І квартал 

2014р. – 0,4%), фотографічного, оптичного та точного устатковання – 0,2% 

(0,3%), аудіо- та відеообладнання – 0,4% (0,2%), автомобілів – 0,7% (7,3%), 

взуття – 1,8% (1,4%), головних уборів – 2,8% (1,5%), трикотажу верхнього та 

білизняного – 2,8% (3,1%), одягу зі шкіри, хутра та інші вироби з них – 3,8% (6,4%). 
 

Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснювали діяльність  

з роздрібної торгівлі, по м.Києву за І квартал 2015 року 
 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали 

діяльність із роздрібної торгівлі, за І квартал 2015р. зменшився на 14,9%
1
 

порівняно з відповідним періодом попереднього року і становив  

22255,1 млн.грн. (продовольчі товари – на 8,6%
1
, непродовольчі товари –  

_____________ 
1
 У порівнянних цінах. 
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на 19,3%
1
). Співвідношення продажу продовольчих та непродовольчих 

товарів становить 40,9% і 59,1% за І квартал 2015р. проти 41,0% і 59,0% за 

І квартал 2014р. 

Серед товарів продовольчої групи перше та друге місця за обсягом 

продажу займають м’ясопродукти (15,1%) і алкогольні напої (14,8%), третє 

та четверте – кондитерські вироби (10,4%) і молокопродукти (10,4%). 

Обсяг продажу продуктів харчування без урахування алкогольних напоїв і 

виробів тютюнових зменшився на 6,2%. 

За обсягом продажу серед непродовольчих товарів перше місце 

посідають світлі нафтопродукти, газ стиснений та скраплений для 

автомобілів (15,1%), друге – товари фармацевтичні (11,6%), третє – 

автомобілі і автотовари (10,2%), четверте – одяг (9,4%). Обсяг 

реалізованих непродовольчих товарів у торговій мережі без урахування 

продажу автомобілів і автотоварів, світлих нафтопродуктів, газу 

стисненого та скрапленого для автомобілів зменшився на 3,4%. 

По відношенню до І кварталу 2014р. питома вага роздрібного 

продажу товарів, вироблених в Україні, за І квартал 2015р. збільшилась на 

0,4 в.п. і становила 49,9%. Частка продажу продовольчих товарів 

вітчизняної харчової промисловості становила 80,2% (І квартал 2014р. – 

81,1%), питома вага продажу непродовольчих товарів українського 

виробника – 28,9% (І квартал 2014р. – 27,5%). Обсяг роздрібного продажу 

товарів виробництва України зменшився на 11,5%
1
 (продовольчі товари – 

на 8,7%
1
, непродовольчі товари – на 17,2%

1
). 

 

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі  

за І квартал 2015 року 

 

Оптовий товарооборот (без ПДВ і акцизу) підприємств оптової 

торгівлі, зареєстрованих в м.Києві, за І квартал 2015р. становив  

128508,5 млн.грн. 

У структурі оптового товарообороту підприємств у порівнянні з  

І кварталом 2014р. частка продажу непродовольчих товарів збільшилась на 

1,8 в.п. і склала 84,8% за І квартал 2015р. За обсягом продажу серед 

непродовольчих товарів вагоме місце посідають добрива та агрохімічна 

продукція – 13,8% від загального обсягу продажу непродовольчих товарів, 

газойлі (паливо дизельне) – 10,8%, продукти фармацевтичні основні та 

препарати фармацевтичні – 7,7%, вугілля кам'яне – 5,7%, кукурудза – 

5,1%, бензин моторний – 3,4%. 

На продовольчі товари припадає 15,2% загального обсягу оптового 

товарообороту за І квартал 2015р. Серед товарів продовольчої групи  

за обсягом продажу найбільше було реалізовано виробів тютюнових, 

продуктів молочних, рибопродуктів, олій та жирів харчових, шоколаду та  
_____________ 
1
 У порівнянних цінах. 
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виробів кондитерських цукрових, кави, чаю (на долю цих товарів припадає 

59,0% від загального обсягу продажу продовольчих товарів). 

