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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 січні–лютому 2016 року 
 

За оцінкою на 1 березня 2016р. чисельність наявного населення 

м.Києва становила 2908614 осіб. Упродовж січня–лютого 2016р. чисельність 

збільшилась на 2045 осіб. 
 

Чисельність наявного населення 
(осіб)

 

 на 1 січня 2016р. на 1 березня 2016р.
 

   

м.Київ 2906569 2908614 

райони   

Голосіївський 247564 248147 

Дарницький 332265 332894 

Деснянський 368443 368420 

Дніпровський 354682 354778 

Оболонський 320326 320356 

Печерський 151978 152295 

Подільський 198123 198424 

Святошинський 340672 340652 

Солом’янський 364786 365359 

Шевченківський  227730 227292 

 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 380 осіб та міграційного приросту населення на 1665 осіб. 

Міграційне скорочення населення у січні–лютому зафіксовано у 

Деснянському та Святошинському районах м.Києва.  

У січні–лютому число народжених збільшилось на 220 осіб порівняно 

з аналогічним періодом минулого року і становить 5625 осіб. Найбільше 

народилося немовлят у Дарницькому районі – 812 осіб, найменше у 

Голосіївському – 392 особи. 

Кількість померлих у місті зменьшилась з 5402 осіб у січні–лютому 

2015р. до 5245 осіб у січні–лютому 2016р. Найвагоміше значення 

природного скорочення населення за цей період становить 473 особи у 

Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні–

лютому 2016р. порівняно з січнем–лютим 2015р. майже не змінилась: 

хвороби системи кровообігу складають 65,6% від загальної кількості 

померлих, 17% припадає на новоутворення, 4,5% – на зовнішні причини 

смерті, 4,1% – на хвороби органів травлення.  

Шлюбів у січні–лютому 2016р. по м.Києву укладено 2320, що складає 

4,9 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень 
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шлюбності (8,5 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, 

найнижчий (3,6 на 1000 осіб) – у Оболонському районі. 

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,0 на 1000 осіб. 

Найвищий рівень розлучуваності є у Шевченківському районі 

(1,3 реєстрацій на 1000 осіб), найнижчий – у Оболонському районі (0,7 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. 
 

Про надання населенню субсидій 

у лютому 2016 року 

 

У січні–лютому 2016р. за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулось 31,7 тис. домогосподарств, 

що у 2,7 раза більше, ніж у січні–лютому 2015р. 

У лютому 2016р. у столиці 181,5 тис. домогосподарств отримували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

що у 3,7 раза більше ніж у лютому 2015р. Серед районів найбільша питома 

вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі 

(16,2%), а найменша – у Печерському районі (3,2%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

лютому 2016р. становив 732,5 грн Серед районів найбільший розмір 

спостерігався у Оболонському  районі (829,1 грн). 

Серед домогосподарств, які отримують субсидії, 40,4% – 

домогосподарства з однієї особи, 27,6% – з двох, решта – із трьох та більше 

осіб. 

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг 31,9 тис. домогосподарств, що становило 100,7% від 

загальної кількості домогосподарств, які звернулися за субсидіями (за 

рахунок тих, які звернулися за субсидіями у попередні періоди).  
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Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у лютому 2016 року 
 

 

Кількість 

домогосподарств, 

які звернулися за 

субсидіями, 

одиниць 

Кількість 

домогосподарств, 

яким призначено 

субсидії, одиниць 

Середня сума призначеної 

субсидії 

грн 
у % до 

січня 2016р. 

     

м.Київ  19108 19331 732,5 110,3 

райони     

Голосіївський  1319 1544 824,1 98,6 

Дарницький  2097 2097 800,6 121,6 

Деснянський  3983 3983 677,6 105,4 

Дніпровський  2309 2309 545,5 137,0 

Оболонський  1405 1405 829,1 113,7 

Печерський  555 554 689,5 117,1 

Подільський  1092 1092 818,7 111,6 

Святошинський  2644 2644 766,2 104,6 

Солом’янський  2101 2100 771,6 111,9 

Шевченківський 1603 1603 725,8 112,6 

 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні –

лютому 2016р., становила 22504,2 тис.грн, що у 4,8 раза більше порівняно  

з січнем–лютим 2015р. 

 

Внутрішня торгівля 

 

Ринкова мережа на 1 січня 2016 року 
 

У забезпеченні населення товарами народного споживання значну 

роль відіграє торгівля на організованих ринках і торгових майданчиках 

міста. 

