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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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НАСЕЛЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

 

Демографічна ситуація у м.Києві за січень–грудень 2015 року  

за районами
 

 

За оцінкою на 1 січня 2016р. чисельність наявного населення м.Києва 

становила 2906,6 тис. осіб. За січень–грудень 2015р. вона збільшилась на  

18595 осіб. 
 

Чисельність наявного населення
 

(осіб) 

 на 1 січня 2015р. на 1 січня 2016р
1 

   

м.Київ 2887974 2906569 

райони   

Голосіївський 244182 247564 

Дарницький 329410 332265 

Деснянський 367118 368443 

Дніпровський 352990 354682 

Оболонський 319643 320326 

Печерський 149165 151978 

Подільський 196333 198123 

Святошинський 340357 340672 

Солом’янський 360500 364786 

Шевченківський  228276 227730 
________________ 

1
Дані попередні 

 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 5133 особи та міграційного приросту населення на 13462 особи. 

Міграційне скорочення населення за січень–грудень зафіксовано у 

Святошинському районі м.Києва.  

За січень–грудень  число народжених збільшилось на 737 осіб 

порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 35558 осіб. 

Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі – 5012 осіб, 

найменше у Голосіївському – 2463 особи. 

Кількість померлих у місті збільшилась з 29992 осіб за січень–грудень 2014р. 

до 30425 осіб за січень–грудень 2015р. Найвагоміше  значення природного 

скорочення населення за цей період становить 1644 особи у 

Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні–грудні 2015р. 

порівняно з січнем–груднем 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, 4,6% – на 

хвороби органів травлення.  

Шлюбів за січень–грудень 2015р. по м.Києву укладено 30446, що 

складає 10,5 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень 
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шлюбності (16,7 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, 

найнижчий (8,9 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. 

 

Надання населенню м.Києва субсидій  

 у грудні 2015 року 

 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулось 184,5 тис. домогосподарств, 

що у 2,1 раза більше, ніж у січні–грудні 2014р. 

У грудні 2015р. у столиці 154,7 тис. домогосподарств одержали 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

що у 3,8 раза більше ніж у грудні 2014р. Серед районів найбільша питома 

вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі (15,2%), 

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

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2015р. 

становив 584,4 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у 

Деснянському районі (773,4 грн.). 

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 42,1% – домогосподарства 

з однієї особи.  

У січні–грудні 2015р. майже всім домогосподарствам (184,5 тис.),  

з числа тих, які звернулися, призначено субсидії для відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг. У порівнянні з відповідним 

періодом 2014р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії, 

збільшилась у 2,2 раза. 
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Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у грудні 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  12709 12916 584,4 130,8 

райони     

Голосіївський  924 924 674,1 156,3 

Дарницький  1809 1809 580,4 118,9 

Деснянський  1038 1038 773,4 171,0 

Дніпровський  1915 1915 306,7 73,5 

Оболонський  1620 1620 617,8 64,1 

Печерський  450 450 469,3 130,8 

Подільський  1131 1131 677,3 162,0 

Святошинський  1540 1540 631,9 145,3 

Солом’янський  1710 1917 622,7 165,5 

Шевченківський 572 572 595,6 153,1 

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–грудні 2015р. 

становила 42069,2 тис.грн., що у 1,8 раза більше відповідного показника 2014р. 

 

ОПЛАТА ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ 

 

Заробітна плата за 2015 рік 

 

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника 

підприємств, установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 і 

більше осіб) за 2015р. становила 6732 грн. і зросла порівняно з 2014р. 

на 25,2%. 

Продовжує утримуватись високий рівень диференціації розмірів 

заробітної плати за видами економічної діяльності. Так, найбільш 

оплачуваними в економіці залишалися працівники фінансової та страхової 

діяльності; сфери інформації та телекомунікацій; професійної, наукової та 

технічної діяльності, а серед промислових видів діяльності – підприємств 

з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів, а також з виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці 

в 1,3–1,8 раза. 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників 

підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів 
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зі шкіри та інших матеріалів; сфери тимчасового розміщування й організації 

харчування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; освіти; 

металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання; функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших 

закладів культури; будівництва, а також діяльності у сфері 

адміністративного та допоміжного обслуговування і не перевищував 65,2% 

середнього рівня по економіці. 