Питома вага оптової торгівлі товарами, виробленими в Україні, 

порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на  

2,8 в.п. і становила 38,0% за І квартал 2015р. Частка продажу 

продовольчих товарів вітчизняної харчової промисловості склала 55,6%, 

питома вага продажу непродовольчих товарів українського виробника – 

34,9% (за І квартал 2014р. відповідно 54,6% та 31,2%). 

Товарні запаси на підприємствах оптової торгівлі на 1 квітня 2015р. 

становили 60200,6 млн.грн. проти 44172,7 млн.грн. на 1 квітня 2014р. У 

загальних обсягах запасів непродовольчі товари займали 87,4%, решту 

складали продовольчі товари. 
 

Торгова мережа по м.Києву на 1 січня 2015 року 

 

На початок 2015р. у складі підприємств (юридичних осіб), що 

здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі в м.Києві, функціонували 

3723 магазини з торговою площею 1381,6 тис.м
2
, 764 кіоски,  

363 автозаправні станції (включаючи АГНКС) з роздрібного продажу 

споживчих товарів населенню. 

У порівнянні з попереднім роком кількість магазинів зменшилась на 

4,2%, їх торгова площа – на 3,9%. Спостерігалось зменшення мережі 

магазинів як з продажу продовольчих, так і непродовольчих товарів: 

кількість магазинів з продовольчим асортиментом товарів зменшилась на 

0,5% – до 1111 од. та їх торгова площа – на 15,6% (до 544,5 тис.м
2
), 

кількість магазинів з продажу непродовольчих товарів – на 5,7%  

(до 2612 од.) та їх торгова площа збільшилась на 5,6% (до 837,1 тис.м
2
). 

Кількість напівстаціонарних об’єктів роздрібної торгівлі також 

змінилась: кількість кіосків роздрібної мережі зменшилась на 9,4%, 

кількість автозаправних станцій збільшилась на 5,8%. 

 

Залишки та використання енергетичних матеріалів  

і продуктів перероблення нафти підприємствами м.Києва  

за квітень 2015 року 

 

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

використано газу природного 188,2 млн.м
3
, вугілля кам’яного – 30,6 тис.т, 

газойлів (палива дизельного) – 14,9 тис.т, бензину моторного – 5,0 тис.т. 

У порівнянні з квітнем 2014р. обсяги використання вугілля 

кам’яного зменшилися на 25,2%, газу природного – на 24,8%, бензину 

моторного – на 16,9%, газойлів – на 7,7%. 

Станом на 01.05.2015р. на підприємствах м.Києва залишки мазутів 

топкових важких становили 58,5 тис.т, газойлів – 23,3 тис.т, бензину 
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моторного – 14,1 тис.т, вугілля кам’яного – 3,9 тис.т. Порівняно з  

1 травня 2014р. залишки вугілля кам’яного зменшилися в 5,4 раза, бензину 

моторного – на 27,3%, газойлів – на 5,3%, а залишки мазутів топкових 

важких збільшилися на 1,1%. 

 

Продаж світлих нафтопродуктів і газу населенню  

у квітні 2015 року по м.Києву 

 

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

моторного у квітні 2015р. по відношенню до попереднього місяця збільшився 

на 13,6% і становив 16,9 тис.т, дизельного пального (газойлю) – на 12,0% 

(6,8 тис.т). 

Крім того, було реалізовано (відпущено) пропану і бутану 

скраплених 2,8 тис.т, що на 1,7% менше, ніж за березень 2015р. 

На автозаправних станціях м.Києва станом на 01.05.2015р. бензину 

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

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

Загалом за квітень 2015р. світлих нафтопродуктів та газу для 

автомобілів було продано (відпущено) населенню на 693,9 млн.грн., у т.ч. 

бензину моторного – на 474,5 млн.грн., дизельного пального – на  

170,7 млн.грн. 

