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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 
од – одиниць 

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–березні 2016 року 

 

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

становила 2909455 осіб. Упродовж січня–березня 2016р. чисельність 

збільшилась на  2886 осіб. 
 

Чисельність наявного населення 
 

(осіб) 

 на 1 січня 2016р. на 1 квітня 2016р.
 

   

м.Київ 2906569 2909455 

райони   

Голосіївський 247564 248254 

Дарницький 332265 333247 

Деснянський 368443 368469 

Дніпровський 354682 354974 

Оболонський 320326 320444 

Печерський 151978 152457 

Подільський 198123 198683 

Святошинський 340672 340715 

Солом’янський 364786 365112 

Шевченківський  227730 227100 
 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 

приросту на 1003 особи та міграційного приросту населення на 1883 особи. 

Міграційне скорочення населення у січні–березні зафіксовано у 

Деснянському та Святошинському районах м.Києва.  

У січні–березні число народжених збільшилось на 626 осіб порівняно 

з аналогічним періодом минулого року і становить 8805 осіб. Найбільше 

народилося немовлят у Дарницькому районі – 1316 осіб, найменше у 

Голосіївському – 622 особи. 

Кількість померлих у місті зменшилась  з 8202 осіб у січні–березні 

2015р. до 7802 особи у січні–березні 2016р. Найвагоміше  значення 

природного скорочення населення за цей період становить 681 особа у 

Шевченківському районі. Структура причин смерті населення у січні–

березні 2016р. порівняно з січнем–березнем 2015р. майже не змінилась: 

хвороби системи кровообігу складають 65,5% від загальної кількості 

померлих, 16,8% припадає на новоутворення, 4,5% – на зовнішні причини 

смерті, 4,3% – на хвороби органів травлення.  
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Шлюбів у січні–березні 2016р. по м.Києву укладено 3666, що складає 

5,1 реєстрацій на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень 

шлюбності (9,0 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, 

найнижчий (4,1 на 1000 осіб) – у Оболонському районі. 

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

Найвищий рівень розлученості є у Подільському районі (1,6 реєстрацій на 

1000 осіб), найнижчий – у Оболонському та Солом'янському районах (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. 

 

 

Про надання населенню субсидій 

у березні 2016 року 

 

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

оплату житлово-комунальних послуг звернулось 45,6 тис. домогосподарств, 

що у 2,8 раза більше, ніж у січні–березні 2015р. 

У березні 2016р. у столиці 196,3 тис. домогосподарств отримували 

субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

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

вага домогосподарств, які отримували субсидії, в Деснянському районі 

(15,8%), а найменша – у Печерському районі (3,2%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у 

березні 2016р. становив 826,3 грн. Серед районів найбільший розмір 

спостерігався у Деснянському районі (1153,8 грн.). 

Серед домогосподарств, які отримують субсидії,  

39,6% – домогосподарства з однієї особи, 27,4% – з двох, решта – із трьох та 

більше осіб. 

Призначено субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг 45,8 тис. домогосподарств, що становило 100,5% 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 березні 2016 року 
 

 

Кількість 

домогосподарств, 

які звернулися за 

субсидіями, од 

Кількість 

домогосподарств, 

яким призначено 

субсидії, од 

Середня сума призначеної 

субсидії 

грн 
у % до 

 січня 2016р. 

     

м.Київ  13915 13909 826,3 124,5 

райони     

Голосіївський  877 877 882,7 105,6 

Дарницький  1531 1531 916,1 139,2 

Деснянський  1773 1773 1153,8 179,5 

Дніпровський  1741 1741 718,6 180,5 

Оболонський  1005 1005 772,0 105,8 

Печерський  454 454 734,8 124,8 

Подільський  1145 1145 829,3 113,0 

Святошинський  2122 2122 799,6 109,1 

Солом’янський  1414 1408 630,8 91,5 

Шевченківський 1853 1853 742,3 115,2 
 

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг  

у січні–березні 2016р., становила 33997,0 тис.грн, що у 5,3 раза більше 

порівняно з січнем–березнем 2015р. 
 

Будівництво 
 

Огляд будівельної діяльності підприємств та організацій 

у січні–березні 2016 року 

 

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

робіт на суму 2432,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні 

2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. становив 89,0%.  

