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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–липень 2015 року 
 

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

робіт на суму 5848,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–липні п.р. 

порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 76,9%.  

Індекс будівельної продукції у січні–липні 2015р. проти  

січня–липня 2014р. з будівництва житлових будівель становив 97,4%, 

нежитлових будівель – 61,0%, інженерних споруд – 65,2%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Дарницького району – 1158,9 млн.грн. або 19,8% від 

загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Святошинського 

району виконано обсяг робіт на суму 819,5 млн.грн. або 14,0%,  

Шевченківського – 751,8 млн.грн. або 12,9%, та Оболонського –  

741,1 млн.грн. або 12,7%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано 

підприємствами Деснянського і Подільського районів. 

 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

за січень–липень 2015 року 

 
 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

м.Київ 5848700 100,0 

райони   

Голосіївський 691522 11,8 

Дарницький 1158884 19,8 

Деснянський 119614 2,0 

Дніпровський 630826 10,8 

Оболонський 741044 12,7 

Печерський 434525 7,4 

Подільський 176195 3,0 

Святошинський 819490 14,0 

Солом’янський 324780 5,6 

Шевченківський 751820 12,9 
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СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Діяльність підприємств сфери послуг за районами 

за ІІ квартал 2015 року
1 

 

 

Обсяг реалізованих послуг 

(у ринкових цінах
2
), млн.грн. Частка послуг, 

реалізованих населенню 

у загальному обсязі, % усього 

у тому числі 

реалізовано 

населенню 
    

м.Київ
 

34695,8 9058,4 26,1 

райони    

Голосіївський 2973,8 520,7 17,5 

Дарницький 1237,7 615,8 49,8 

Деснянський 872,1 395,0 45,3 

Дніпровський 1064,3 128,4 12,1 

Оболонський 2069,5 352,1 17,0 

Печерський 6199,9 1308,1 21,1 

Подільський 3588,9 386,5 10,8 

Святошинський 2660,5 155,0 5,8 

Солом’янський 3524,4 990,9 28,1 

Шевченківський 10504,7 4205,9 40,0 
____________ 
1
 Інформація наведена по підприємствах (юридичних особах) та їхніх відокремлених 

підрозділах, основним видом діяльності яких є надання нефінансових послуг, без урахування 

обсягів послуг, наданих фізичними особами-підприємцями. 
2. 

 Влючаючи ПДВ. 
 

Автомобільні перевезення 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами за січень–липень 2015 року
1 

 

 

Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т 

у % до  

січня–липня 

2014р. 

млн.ткм 

у % до  

січня–липня 

 2014р. 
     

м.Київ 4784,5 84,7 1526,1 86,7 

райони     

Голосіївський 1095,4 77,2 146,9 88,5 

Дарницький 301,1 99,5 105,2 83,4 

Деснянський 465,5 73,3 185,6 74,5 

Дніпровський 277,9 70,0 226,0 118,0 

Оболонський 102,0 88,4 26,0 59,0 

Печерський 169,2 84,7 125,1 77,3 

Подільський 161,8 90,9 29,5 58,0 

Святошинський 1278,6 85,7 252,9 99,4 

Солом’янський 220,4 115,1 94,7 109,9 

Шевченківський 342,2 101,8 175,1 108,3 
_____________ 
1
 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 
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Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–липень 2015 року
1 

 

 

Перевезено пасажирів Пасажирооборот 

тис. 
у % до  

січня–липня 2014р. 
млн.пас.км 

у % до  

січня–липня 2014р. 
     

м.Київ 183920,9 80,6 2011,0 91,0 

райони     

Голосіївський 456,3 64,3 9,1 43,8 

Дарницький – – – – 

Деснянський 2291,1 89,7 25,6 73,1 

Дніпровський – – – – 

Оболонський 17297,4 99,5 243,7 101,0 

Печерський 4,3 113,2 7,2 122,9 

Подільський 110016,8 71,4 756,4 80,0 

Святошинський 34508,2 105,0 680,1 100,2 

Солом’янський 1467,8 94,8 93,4 109,7 

Шевченківський 65,6 150,1 63,7 145,4 
____________ 
1
 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями.  