 

СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

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

 

Обсяг експорту товарів за січень–квітень 2015р. становив  

2926,9 млн.дол. США, імпорту – 4365,5 млн.дол. (порівняно з січнем– 

квітнем 2014р. обсяги експорту зменшились на 28,4%, обсяги імпорту –  

на 36,3%). Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило  

1438,6 млн.дол. (січень–квітень 2014р. також від’ємне – 2765,1 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста 

здійснювали з партнерами зі 178 країн світу. 

До країн ЄС було експортовано 27,5% усіх товарів, до інших країн 

світу – 72,5% (січень–квітень 2014р. – відповідно 38,4% та 61,6%). 

До Китаю здійснювались найбільші експортні поставки – 11,8% від 

загального обсягу експорту, до Індії, Російської Федерації, Нідерландів, 

Ірану, Ісламської Республіки, Єгипту, Туреччини, Іспанії, Італії, Ізраїлю, 

Угорщини, Кореї, Республіки, Білорусі, Казахстану, Польщі, Франції, 

Великої Британії – 61,9% експортних поставок міста. 

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

зменшився до Великої Британії на 58,6%, Італії – на 46,7%, Польщі – на 

46,0%, Франції – на 44,3%, Угорщини – на 42,6%, Іспанії – на 40,7%, 
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Нідерландів – на 35,3%, серед інших країн світу – до Російської Федерації – 

на 60,8%, Кореї, Республіки – на 55,2%, Білорусі – на 53,7%, Казахстану – 

23,5%, Єгипту – на 22,5%, Туреччини – на 18,1%, Ізраїлю – на 16,2%, Індії – на 

0,5%. Утім, спостерігалось збільшення експортних поставок серед інших 

країн світу до Ірану, Ісламської Республіки в 3,4 раза та Китаю – в 1,7 раза.  

У загальному обсязі експорту товарів найбільша частка припадала на 

продукти рослинного походження (40,7%), жири та олії тваринного або 

рослинного походження (20,1%). 

Із країн ЄС було імпортовано 40,3% усіх товарів, із інших країн  

світу – 59,7% (січень–квітень 2014р. – відповідно 41,3% та 58,7%). 

Найбільші надходження товарів здійснювались із Російської 

Федерації та Китаю – відповідно 15,5% та 14,1% від загального обсягу 

імпорту, а надходження товарів із Німеччини, Білорусі, Франції, Польщі, 

США, Італії, Туреччини, Іспанії, Угорщини, Великої Британії, Японії, 

Бельґії разом становили 44,8%. 

Зменшились проти січня–квітня 2014р. імпортні поставки серед 

країн ЄС з Італії на 44,9%, Угорщини – на 40,9%, Німеччини – на 38,0%, 

Польщі – на 32,1%, Бельґії – на 30,9%, Великої Британії – на 29,7%, Іспанії – 

на 22,4%, Франції – на 18,3%, серед інших країн світу – з Японії – на 

51,5%, США – на 45,0%, Російської Федерації – на 38,0%, Білорусі – на 

32,0%, Туреччини – на 23,7%, Китаю – на 18,9%.  

До основних статей імпорту належать продукція хімічної та 

пов’язаних з нею галузей промисловості (25,5% від загального обсягу 

імпорту товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання (19,4%).  

У січні–квітні 2015р. експорт давальницької сировини становив  

4,1 млн.дол. США, або 0,1% від загального обсягу експорту міста. 

Імпортовано готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини, 

на 9,4 млн.дол., або 0,2% від загального обсягу імпорту. 

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

іноземної давальницької сировини на 84,2 млн.дол., або 1,9% від 

загального обсягу імпорту. Обсяг експорту готової продукції, виготовленої 

з імпортованої давальницької сировини, становив 196,9 млн.дол., або 6,7% 

від загального обсягу експорту.  

