
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

м. КИЄВА У 2019 РОЦІ 
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Населення 

 

Чисельність наявного населення в м.Києві, за оцінкою, на 1 грудня 

2019р. становила 2966278 осіб. Упродовж січня–листопада 2019р. 

чисельність населення збільшилась на 15459 осіб. 

Природний рух населення у січні–листопаді 2019р. характеризувався 

незначним перевищенням числа померлих над живонародженими: 

на 100 померлих – 99 живонароджених. Обсяг природного скорочення 

населення за цей період склав 344 особи. 

Інформація щодо природного руху населення наведена в таблиці. 
(одиниць) 

 
Січень–листопад 

2019р. 2018р. 

   

Кількість живонароджень 29944 32038 

Кількість смертей 30288 29248 

у т.ч. дітей у віці до 1 року 173 167 

Природний приріст, скорочення (–) населення –344 2790 

 

Серед причин смерті населення міста у січні–листопаді 2019р., як і    

в січні–листопаді 2018р., перше місце посідали хвороби системи 

кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення. 

 

 

Одиниць У % до підсумку 

січень–листопад 

2019р. 2018р. 2019р. 2018р. 

     

Кількість випадків смертей, усього 30288 29248 100,0 100,0 

у т.ч. від     

хвороб системи кровообігу 19462 18455 64,3 63,1 

новоутворень 5239 5063 17,3 17,3 

зовнішніх причин смерті 1323 1369 4,4 4,7 

із них від     

транспортних нещасних випадків 167 189 0,6 0,6 

випадкових утоплень та занурень у воду 47 52 0,2 0,2 

випадкових отруєнь та дії алкоголю 4 4 0,0 0,0 

навмисних самоушкоджень 143 138 0,5 0,5 

наслідків нападу з метою вбивства 

чи нанесення ушкоджень 62 75 0,2 0,3 

хвороб органів травлення 1357 1448 4,5 5,0 

хвороб органів дихання 777 677 2,6 2,3 



 

Доходи населення 

 

У 2019р. розмір середньомісячної номінальної заробітної плати 

штатних працівників підприємств, установ, організацій (з кількістю 

працюючих 10 осіб і більше) становив 15776 грн і порівняно з 2018р. 

збільшився на 16,5%. 

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці 

відносилися фінансова та страхова діяльність; інформація та 

телекомунікації; державне управління й оборона, обов’язкове соціальне 

страхування, а серед промислових видів діяльності – виробництво 

основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, де 

заробітна плата перевищила середній показник по економіці в 1,5–1,7 раза. 

Найнижчий рівень заробітної плати спостерігався у працівників 

текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів; тимчасового розміщування й організації харчування; 

будівництва; виробництва електричного устаткування; охорони здоров’я та 

надання соціальної допомоги, а також виробництва хімічних речовин і 

хімічної продукції і не перевищував 65,4% від середнього рівня по 

економіці. 

Індекс реальної заробітної плати у 2019р. порівняно з 2018р. 

становив 108,4%. 

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати 

упродовж 2019р. збільшилась на 39,1%, або на 56633,3 тис.грн, і на 1 січня 

2020р. становила 201630,1 тис.грн, що дорівнює 0,9% фонду оплати праці, 

нарахованого за грудень 2019р. 

Заборгованість перед працівниками економічно активних 

підприємств упродовж цього періоду збільшилась у 1,7 раза, або на 

72050,1 тис.грн, і на 1 січня 2020р. становила 169635,3 тис.грн. 

Серед видів економічної діяльності найвагоміше збільшення суми 

невиплаченої заробітної плати спостерігалося на економічно активних 

підприємствах наукових досліджень та розробок (на 52400,8 тис.грн), 

промисловості (на 30816,7 тис.грн), операцій з нерухомим майном  

(на 5643,4 тис.грн). 

У районному розрізі збільшення суми заборгованості економічно 

активних підприємств відбулось у більшості районів міста, а найбільше в 

Печерському (на 46455,1 тис.грн), Оболонському (на 13443,5 тис.грн) та 

Солом’янському (на 12970,6 тис.грн) районах.  

Кількість працівників, які вчасно не отримали заробітну плату на       

1 січня 2020р., становила 4,8 тис. осіб, або 0,4% від середньооблікової 

кількості штатних працівників, зайнятих в економіці. Кожному із 

зазначених працівників не виплачено в середньому 35020 грн, 

що у 1,9 раза більше середньої заробітної плати за грудень 2019р. 



 

Соціальний захист 

 

У грудні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг отримували 114,0 тис. домогосподарств. 