 

 

 

СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

 

Про надання населенню м.Києва субсидій у розрізі районів 

 у липні 2015 року 
 

 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 109,5 тис. 

домогосподарств, що у три раза більше, ніж у січні–липні 2014р. 

У липні 2015р. у столиці 70,0 тис. домогосподарств одержали 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, що у 2,1 раза більше ніж у липні 2014р. Серед районів найбільша 

питома вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Святошинському 

районі (16,7%), а найменша – у Печерському районі (2,6%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

липні 2015р. становив 160,3 грн. Серед районів найбільший розмір 

спостерігався у Святошинському районі (221,1 грн.). 
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Домогосподарства, які отримують субсидії, за кількістю членів 

переважно складаються із однієї особи (53,9% від загальної кількості 

домогосподарств, які отримують субсидії). 

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

житлово-комунальних послуг призначено 104,2 тис. домогосподарств, що 

становило 95,2% від загальної кількості домогосподарств, які звернулися 

за субсидіями. Порівняно з відповідним періодом 2014р. кількість 

домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась на 68,8%. 

 

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у липні 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  21281 29466 160,3 35,9 

райони     

Голосіївський  1658 1856 155,8 36,1 

Дарницький  183 1592 188,2 38,5 

Деснянський  2144 4014 141,5 31,3 

Дніпровський  3875 3690 165,7 39,7 

Оболонський  2493 4234 133,3 13,8 

Печерський  67 1680 131,1 36,5 

Подільський  1977 1916 146,7 35,1 

Святошинський  5470 5470 221,1 50,9 

Солом’янський  1993 3208 132,7 35,3 

Шевченківський 1421 1806 140,2 36,1 

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у  

січні–липні 2015р. становила 20337,3 тис.грн., що у 3,8 раза більше 

відповідного періоду 2014р. 
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СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 

 

Роздрібний товарооборот підприємств  

по м.Києву в розрізі районів за І півріччя 2015 року 

 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали 

діяльність із роздрібної торгівлі, за І півріччя 2015р. зменшився на 17,9%
1
 

порівняно з відповідним періодом попереднього року і становив  

45675,5 млн.грн. 

По м.Києву у І півріччі 2015р. найбільший обсяг роздрібного 

товарообороту підприємств мають торговельні об’єкти, що розташовані в 

Оболонському (15,3% від обсягу), Дарницькому (12,7%) та Голосіївському 

(12,2%) районах.  

Найбільший обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну 

особу населення у Голосіївському (22,8 тис.грн.), Печерському (21,9 тис.грн.) 

та Оболонському (21,8 тис.грн.) районах. Даний показник по м.Києву 

становить 15,8 тис.грн. 

Дані щодо роздрібного товарообороту підприємств по м.Києву в 

розрізі районів за І півріччя 2015р. наведено у таблиці. 

 
 Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств 

млн.грн. 
у % до І півріччя 

2014р.
1
 

   
м.Київ

 
45675,5 82,1 

райони   

Голосіївський 5570,0 80,3 

Дарницький 5818,1 82,5 

Деснянський 4927,7 83,5 

Дніпровський 4484,5 78,0 

Оболонський 6980,0 79,8 

Печерський 3269,0 83,6 

Подільський 2152,2 79,1 

Святошинський 5095,9 82,5 

Солом'янський 3546,5 89,4 

Шевченківський 3831,6 85,9 
_____________ 
1
 У порівнянних цінах. 
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СТАТИСТИКА НАУКИ 

 

Наукова та науково-технічна діяльність у м.Києві 

за січень–червень 2015 року 

 

За січень–червень 2015р. наукові та науково-технічні роботи 

виконували 294 організації, на яких працювало 47,7 тис. осіб. Кількість 

безпосередніх виконавців наукових та науково-технічних робіт становить 

37,9 тис. осіб, з них дослідників – 26,2 тис. осіб, техніків – 3,8 тис. осіб та 

допоміжного персоналу – 7,8 тис. осіб. При цьому, науковий ступінь 

доктора наук мають 2,7 тис. осіб, кандидата наук – 7,8 тис. осіб.  