 

 

 

 

 

 
_____________ 
Примітка. Обсяг імпорту товарів наведено без урахування обсягів імпортних поставок газу 
природного. 
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СТАТИСТИКА ЦІН 
 

Індекси споживчих цін у травні 2015р. по м.Києву 
 

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

102,8%. У цілому по Україні 1  індекс споживчих цін (ІСЦ) склав 102,2%. 
 

 

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

харчування та безалкогольні напої зросли на 3,3%. Найбільш суттєво 

підвищилися ціни на фрукти (на 11,4%), безалкогольні напої (на 6,7%), 

молоко (на 3,9%), олію соняшникову (на 3,5%), яйця ( на 2,5%). 

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 3,0%, 

у т.ч. алкогольні напої – на 4,0%, тютюнові вироби – на 2,0%. 

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

види палива на 5,7% відбулося за рахунок підвищення цін на гарячу воду, 

опалення (на 15,8%). 

У сфері охорони здоров'я ціни зросли на 2,4%, що зумовлено 

підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та 

обладнання на 3,7%. 

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,3% пов’язано зі 

здешевленням транспортних послуг на 1,3%. 

Ціни на послуги освіти підвищилися на 3,1% за рахунок підвищення 

вартості дошкільної та початкової освіти – на 10,3%. 

Поряд з цим, для мешканців столиці на 1,4% стали дешевшими 

послуги відпочинку і культури. 
_____________ 
1 
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя 

та частини зони проведення антитерористичної операції. 

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

 

Фінансові результати великих та середніх підприємств по 

підприємствах м. Києва за січень–березень 2015 року 

 

Станом на 31.03.2015р. сальдований фінансовий результат до 

оподаткування великих та середніх підприємств міста становить 

163989096,8 тис.грн. збитку, що на 150104642,7 тис.грн. перевищує цей 

показник за відповідний період минулого року. 

Прибутковими великими та середніми підприємствами, частка яких 

у загальній кількості підприємств міста становила 51,1%, отримано 

77425446,4 тис.грн. прибутку, що на 3392359,1 тис.грн. перевищує цей 

показник за відповідний період минулого року. Левову частку (65,2%) 

прибутку отримали підприємства фінансової та страхової діяльності.  

За видами промислової діяльності найбільшу частку в формуванні 

прибутку становлять підприємства, які відносяться до переробної 

промисловості (50,8%) та добувної промисловості і розроблення кар’єрів 

(39,4%). 

За січень–березень 2015р. 48,9% підприємств отримали збитки на 

суму 241414543,2 тис.грн. проти 87917541,4 тис.грн. збитку січня–березня 

2014р. Найбільша частка збиткових великих та середніх підприємств 

зафіксована на підприємствах, які займаються мистецтвом, спортом, 

розвагами та відпочинком (72,0%), операціями з нерухомим майном 

(61,3%), тимчасовим розміщуванням й організацією харчування (58,7%). 

Значні обсяги збитку отримали підприємства, які займаються фінансовою 

та страховою діяльністю (89505764,4 тис.грн.), професійною, науковою та 

технічною діяльністю (26025268,6 тис.грн.), промисловістю  

(22541377,6 тис.грн.). 

За видами промислової діяльності найбільшу частку в формуванні 

збитку становлять підприємства, які відносяться до переробної 

промисловості (54,1%) та постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря (35,2%). 

 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 

 

Демографічна ситуація у м.Києві 

за січень–квітень 2015 року
 

 

За оцінкою чисельність наявного населення м.Києва станом на 

1травня 2015р. становить 2890432 особи. Упродовж січня–квітня 2015р. 

чисельність населення збільшилась на 2458 осіб. Зміна чисельності 

населення відбулася за рахунок природного приросту на 216 осіб та 

міграційного приросту на 2242 особи. 
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За січень–квітень 2015р. число народжених збільшилось на 170 осіб 

порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 11099 осіб. 

Дещо збільшилось і число померлих у місті; воно становить  

10883 особи за січень–квітень 2015р. 