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство  

у грудні 2019р. становив 538,1 грн (у листопаді 2019р. – 556,7 грн). 

У січні–грудні 2019р. призначено субсидії 268,4 тис. домо-

господарств (ураховуючи тих, що звернулися за субсидіями у 2018р., але 

призначено їм було тільки у 2019р., та тих, яким продовжено надання 

субсидії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 21 жовтня 1995р. №848).  

Сума субсидій, призначених домогосподарствам, у січні–грудні 

2019р. становила 131075,1 тис.грн. 

У грудні 2019р. населенням міста сплачено за житлово-

комунальні послуги 1772,3 млн.грн, що становило 96,3% нарахованих 

за цей період сум. За постачання електричної енергії – відповідно 

315,1 млн.грн і 164,0% (за рахунок погашення боргу попередніх періодів). 

На кінець грудня 2019р. заборгованість населення зі сплати за 

централізоване опалення та постачання гарячої води становила 

4694,7 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій – 959,4 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та 

водовідведення – 724,9 млн.грн, за постачання природного газу – 

310,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 1,4 млн.грн, за 

постачання електричної енергії – 394,7 млн.грн.  

 

Ціни 
 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–грудні 2019р. 

визначалася збільшенням цінових показників на 3,9% (грудень 2019р. до 

грудня 2018р.).  

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої 

зареєстровано майже за всіма товарними групами. Найбільше подорожчали: 

фрукти – на 20,7%, масло – на 11,8%, молоко – на 8,3%, хліб – на 8,2%, 

цукор – на 7,1%, макаронні вироби – на 6,0%, сир і м'який сир (творог) –  

на 5,5%, риба та продукти з риби – на 3,6%, м'ясо та м'ясопродукти –  

на 1,9%. Водночас подешевшали: яйця – на 13,1%, олія соняшникова –  

на 2,4%, овочі – на 1,4%. 

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби зросли на 13,8%, що 

пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 23,7% та алкогольних 

напоїв – на 4,3%. 

Одяг і взуття подешевшали на 17,1%, зокрема, одяг – на 19,8%, 

взуття – на 14,8%. 



 

Водночас спостерігалося підвищення цін (тарифів) на житло, воду, 

електроенергію, газ та інші види палива на 10,0%, що відбулося за рахунок 

збільшення тарифів на гарячу воду, опалення на 22,0%, водопостачання – 

на 14,4%, каналізацію – на 7,5%. 

На 2,8% знизилися ціни на предмети домашнього вжитку, побутову 

техніку та поточне утримання житла. 

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 5,2% зумовлено 

здорожчанням послуг лікарень на 19,2%, амбулаторних послуг – на 11,3%, 

фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,9%. 

Ціни на транспорт у цілому знизилися на 1,5% через зменшення 

вартості палива та мастил на 7,5%. 

У сфері зв’язку ціни зросли на 10,2% за рахунок збільшення вартості 

телефонних і телефаксових послуг на 21,1%, поштових послуг – на 14,3%. 

Спостереження за змінами цін на послуги відпочинку і культури в 

цілому показало їх зниження на 2,0% за рахунок зменшення вартості 

аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації на 

12,6%, туристичних послуг – на 9,5%. 

Послуги освіти зросли в ціні на 9,8% за рахунок підвищення вартості 

дошкільної та початкової освіти на 15,5%, середньої – на 14,9%, вищої –  

на 8,7%, освіти, що не визначається за рівнями – на 8,2%. 

Вартість послуг ресторанів та готелів зросла на 8,6%.  
 

Промислове виробництво 
 

Індекс промислової продукції в грудні 2019р. порівняно 

з попереднім місяцем та груднем 2018р. становив відповідно 103,6% та 

99,4%, за підсумками 2019р. – 96,6%. 

У переробній промисловості порівняно із 2018р. індекс промислової 

продукції становив 95,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – 103,2%. 

Серед підприємств переробної промисловості найбільше зменшення 

виробництва промислової продукції спостерігалось на підприємствах 

з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної 

діяльності (на 21,7%). Зменшили обсяги підприємства з виробництва 

хімічних речовин і хімічної продукції (на 15,4%); металургійного 

виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і 

устатковання (на 11,1%); виробництва харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів (на 6,0%); текстильного виробництва, виробництва 

одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів (на 3,4%). 

Збільшення обсягів промислового виробництва відбулось 

на підприємствах машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і 

устатковання (на 4,5%); з виробництва основних фармацевтичних 



 

продуктів і фармацевтичних препаратів (на 3,7%); виробництва гумових і 

пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 1,8%). 
 