На території ринків торгові місця обладнані в будівлях критих ринків і 

павільйонах, в кіосках та контейнерах, на критих/відкритих столах та 

лотках, на відкритих площадках для продажу транспортних засобів та 

місцях для торгівлі з транспортних засобів.  

На початок 2016р. на організованих ринках міста налічувалось  

37,2 тис. торгових місць, у тому числі з продажу сільськогосподарської 

продукції 4,6 тис., продовольчих товарів (без с/г продукції) – 6,9 тис., 

непродовольчих товарів – 25,4 тис., свійських та інших тварин – 0,3 тис. 

місць. 
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Наявність ринків 
 

(на початок 2016р., одиниць) 

 Кількість ринків 

Кількість 

обладнаних 

торгових місць 

Обладнані торгові 

місця у розрахунку 

на один ринок 

    

м.Київ 89 37163 418 

райони    

Голосіївський 6 5167 861 

Дарницький 10 3514 351 

Деснянський 18 8727 485 

Дніпровський 7 2357 337 

Оболонський 12 7417 618 

Печерський 3 381 127 

Подільський 3 1810 603 

Святошинський 15 3687 246 

Солом'янський 8 2395 299 

Шевченківський 7 1708 244 

 

Найбільше торгових місць обладнано на ринках Деснянського і 

Оболонського районів, питома вага яких становить відповідно 23,5% та 

20,0% від загальної кількості, а найменше торгових місць на ринках 

Печерського району (1,0%). 

Крім обладнаних торгових місць, на ринках міста також розташовані 

магазини з продажу споживчих товарів – 1803 од з торговою площею  

47,6 тис.м
2
 Найбільше магазинів налічується на ринках Святошинського  

(581 од з торговою площею 8,2 тис.м
2
) та Оболонського (402 од з торговою 

площею 8,7 тис.м
2
) районів. 

Площа організованих ринків на початок поточного року становила  

904,7 тис.м
2
, у тому числі відведена під торгівлю 595,1 тис.м

2
 Найбільша 

площа ринків спостерігається на території Голосіївського району (за 

рахунок автомобільного ринку), що становить 29,2% від загальної площі 

ринків по місту, 17,8% та 16,6% складає відповідно площа ринків 

Деснянського і Оболонського районів; найменша площа спостерігається на 

ринках Печерського району (0,6%). 
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Площа ринків 
(на початок 2016р.; м

2
) 

 
Усього 

У тому числі відведена під 

торгівлю 

   

м.Київ 904689 595110 

райони   

Голосіївський 264202 173422 

Дарницький 90949 65753 

Деснянський 160628 131052 

Дніпровський 45740 23018 

Оболонський 150515 87667 

Печерський 5289 4323 

Подільський 33044 15812 

Святошинський 80065 59205 

Солом'янський 38776 17182 

Шевченківський 35481 17676 

 

 

 

Будівництво 

 

Огляд будівельної діяльності 

підприємств та організацій м.Києва 

у січні–лютому 2016 року 

 

У січні–лютому 2016р. підприємствами м.Києва виконано будівельних 

робіт на суму 1373,8 млн.грн Індекс будівельної продукції у січні–лютому 

2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 87,9%.  

Індекс будівельної продукції у січні–лютому 2016р. проти січня–

лютого 2015р. з будівництва житлових будівель становив 74,1%, 

нежитлових будівель – 98,1%, інженерних споруд – 112,5%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Шевченківського району – 218,7 млн.грн або 15,9% від 

загального обсягу робіт в цілому по місту. Підприємствами Голосіївського 

району виконано робіт на суму 202,4 млн.грн або 14,7%, Дарницького – на 

200,3 млн.грн або 14,6%, Оболонського – на 167,2 млн.грн або 12,2%, 

Святошинського – на 166,5 млн.грн або на 12,1%. Найменший обсяг 

будівельних робіт виконано підприємствами Подільського і Деснянського 

районів, відповідно 1,0% та 3,3% від загального обсягу в цілому по місту. 
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Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

у січні–лютому 2016 року 
 

 Виконано будівельних робіт 

тис.грн у % до загального обсягу 

   

м.Київ 1373755 100,0 

райони   

Голосіївський 202395 14,7 

Дарницький 200336 14,6 

Деснянський 45053 3,3 

Дніпровський 127135 9,2 

Оболонський 167195 12,2 

Печерський 135525 9,9 

Подільський 13950 1,0 

Святошинський 166483 12,1 

Солом’янський 97024 7,1 

Шевченківський 218659 15,9 

 

Транспорт і зв'язок 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами у січні–лютому 2016 року
1 

 

 Вантажооборот Перевезено вантажів 

млн.ткм 

у % до  

січня–лютого 

2015р. 