 

Основні показники діяльності наукових організацій 
 

 
Кількість 

організацій 

Кількість 

виконавців 

наукових та 

науково-

технічних 

робіт 

Загальний 

обсяг 

наукових 

та науково-

технічних 

робіт, 

млн.грн. 

Внутрішні 

витрати на 

виконання 

наукових та 

науково-

технічних 

робіт,  

млн.грн. 

з них  

за рахунок 

держбюджету 

      

м.Київ 294 37852 3271,9 2201,6 1038,6 

райони       

Голосіївський 49 8795 425,0 403,8 314,8 

Дарницький 3 242 9,6 9,5 8,7 

Деснянський 10 1014 48,6 46,1 29,6 

Дніпровський 10 644 26,4 23,3 12,2 

Оболонський 6 929 46,4 40,8 26,9 

Печерський 47 4988 290,4 265,7 134,0 

Подільський 19 976 84,0 83,2 31,0 

Святошинський 30 8838 1617,1 624,5 128,1 

Солом’янський 38 3051 164,5 169,2 76,2 

Шевченківський 82 8375 559,9 535,5 277,1 

 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 

власними силами організацій міста, за січень–червень 2015р. склав  

3271,9 млн.грн. Внутрішні витрати організацій на виконання наукових та 

науково-технічних робіт склали 2201,6 млн.грн., з них 1038,6 млн.грн. за 

рахунок державного бюджету. В обсязі внутрішніх витрат поточні витрати 

становлять 2173,1 млн.грн. (у т.ч. 1155,4 млн.грн. – витрати на оплату 

праці) та капітальні вкладення – 28,5 млн.грн. 

Середня заробітна плата виконавців досліджень та розробок по 

м.Києву за січень–червень 2015р. становила 4264,9 грн. 
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СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 

 

Демографічна ситуація у м.Києві  

в січні–липні 2015 року за районами
 

 

За оцінкою на 1 серпня 2015р. чисельність наявного населення 

м.Києва становила 2888470 осіб. За січень–липень 2015р. вона збільшилась 

на 496 осіб. 

Чисельність наявного населення
 

(осіб) 

 на 1 січня 2015р. на 1 серпня 2015р.
 

   

м.Київ 2887974 2888470 

райони   

Голосіївський 244182 243528 

Дарницький 329410 330304 

Деснянський 367118 367310 

Дніпровський 352990 353199 

Оболонський 319643 319665 

Печерський 149165 149709 

Подільський 196333 197010 

Святошинський 340357 340210 

Солом’янський 360500 360218 

Шевченківський  228276 227317 

 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 2005 осіб та міграційного скорочення населення на 1509 осіб. 

Міграційне скорочення населення за січень–липень зафіксовано у 

семи районах м.Києва.  

За січень–липень число народжених збільшилось на 242 особи 

порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 20232. 

Найбільше народилося немовлят у Деснянському районі – 2851 особа, 

найменше у Голосіївському – 1428 осіб. 

Збільшилась кількість померлих у місті – з 17256 осіб за  

січень–липень 2014р. до 18227 осіб за січень–липень 2015р. Найбільше 

значення природного скорочення населення за звітний період у 

Шевченківському районі: 861 особа. Структура причин смерті населення у 

січні–липні 2015р. порівняно із січнем–липнем 2014р. майже не змінилась: 

хвороби системи кровообігу складають 65,3% від загальної кількості 

померлих, 17,2% припадає на новоутворення, 5,1% – на зовнішні причини 

смерті, 4,4% – на хвороби органів травлення. 
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Шлюбів за січень–липень 2015р. по м.Києву укладено 14759, що 

складає 8,8 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень 

шлюбності (14,0 реєстрацій на 1000 осіб) у Шевченківському районі, 

найнижчий: (7,5 на 1000 осіб) у Оболонському та Святошинському 

районах. 

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

Найвищий рівень розлученості у Шевченківському та Дарницькому 

районах (по 1,5 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Голосіївському 

районі (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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