Середній розмір оплати праці за 2015 рік в усіх районах міста був 

вище рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму на одну 

працездатну особу (1378 грн.). Водночас лише у Подільському, 

Шевченківському, Печерському та Голосіївському районах середній розмір 

заробітної плати був вищим за середній показник по м.Києву і становив 

відповідно 8255 грн., 7712 грн., 7393 грн. та 7374 грн. Найнижчий рівень 

заробітної плати спостерігався у Деснянському – 4331 грн. та Дарницькому – 

4923 грн. районах (на 35,7% та 26,9% менше за середній показник 

відповідно). 

Індекс реальної заробітної плати у середньому за січень–грудень 2015р. 

порівняно з відповідним періодом попереднього року становив 84,2%. 

 

БУДІВНИЦТВО 

 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій м.Києва 

за 2015 рік 

 

У 2015р. підприємствами м.Києва виконано будівельних робіт на суму 

11689,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2015р. порівняно з 

відповідним періодом 2014р. становив 83,4%.  

Індекс будівельної продукції у 2015р. проти 2014р. з будівництва 

житлових будівель становив 95,5%, нежитлових будівель – 66,9%, 

інженерних споруд – 85,8%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Дарницького району – 1927,8 млн.грн. або 16,5% від 

загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Шевченківського 

району виконано обсяг робіт на суму 1733,5 млн.грн. або 14,8%,  

Святошинського та Оболонського районів відповідно 1603,5 млн.грн. або 

13,7% та 1529,3 млн.грн. або 13,1%. Найменший обсяг будівельних робіт 

виконано підприємствами Деснянського і Подільського районів. 
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Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

за 2015 рік 

 
 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 

   

м.Київ 11688996 100,0 

райони   

Голосіївський 1486987 12,7 

Дарницький 1927751 16,5 

Деснянський 332079 2,9 

Дніпровський 1179834 10,1 

Оболонський 1529303 13,1 

Печерський 931365 8,0 

Подільський 317056 2,7 

Святошинський 1603533 13,7 

Солом’янський 647556 5,5 

Шевченківський 1733532 14,8 

 

Прийняття в експлуатацію житла в м.Києві за 2015 рік 

 

Одним із напрямків соціально-економічного розвитку міста є 

будівництво житла. У цілому по підприємствах-забудовниках у 2015р. на 

території міста прийнято в експлуатацію 330 житлових будинків загальною 

площею 1365,8 тис.м². Це на 5,3% меньше, ніж було прийнято у 2014р. 

 

Прийняття в експлуатацію житла за районами 

 
 Прийнято за 2015р. 

м
2
 загальної 

площі 

у % до 

загального 

обсягу 
2014р. 

    

 м.Київ  1365796 100,0 94,7 

райони    

Голосіївський 303635 22,2 110,4 

Дарницький 278567 20,4 152,2 

Деснянський 69702 5,1 102,2 

Дніпровський 133895 9,8 75,8 

Оболонський 167380 12,3 297,4 

Печерський 148170 10,8 110,3 

Подільський 44007 3,2 59,9 

Святошинський 63798 4,7 43,7 

Солом’янський 82126 6,0 77,4 

Шевченківський 74516 5,5 33,3 
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Найбільше житла в м.Києві збудовано в Голосіївському районі,  

на його території прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною 

площею 303,6 тис.м² або 22,2% від загального прийняття в експлуатацію 

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

експлуатацію 278,6 тис.м
2 

або 20,4%, Оболонського - 167,4 тис. м
2 

 або 

12,3%, Печерського – 148,2  тис.м
2 
або

 
10,8%. 

У 2015р. прийнято в експлуатацію 19091 квартира. Середній розмір 

квартири становить 68,6 м
2
 загальної площі. Переважно будуються 

однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. У цілому по місту 

збудовано 9322 однокімнатні квартири, 6157 двокімнатних, 

3061 трикімнатна. 