тис.т 

у % до  

січня–лютого 

2015р. 

     

м.Київ 444,3 130,0 1319,1 135,9 

райони     

Голосіївський 43,8 146,1 251,9 170,6 

Дарницький 15,7 72,1 123,6 164,4 

Деснянський 2,2 3,5 11,7 9,0 

Дніпровський 75,3 131,6 74,1 100,1 

Оболонський 6,3 105,1 27,7 276,6 

Печерський 39,7 184,3 51,9 150,5 

Подільський 10,7 137,0 149,1 302,0 

Святошинський 61,0 140,1 259,3 96,0 

Солом’янський  25,4 146,4 48,0 96,9 

Шевченківський 113,4 321,0 198,8 265,6 
____________ 
1 

З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 
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Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами у січні–лютому 2016 року
1 

 

 Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн.пас.км 

у % до  

січня–лютого 

2015р. 

тис. 

у % до  

січня–лютого 

2015р. 

     

м.Київ 492,7 90,1 45123,5 87,6  

райони     

Голосіївський 3,7 217,9 391,8 317,0 

Дарницький …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Деснянський 7,3 99,8 648,5 98,1 

Дніпровський – – – – 

Оболонський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Печерський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Подільський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Святошинський 143,9 81,9 7222,3 80,3 

Солом’янський 26,3 107,9 398,8 104,6 

Шевченківський 31,5 240,3 24,4 179,4 
____________ 
1 

З урахуванням нерозподіленої частини пасажирських перевезень, виконаних фізичними 

особами-підприємцями. 
2 

Інформація конфіденційна відповідно до Закону України «Про державну статистику». 

 

 

 

Наука, технології та інновації 

 

Інноваційна діяльність
1
  

У 2015р. інноваційну діяльність в промисловості здійснювало  

86 підприємств загальної кількості обстежених промислових підприємств.  

Кількість підприємств, що впроваджували інновації, у 2015р. становила  

78 одиниць. Впроваджували інноваційну продукцію 63 підприємства, 43 – 

інноваційні процеси, 35 – придбали нові технології.  

Промисловими підприємствами міста у 2015р. було впроваджено у 

виробництво 451 вид інноваційної продукції, з неї 95 – нових видів техніки; 

впроваджено 152 нових технологічних процесів, з них 24 –  

маловідходні, ресурсозберігаючі; придбано 243 нових технологій. 

 

                                                 
1
 Починаючи зі звіту за 2015 рік за формою №1-інновація (один раз на два роки) “Обстеження інноваційної 

діяльності промислового підприємства’’ звітують підприємства – юридичні особи, які здійснюють 

діяльність за видами економічної діяльності промисловості.    
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Впровадження нових технологічних процесів, інноваційних видів  

продукції, придбання нових технологій за районами у 2015 році 
 

 Кількість впроваджених 

нових технологічних  

процесів, одиниць  

Кількість впроваджених 

інноваційних видів  

продукції, одиниць Придбано  

нових  

технологій,  

одиниць усього 

з них 

маловідходних, 

ресурсозбе-

рігаючих 

усього 

з неї види 

машин,  

устатковання, 

приладів,  

апаратів тощо  

      

м.Київ 152 24 451 95 243 

райони      

Голосіївський  9 4 31 4 7 

Дарницький 10 3 11 10 8 

Деснянський – – – – 11 

Дніпровський 1 – 1 – – 

Оболонський 20 10 211 20 46 

Печерський 7 – 49 6 71 

Подільський 26 1 62 19 12 

Святошинський 14 1 23 14 18 

Солом’янський 60 3 34 11 67 

Шевченківський 5 2 29 11 3 
 

У 2015р. 64 промислові підприємства реалізовували інноваційну 

продукцію (продукцію, що є новою для ринку – 22 підприємства, або 34,4%; 

продукцію, що є новою тільки для підприємств – 50 підприємства,  

або 78,1%). 
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