Шлюбів за січень–квітень 2015р. укладено 6917, що на  

1122 реєстрації більше, ніж за січень–квітень 2014р. 

Кількість розлучень за цей період склала 1153 одиниці. 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 квітні 2015 року 
 

У квітні п.р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних 

працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю працюючих 10 

осіб і більше) становив 6656 грн. Порівняно з березнем розмір заробітної 

плати збільшився на 5,4%, а порівняно з квітнем 2014р. – на 23,7%. 

Нарахування за одну оплачену годину у квітні 2015р. становили 

42,56 грн., що на 5,4% більше, ніж у попередньому місяці. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

відносилися фінансова та страхова діяльність, інформація та телекомуні-

кації, а серед промислових видів діяльності – виробництво основних 

фарма-цевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де заробітна 

плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–2,2 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; 

функціонування бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури; 

освіти; металургійного виробництва; виробництва готових металевих 

виробів, крім машин і устатковання, а також будівництва і не перевищував 

62,0% від середнього рівня по економіці. 

Індекс реальної заробітної плати у квітні 2015р. порівняно з 

березнем становив 98,2%, відносно квітня 2014р. – 78,4%. 

Упродовж квітня п.р. загальна сума заборгованості з виплати 

заробітної плати зменшилась на 2,2%, або на 1616,0 тис.грн. і на 1 травня п.р. 

становила 73173,0 тис.грн., що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, 

нарахованого за квітень 2015р. 

Половина загальної суми боргу припадала на професійну, наукову та 

технічну діяльність, при цьому три чверті – на Шевченківський (28,0%), 

Печерський (27,8%) та Солом'янський (18,9%) райони. 
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У структурі боргу 86,9% припадає на економічно активні 

підприємства. Заборгованість працівникам економічно активних підприємств 

зменшилася на 2,7%, або на 1739,8 тис.грн. і на 1 травня 2015р. становила 

63617,2 тис.грн. 

У районному розрізі найвагоміше зменшення суми заборгованості еко-

номічно активних підприємств відбулося у Шевченківському(на 2056,6 тис.грн.) 

та Оболонському (1443,6 тис.грн.) районах. Водночас у Солом’янському 

районі зафіксовано вагоме збільшення суми заборгованості (на 1135,6 тис.грн.). 

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату, 

зменшилась на 3,6% і на 1 травня 2015р. становила 6,8 тис. осіб, або 0,6% 

від середньооблікової кількості штатних працівників, зайнятих в 

економіці. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 

9382 грн., що в 1,4 раза перевищує середню заробітну плату за квітень 2015р. 

 

Ринок праці 

 

Упродовж січня–травня 2015р. статус зареєстрованого безробітного 

в державній службі зайнятості мали 30,5 тис. осіб, що на 10,8 тис., або  

у 1,6 раза, більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася упродовж  

травня 2015р. на 2,3% і на кінець місяця становила 18491 особу. Допомогу 

по безробіттю отримували 83,1% осіб, які мали статус безробітного. 

Із загальної кількості безробітних 66,4% складали жінки, 42,6% – 

молодь у віці до 35 років. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з 

квітнем п.р. не змінився і на кінець травня 2015р. становив 1,0% населення 

працездатного віку. 

За сприяння державної служби зайнятості у січні–травні 2015р. було 

працевлаштовано 3954 особи (13,0% громадян, які мали статус 

безробітного у цьому періоді), у т.ч. у травні п.р. – 537 осіб, проти 816 осіб 

у квітні (у травні 2014р. – 776 осіб). 

Частка працевлаштованих осіб порівняно з квітнем п.р. зменшилася 

на 1,3 в.п. та у травні 2015р. становила 2,6% громадян, які мали статус 

зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у травні 2014р. – 5,7%). 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу 

по безробіттю у травні 2015р., становила 15101 особу. Середній розмір 

допомоги по безробіттю становив 2716 грн., що у 2,2 раза перевищує 

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