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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, 2016 

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–листопад 2015 року 

 

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

будівельних робіт на суму 10181,7 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 

січні–листопаді п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 81,7%.  

Індекс будівельної продукції у січні–листопаді 2015р. проти  

січня–листопада 2014р. з будівництва житлових будівель становив 95,4%, 

нежитлових будівель – 64,5%, інженерних споруд – 81,9%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Дарницького району – 1756,2 млн.грн. або 17,2% від 

загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Шевченківського 

району виконано обсяг робіт на суму 1421,9 млн.грн. або 14,0%,  

Святошинського та Оболонського районів відповідно 1412,9 млн.грн. або 13,9% 

та 1375,9 млн.грн. або 13,5%. Найменший обсяг будівельних робіт 

виконано підприємствами Деснянського і Подільського районів. 

 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

за січень–листопад 2015 року 

 
 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

м.Київ 10181689 100,0 

райони   

Голосіївський 1211354 11,9 

Дарницький 1756224 17,2 

Деснянський 279376 2,7 

Дніпровський 1079150 10,6 

Оболонський 1375949 13,5 

Печерський 794273 7,8 

Подільський 290700 2,9 

Святошинський 1412907 13,9 

Солом’янський 559820 5,5 

Шевченківський 1421936 14,0 
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СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Автомобільні перевезення 
 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами за січень–листопад 2015 року1 

 

 

Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т 

у % до  

січня–листопада 

2014р. 

млн.ткм 

у % до  

січня–листопада 

 2014р. 
     

м.Київ 8210,6 84,6 2553,6 89,2 

райони     

Голосіївський 1929,7 74,1 244,0 88,9 

Дарницький 506,4 92,5 175,2 73,4 

Деснянський 512,3 50,6 191,8 48,3 

Дніпровський 492,1 86,3 397,5 126,2 

Оболонський 227,5 106,2 41,7 59,0 

Печерський 294,4 90,5 218,8 89,6 

Подільський 284,0 98,6 54,9 75,3 

Святошинський 2101,1 86,2 429,7 105,8 

Солом’янський 361,1 111,7 162,9 114,8 

Шевченківський 815,6 108,0 376,2 141,6 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–листопад 2015 року1 

 

 

Перевезено пасажирів Пасажирооборот 

тис. 

у % до  

січня–листопада 

2014р. 

млн.пас.км 

у % до  

січня–листопада 

2014р. 
     

м.Київ 287214,9 78,6 3178,1 88,8 

райони     

Голосіївський 786,4 70,7 16,0 57,1 

Дарницький 2596,6 5320,9 34,1 214,1 

Деснянський 3934,6 100,3 42,7 86,9 

Дніпровський – – – – 
Оболонський 26829,0 95,1 375,4 95,7 

Печерський 7,0 100,0 12,3 117,2 

Подільський 170435,4 68,7 1179,4 75,7 

Святошинський 52489,1 101,7 1048,1 96,6 

Солом’янський 2276,9 97,4 147,7 106,2 

Шевченківський 116,9 145,0 115,9 145,4 
_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями.  
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СТАТИСТИКА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Про надання населенню м.Києва субсидій  

 у листопаді 2015 року за районами  
 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 171,8 тис. домогосподарств, 

що  у 2,3 раза більше, ніж у січні–листопаді 2014р. 

У листопаді 2015р. у столиці 145,5 тис. домогосподарств одержали 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, що у 4,3 раза більше ніж у листопаді 2014р. Серед районів 

найбільша питома вага домогосподарств, які отримували субсидії – в 

Деснянському районі (15,4%), а найменша – у Печерському районі (3,2%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у  

листопаді 2015р. становив 375,2 грн. Серед районів найбільший розмір 

спостерігався у Оболонському районі (577,0 грн.). 

Більшість домогосподарств, які отримують субсидії, переважно 

складаються з однієї особи (42,8% від загальної кількості домогосподарств, 

які отримують субсидії). 

У січні–листопаді 2015р. субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг призначено 171,6 тис. домогосподарств, 

що становило 99,9% від загальної кількості домогосподарств, які 

звернулися за субсидіями. У порівнянні з відповідним періодом 2014р. 

кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, збільшилась у 2,4 

раза. 
 

Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг у листопаді 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  15338 15714 375,2 84,0 

райони     

Голосіївський  1179 1190 425,1 98,5 

Дарницький  1248 1275 282,2 57,8 

Деснянський  2121 2121 240,3 53,1 

Дніпровський  2754 2754 184,8 44,3 

Оболонський  1790 1790 577,0 59,9 

Печерський  478 479 302,9 84,4 

Подільський  1728 1728 502,0 120,1 

Святошинський  1429 1429 425,5 97,9 

Солом’янський  1312 1649 475,1 126,3 

Шевченківський 1299 1299 442,4 113,8 
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Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

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

листопаді 2015р. становила 34520,5 тис.грн., що у 2,1 раза більше 

відповідного показника 2014р. 