Виробництво будівельної продукції  
 

У 2019р. підприємствами м.Києва вироблено будівельної продукції 

на суму 41226275 тис.грн. Індекс будівельної продукції в 2019р. порівняно 

із 2018р. становив 124,0%. 

У 2019р. порівняно із 2018р. індекс будівельної продукції 

з будівництва будівель становив 109,6% (житлових – 92,2%, нежитлових – 

137,9%), інженерних споруд – 154,6%. 

За видами будівельної продукції найбільший обсяг вироблено 

з будівництва будівель – 24534210 тис.грн (59,5% від загального обсягу 

виробленої будівельної продукції), у тому числі з будівництва житлових 

будівель – 12651221 тис.грн (30,7%), нежитлових – 11882989 тис.грн 

(28,8%). З будівництва інженерних споруд вироблено будівельної 

продукції на суму 16692065 тис.грн (40,5% від загального обсягу). 

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення 

становили 82,5% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, 

капітальний і поточний ремонти – 12,7% та 4,8% відповідно. 

Господарським способом вироблено будівельної продукції обсягом 

156509 тис.грн (0,4% від загального обсягу будівельної продукції в цілому 

по місту). 

Найбільший обсяг будівельної продукції вироблено підприємствами 

та організаціями Голосіївського (8843932 тис.грн, або 21,4% від загального 

обсягу), Печерського (6465326 тис.грн, або 15,7%), Шевченківського 

(5443630 тис.грн, або 13,2%) та Святошинського (4300486 тис.грн, або 

10,4%) районів, а найменший – Деснянського та Подільського районів, 

відповідно 2,7% та 3,7% від загального обсягу в цілому по місту. 
 

Зовнішньоекономічна діяльність 
 

У січні–листопаді 2019р. експорт товарів становив 

11426,4 млн.дол. США, імпорт – 23294,6 млн.дол. Порівняно  

з січнем–листопадом 2018р. експорт збільшився на 22,4% 

(на 2090,3 млн.дол.), імпорт – на 9,5% (на 2013,0 млн.дол.). Негативне 

сальдо становило 11868,2 млн.дол. (у січні–листопаді 2018р. також 

негативне – 11945,5 млн.дол.). 

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,49  

(у січні–листопаді 2018р. – 0,44). 

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із  

212 країн світу.  

Основу товарної структури експорту у січні–листопаді 2019р. 

складали продукти рослинного походження; жири та олії тваринного або 



 

рослинного походження; готові харчові продукти; недорогоцінні метали та 

вироби з них; продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей 

промисловості; машини, обладнання та механізми, електротехнічне 

обладнання; мінеральні продукти. 

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–листопадом 

2018р. збільшилась частка продуктів рослинного походження з 40,2% до 

46,7%, готових харчових продуктів – з 8,8% до 8,9%, мінеральних 

продуктів – з 3,1% до 3,5%. Натомість зменшилась частка жирів та олій 

тваринного або рослинного походження з 23,3% до 20,2%, недорогоцінних 

металів та виробів з них – з 5,5% до 4,2%, продукції хімічної та пов’язаних з 

нею галузей промисловості – з 4,3% до 3,9%, машин, обладнання та 

механізмів; електротехнічного обладнання – з 4,2% до 3,7%. 

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив  

4247,4 млн.дол., або 37,2% від загального обсягу експорту  

(у січні–листопаді 2018р. – 3370,1 млн.дол., або 36,1%), та збільшився 

порівняно з січнем–листопадом 2018р. на 877,3 млн.дол., або на 26,0%. 

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС 

здійснювалися до Нідерландів – 6,5% від загального обсягу експорту, 

Іспанії – 4,8%, Німеччини – 4,4%, Польщі – 3,9%, Італії – 3,4% та Бельгії – 2,4%.  

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Китаю – 

10,1%, Індії – 7,5%, Єгипту – 5,9%, Туреччини – 5,0%, Саудівської Аравії –

2,6%, Білорусі та Іраку – по 2,3%. 

Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився  

до Єгипту у 2,1 раза, Китаю – у 2,0 раза, Туреччини – у 1,8 раза, Німеччини 

та Польщі – у 1,6 раза, Нідерландів – у 1,5 раза, Іспанії – на 26,3%, Білорусі – 

на 20,4%, Саудівської Аравії – на 12,0%, Бельгії – на 11,3%, Італії –  

на 3,7%; зменшився – до Іраку та Індії (на 6,8% та на 9,9% відповідно).  