Індекс будівельної продукції у січні–березні 2016р. проти   

січня–березня 2015р. з будівництва житлових будівель становив  

83,5%, нежитлових будівель – 83,7%, інженерних споруд – 112,2%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 

організаціями Дарницького району – 422,8 млн.грн або 17,4% від загального 

обсягу робіт в цілому по місту. Підприємствами Шевченківського району 

виконано робіт на суму 383,8 млн.грн або 15,8%, Голосіївського – на  

354,7 млн.грн або 14,6%, Святошинського – на 271,5 млн.грн або 11,1%, 

Оболонського – на 260,0 млн.грн або на 10,7%. Найменший обсяг 

будівельних робіт виконано підприємствами Подільського і Деснянського 

районів, відповідно 1,5% та 3,7% від загального обсягу в цілому по місту. 
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Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 

у січні–березні 2016 року 
 

 Виконано будівельних робіт 

тис.грн у % до загального обсягу 

   

м.Київ 2432556 100,0 

райони   

Голосіївський 354693 14,6 

Дарницький 422783 17,4 

Деснянський 90229 3,7 

Дніпровський 212170 8,7 

Оболонський 259973 10,7 

Печерський 220724 9,1 

Подільський 36586 1,5 

Святошинський 271464 11,1 

Солом’янський 180091 7,4 

Шевченківський 383843 15,8 

 

Транспорт і зв'язок 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  

за районами у січні–березні 2016 року
1 

 

 Вантажооборот Перевезено вантажів 

млн.ткм 

у % до  

січня–березня 

2015р. 

тис.т 

у % до  

січня–березня 

2015р. 

     

м.Київ 739,5 133,6 2212,9 139,8 

райони     

Голосіївський 75,6 151,6 393,4 180,3 

Дарницький 31,6 88,5 204,6 165,1 

Деснянський 3,1 3,4 18,6 9,5 

Дніпровський 126,8 140,4 117,9 99,7 

Оболонський 10,8 111,4 40,2 206,2 

Печерський 75,8 182,2 168,1 274,0 

Подільський 17,4 147,5 221,0 302,3 

Святошинський 100,8 131,0 453,3 94,9 

Солом’янський  38,3 135,6 74,2 96,1 

Шевченківський 177,0 322,7 322,3 258,9 
____________ 
1 

З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-

підприємцями. 
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Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами у січні–березні 2016 року
1 

 

 Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн.пас.км 

у % до  

січня–березня 

2015р. 

тис. 

у % до  

січня–березня 

2015р. 

     

м.Київ 791,9 89,0 74628,7 87,6 

райони     

Голосіївський 4,6 162,5 475,5 245,1 

Дарницький …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Деснянський 11,5 102,9 1028,3 100,0 

Дніпровський – – – – 

Оболонський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Печерський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Подільський …
2
 …

2
 …

2
 …

2
 

Святошинський 223,6 81,6 11206,8 79,4 

Солом’янський 41,7 111,0 644,9 108,8 

Шевченківський 47,1 232,7 37,2 171,4 
____________ 
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 

 

Наукова та науково-технічна діяльність у 2015 році 

У 2015р. наукові та науково-технічні роботи виконували 

305 організацій, на яких працювало 48,1 тис. осіб. Кількість безпосередніх 

виконавців наукових та науково-технічних робіт становить 38,2 тис. осіб, 

з них дослідників – 26,8 тис. осіб, техніків – 3,5 тис. осіб та допоміжного 

персоналу – 7,9 тис. осіб. При цьому, науковий ступінь доктора наук мають 

2,7 тис. осіб, кандидата наук – 8,1 тис. осіб.  
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Основні показники діяльності наукових організацій 
 

 

Кількість 

організацій, 

од 

Кількість 

виконавців 

наукових та 

науково-

технічних 

робіт, 

осіб 

Загальний 

обсяг 

наукових та 

науково-

технічних 

робіт, 

млн.грн 

Внутрішні витрати на 

виконання наукових та 

науково-технічних робіт, 

млн.грн 

всього 

з них 

за рахунок 

держбюджету 

      

м.Київ 305 38179 6270,6 6239,4 2547,7 

райони       

Голосіївський 56 9297 1105,2 1046,7 721,4 

Дарницький 4 115 14,9 14,2 13,7 

Деснянський 11 934 109,2 107,8 63,3 

Дніпровський 10 869 88,4 87,8 52,6 

Оболонський 7 924 106,4 97,6 57,7 

Печерський 47 4715 655,1 604,7 318,6 

Подільський 19 880 81,1 79,7 69,2 

Святошинський 30 9145 2258,3 2409,7 272,7 

Солом’янський 39 2883 393,4 376,2 180,0 

Шевченківський 82 8417 1458,6 1415,0 798,5 

 

Науковими організаціями міста у 2015р. виконано 18,0 тис. робіт. 

Найбільша кількість робіт була виконана організаціями Голосіївського  

(7,5 тис.), Солом’янського (2,7 тис.) та Святошинського (2,2 тис.) районів 

міста. 
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