У будівництві нових житлових будівель м.Києва перевага віддається 

влаштуванню зовнішніх стін із монолітного бетону. У 2015р. прийнято в 

експлуатацію житлових будинків з монолітного бетону загальною площею 

351,7 тис.м², що становить 27,4% від загального прийняття нових житлових 

будинків квартирного типу. Разом з тим, здійснюється будівництво 

житлових будинків із змішаних матеріалів (24,4%), цегли (20,5%), 

панельних (13,3%) із блочних (9,2%), та з ніздрюватого бетону (0,9%). 

 

Прийняття в експлуатацію нових житлових будинків квартирного 

типу за матеріалами стін 
(м² загальної площі) 

 Прий-

нято в 

експлуа-

тацію – 

всього 

У тому числі 

цег- 
ляні 

панельні блочні 
з моно-

літного 

бетону 

з 
ніздрю-
ватого 
бетону 

із 
зміша-

них 
матеріа-

лів 

з інших 
стіно-
вих 

матері-
алів 

         

м.Київ 1284994 263890 170985 118426 351700 11077 313811 24320 

райони         

Голосіївський 282841 27707 75684 78500 27768 – 68840 – 

Дарницький 274011 646 19460 – 84372 – 164343 – 

Деснянський 68342 3372 63678 – – – – – 

Дніпровський 130021 20219 – – 96958 – 11662 – 

Оболонський 164606 104460 – – 31894 – 27275 – 

Печерський 130004 45402 – 30550 39577 – 14294 – 

Подільський 39811 – – – 35821 1188 – – 

Святошинський 61333 32077 12163 2172 11773 – – – 

Солом’янський 70169 24731 – – 23537 4294 7245 – 

Шевченківський 63856 5276 – 7204 – 5595 20152 24320 
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ТРАНСПОРТ І ЗВ'ЯЗОК 
 

Автомобільні перевезення 
 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–грудень 2015 року
1 

 

 

Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т 

у % до  

січня–грудня 

2014р. 

млн.ткм 

у % до  

січня–грудня 

 2014р. 
     

м.Київ 8997,3 85,8 2854,2 92,0 

райони     

Голосіївський 2067,3 74,1 272,7 92,8 

Дарницький 579,2 94,8 190,3 73,3 

Деснянський 523,6 48,0 193,7 43,8 

Дніпровський 544,0 90,6 449,5 132,4 

Оболонський 237,4 104,4 46,2 61,5 

Печерський 318,6 91,6 241,7 92,4 

Подільський 308,4 101,3 62,5 80,4 

Святошинський 2292,6 86,3 480,2 107,9 

Солом’янський 391,9 108,7 178,2 114,0 

Шевченківський 972,6 117,2 446,8 154,3 
_____________ 
1
 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 

 

Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–грудень 2015 року
1 

 

 

Перевезено пасажирів Пасажирооборот 

тис. 

у % до  

січня–грудня 

2014р. 

млн.пас.км 

у % до  

січня–грудня 

2014р. 
     

м.Київ 314420,6 79,0 3485,3 89,4 

райони     

Голосіївський 868,9 78,1 17,4 61,4 

Дарницький 4003,7 8204,3 52,4 328,8 

Деснянський 4323,1 99,4 46,9 87,1 

Дніпровський – – – – 
Оболонський 29434,4 95,2 410,7 95,5 

Печерський 7,6 95,0 13,6 112,0 

Подільський 186188,7 69,4 1289,6 75,8 

Святошинський 56659,5 98,2 1134,7 96,4 

Солом’янський 2480,3 92,4 162,2 106,6 

Шевченківський 129,4 148,2 130,9 151,9 
_____________ 
1
 З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями.  



 10 

З М І С Т 
 

Стор. 
 

Населення та соціальний захист.............................................................. 3 

Демографічна ситуація в м.Києві за січень–грудень 2015 року за 

районами ......................................................................................................... 3 

Надання населенню м.Києва субсидій у грудні 2015 року....................... 4 

Оплата праці та соціально-трудові відносини...................................... 5 

Заробітна плата за 2015 рік...........................................................................5 
 

Будівництво .................................................................................................. 6 

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій  

м.Києва за 2015 рік ........................................................................................ 6 

Прийняття в експлуатацію житла в м.Києві за районами за 2015 рік ..... 7 

Транспорт і зв'язок ..................................................................................... 9 

Автомобільні перевезення ............................................................................ 9 

 

 

Вих. 17.1-04/572 

від 17.02.2016 

 
 

 