Основу товарної структури імпорту у січні–листопаді 2019р. 

складали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання; 

продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості; мінеральні 

продукти; засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби; 

полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них; готові харчові продукти; 

недорогоцінні метали та вироби з них; текстильні матеріали та текстильні 

вироби; продукти рослинного походження; прилади та апарати оптичні, 

фотографічні. 

У загальному обсязі імпорту товарів порівняно з січнем–листопадом 

2018р. збільшилась частка машин, обладнання та механізмів, 

електротехнічного обладнання з 25,0% до 25,7%, засобів наземного 

транспорту, літальних апаратів, плавучих засобів – з 9,1% до 9,6%, готових 

харчових продуктів – з 4,1% до 4,3%, текстильних матеріалів та текстильних 

виробів – з 3,1% до 3,2%, приладів та апаратів оптичних, фотографічних – 

з 2,4% до 2,5%. Зменшилась частка продукції хімічної та пов’язаних з нею 

галузей промисловості з 18,0% до 17,9%, мінеральних продуктів – з 17,4% 



 

до 16,4%, полімерних матеріалів, пластмаси та виробів з них – з 5,5% до 

5,3%, недорогоцінних металів та виробів з них – з 4,5% до 4,2%. 

Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив  

9112,0 млн.дол., або 39,1% від загального обсягу (у січні–листопаді 2018р. – 

8042,2 млн.дол., або 37,8%), та збільшився проти січня–листопада 2018р.  

на 1069,8 млн.дол., або на 13,3%. 

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів 

здійснювалися з Німеччини – 8,2%, Польщі – 5,2% Франції та Італії –  

по 3,6%, Литви – 2,0%. 

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів 

надходили з Китаю – 17,7%, Російської Федерації – 11,2%, Білорусі – 8,8%, 

США – 3,9%, Туреччини – 3,6% та Японії – 2,4%. 

Порівняно з січнем–листопадом 2018р. серед найбільших країн-

партнерів імпорт товарів збільшився з Литви на 39,6%, Японії – на 33,4%, 

Туреччини – на 22,6%, Китаю – на 18,5%, Польщі – на 16,7%, Італії –  

на 15,0%, Франції – на 8,0%, Німеччини – на 2,9%, зменшився – з Білорусі, 

США та Російської Федерації (на 0,5–8,8%). 
_____________ 
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів імпортних 

поставок газу природного. 

 

Оборот роздрібної торгівлі  
 

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного 

товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна 

торгівля, у січні–грудні 2019р. становив 214231,4 млн.грн, що в 

порівнянних цінах на 15,1% більше від обсягу січня–грудня 2018р.  

У грудні 2019р. порівняно з груднем 2018р. оборот роздрібної торгівлі зріс 

на 16,6%, порівняно з листопадом 2019р. – на 21,0%. 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі 

(юридичних осіб), у січні–грудні 2019р. становив 185651,2 млн.грн, що в 

порівнянних цінах на 15,5% більше, від обсягу січня–грудня 2018р.  

У грудні 2019р. обсяг роздрібного товарообороту підприємств роздрібної 

торгівлі (юридичних осіб) у порівнянних цінах проти грудня 2018р. зріс на 

17,0%, порівняно з листопадом 2019р. – на 21,1%. 
 

Транспорт 

 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у 2019р. 

перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-

підприємців) 40059,7 тис.т вантажів (у 2,6 раза більше від обсягу 2018р.). 

За звітними даними підприємств-перевізників, у 2019р. обсяг вантажних 

перевезень становив 37161,4 тис.т (у 2,9 раза більше від обсягу 2018р.). 



 

Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав  

7032,2 млн.ткм (у 1,6 раза більше від обсягу 2018р.), з них 

підприємствами-перевізниками виконано 6288,0 млн.ткм (у 1,9 раза більше 

від обсягу 2018р.). 

Автобусами за всіма видами сполучень у 2019р. перевезено  

(з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-підприємців)  

219830,2 тис. пасажирів (83,9% від обсягу 2018р.). За звітними даними, 

автобусами підприємств у 2019р. перевезено 209129,6 тис. пасажирів 

(84,3% від обсягу 2018р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав  

4715,3 млн.пас.км (131,2% від обсягу 2018р.), з них підприємствами-

перевізниками виконано 4618,4 млн.пас.км (133,1% від обсягу 2018р.). 

Міським електричним транспортом у 2019р. перевезено 

701,7 млн. пасажирів (94,3% від обсягу 2018р.). 
 

Головне управління статистики у м.Києві 