 

Вищі навчальні заклади м.Києва  

на початок 2015/2016 навчального року  

 

На початок 2015/2016 навчального року в м.Києві налічується 101 

вищий навчальний заклад, де навчається 386,2 тис. студентів. Переважна 

більшість студентів (94,6%) навчається у 71 вищому навчальному закладі  

ІІІ-ІV рівнів акредитації, а решта (5,4%) у 30 вищих навчальних закладах 

І-ІІ рівнів акредитації. У 2015р. на початковий цикл навчання до вищих 

навчальних закладів м.Києва зараховано 74,0 тис. осіб, що на 13,4% менше 

порівняно з попереднім роком. 

 

Розподіл вищих навчальних закладів м.Києва І-ІV рівнів акредитації 

на початок 2015/2016 навчального року за районами 

 

 
Кількість 

закладів 

Чисельність 

студентів 

Прийнято на 

початковий цикл 

навчання 

Випущено 

з вузів 

     

м.Київ 101 386209 73963 110751 

райони     

Голосіївський 11 66333 12265 20317 

Дарницький  3 1586 437 456 

Деснянський 7 31723 7160 8309 

Дніпровський  5 6108 1156 2274 

Оболонський 2 914 90 309 

Печерський 19 62357 13618 18203 

Подільський 4 28032 4618 8398 

Святошинський  6 5496 1237 1814 

Солом’янський 17 90811 16394 24536 

Шевченківський  27 92849 16988 26135 

 

У 2015 році вищими навчальними закладами м.Києва (та їх 

структурними підрозділами) І-ІІ рівнів акредитації випущено 6,9 тис. 

фахівців та ІІІ-ІV рівнів акредитації – 103,8 тис. 
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Випуск фахівців з ВНЗ за освітньо-кваліфікаційними рівнями  

у 2015 році за районами 
 

 

Всього 

у тому числі за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

магістра спеціаліста бакалавра 
молодшого 

спеціаліста 
      

м.Київ 110751 26234 27145 33724 23648 

райони      

Голосіївський 20317 4369 3798 6510 5640 

Дарницький  456 – 28 – 428 

Деснянський 8309 2126 1182 2206 2795 

Дніпровський  2274 147 297 442 1388 

Оболонський 309 127 83 99 – 

Печерський 18203 2556 5917 5551 4179 

Подільський 8398 1989 2372 2653 1384 

Святошинський  1814 602 493 504 215 

Солом’янський 24536 4607 7611 7499 4819 

Шевченківський  26135 9711 5364 8260 2800 

 

 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
 

Демографічна ситуація у м.Києві  

в січні–листопаді 2015 року за районами 
 

За оцінкою на 1 грудня 2015р. чисельність наявного населення 

м.Києва становила 2904381 особу. За січень–листопад 2015р. вона 

збільшилась на  16407 осіб. 
 

Чисельність наявного населення 

(осіб) 

 на 1 січня 2015р. на 1 грудня 2015р. 
   

м.Київ 2887974 2904381 

райони   

Голосіївський 244182 247144 

Дарницький 329410 331884 

Деснянський 367118 368370 

Дніпровський 352990 354359 

Оболонський 319643 320294 

Печерський 149165 151698 

Подільський 196333 197873 

Святошинський 340357 340622 

Солом’янський 360500 364371 

Шевченківський  228276 227766 
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Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 4615 осіб та міграційного приросту населення на 11792 особи. 

Міграційне скорочення населення за січень–листопад зафіксовано у 

Святошинському районі м.Києва.  

За січень–листопад число народжених збільшилось на 460 осіб 

порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 32382 особи. 

Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі (4567 осіб), 

найменше – у Голосіївському (2224 особи). 

Кількість померлих у місті збільшилась з 27242 осіб за січень–

листопад 2014р. до 27767 осіб за січень–листопад 2015р. Найвагоміше  

значення природного скорочення населення за цей період становить 1413 осіб 

у Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні–

листопаді 2015р. порівняно з січнем–листопадом 2014р. майже не 

змінилась: хвороби системи кровообігу складають 64,4% від загальної 

кількості померлих, 17,8% припадає на новоутворення, 5,2% – на зовнішні 

причини смерті, 4,5% – на хвороби органів травлення.  

Шлюбів за січень–листопад 2015р. по м.Києву укладено 27747, що 

складає 10,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень 

шлюбності (16,7 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, 

найнижчий (8,8 на 1000 осіб) – у Оболонському районі. 

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,3 на 1000 осіб. 

Найвищий рівень розлученості є у Шевченківському та Дарницькому 

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

Подільському та Солом’янському районах (по 1,1 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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