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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, 2014 
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–травень 2014 року 

 
У січні–травні 2014р. підприємствами м.Києва виконано будівельних 

робіт на суму 3951,9 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні 
п.р. порівняно з відповідним періодом 2013р. становив 91,2%.  

Індекс будівельної продукції у січні–травні 2014р. проти  
січня–травня 2013р. з будівництва житлових будівель становив 101,9%, 
нежитлових будівель – 78,1%, інженерних споруд – 99,3%. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 
організаціями Святошинського району – 701,3 млн.грн. або 17,7% від 
загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Печерського району 
виконано обсяг робіт на суму 694,5 млн.грн. або 17,6%, Шевченківського – 
521,7 млн.грн. або 13,2% та Дарницького – 448,4 млн.грн. або 11,3%. 
Найменший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами 
Деснянського і Подільського районів. 
 

Обсяги виконаних будівельних робіт за районами 
за січень–травень 2014 року 

 
 Виконано будівельних робіт 

тис.грн. у % до загального обсягу 
   
м.Київ 3951939 100,0 
райони   
Голосіївський 413407 10,5 
Дарницький 448354 11,3 
Деснянський 124953 3,2 
Дніпровський 386932 9,8 
Оболонський 417473 10,6 
Печерський 694495 17,6 
Подільський 55752 1,4 
Святошинський 701291 17,7 
Солом’янський 187613 4,7 
Шевченківський 521669 13,2 
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СТАТИСТИКА НЕФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
 

Діяльність підприємств сфери послуг 
 

За січень–травень 2014р. підприємствами сфери послуг усім 
споживачам надано різних видів послуг на суму 47978,6 млн.грн. 

У середньому одним підприємством сфери послуг за січень–травень 
2014р. було реалізовано послуг на 7388,1 тис.грн. Найбільшим цей 
показник був у Печерському, Шевченківському, Подільському районах, 
найменшим – у Святошинському та Дарницькому районах міста. 

Майже третину (30,3%) загального обсягу послуг складали послуги 
інформації та телекомунікацій; 19,6% – транспорту, складського 
господарства, пошти та кур’єрської служби; 17,1% – послуги професійної, 
наукової та технічної діяльності. 

Частка послуг, реалізованих населенню, по м.Києву за січень–
травень 2014р. становила 31,8% від загального обсягу реалізованих послуг. 
 

Обсяг реалізованих послуг за районами 

 

(у ринкових цінах1) 
 

Усього,  
млн.грн. 

Обсяг послуг, 
реалізованих 

населенню, млн.грн. 

Частка послуг, 
реалізованих 
населенню у 

загальному обсязі, % 

за 
травень 
2014р. 

кумуля-
тивно за 
січень–
травень 
2014р. 

за 
травень 
2014р. 

кумуля-
тивно за 
січень–
травень 
2014р. 

за 
травень 
2014р. 

кумуля-
тивно за 
січень–
травень 
2014р. 

       
м.Київ2 9839,9 47978,6 3267,9 15248,5 33,2 31,8 
райони       
Голосіївський 844,3 3824,8 150,5 676,6 17,8 17,7 
Дарницький 311,9 1445,9 160,6 728,4 51,5 50,4 
Деснянський 262,1 1304,3 126,7 616,2 48,3 47,2 
Дніпровський 380,5 1726,7 83,3 269,5 21,9 15,6 
Оболонський 493,3 2714,1 85,9 469,4 17,4 17,3 
Печерський 2842,8 14228,3 1566,3 7609,5 55,1 53,5 
Подільський 863,6 4020,1 55,3 308,2 6,4 7,7 
Святошинський 313,4 1514,8 48,8 240,0 15,6 15,8 
Солом’янський 893,8 4143,1 155,1 789,5 17,4 19,1 
Шевченківський 2634,2 13056,5 835,4 3541,2 31,7 27,1 

_____________ 
1 Уключаючи ПДВ. 
2 Дані наведено по госпрозрахункових підприємствах (юридичних особах) та їх відокремлених 
структурних підрозділах, для яких надання послуг є основним видом діяльності. 
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Автомобільні перевезення 

Вантажні перевезення автомобільним транспортом  
за районами за січень–травень 2014 року1 

 

 

Перевезено вантажів Вантажооборот 

тис.т 
у % до  

січня–травня 
2013р. 

млн.ткм 
у % до  

січня–травня 
2013р. 

     
м.Київ 3839,9 103,8 1220,0 108,4 
райони     
Голосіївський 921,8 108,5 107,1 91,1 
Дарницький 209,8 124,2 88,7 97,1 
Деснянський 462,9 105,4 183,9 116,5 
Дніпровський 285,1 133,1 144,0 136,0 
Оболонський 63,3 86,9 30,7 91,3 
Печерський 129,6 120,1 104,7 142,1 
Подільський 136,3 120,1 36,3 150,7 
Святошинський 1002,3 102,8 174,2 88,6 
Солом’янський 135,9 100,0 61,9 89,1 
Шевченківський 246,7 169,7 116,4 138,0 

_____________ 
1 З урахуванням нерозподіленої частини вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями. 

 
Пасажирські перевезення автомобільним транспортом 

за районами за січень–травень 2014 року1 
 

 

Перевезено пасажирів Пасажирооборот 

тис. 
у % до  

січня–травня 
2013р. 

млн.пас.км 
у % до  

січня–травня 
2013р. 

     
м.Київ 159521,4 98,9 1557,8 98,2 
райони     
Голосіївський 536,9 95,5 14,7 82,0 
Дарницький 27,2 52,3 8,6 95,5 
Деснянський 2008,3 100,3 26,5 108,0 
Дніпровський – – – – 
Оболонський 12720,7 90,2 175,5 90,4 
Печерський 2,2 110,0 3,5 77,9 
Подільський 105772,1 96,6 667,6 95,8 
Святошинський 24133,1 117,3 474,5 107,1 
Солом’янський 1067,1 105,3 58,9 95,8 
Шевченківський 31,1 97,2 30,9 87,9 

_____________ 
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 розрізі районів 
у травні 2014 року 

 
У січні–травні 2014р. за субсидіями для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг звернулося 25,4 тис. сімей, що на 
7,0% менше, ніж у січні–травні 2013р. 

У травні 2014р. у столиці 30,5 тис. сімей одержали субсидії для 
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, що на 5,9% 
менше ніж у травні 2013р. Серед районів найбільша питома вага сімей, які 
отримували субсидії, в Оболонському районі (14,2%), а найменша – у 
Печерському районі (3,5%). 

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім’ю у травні 2014р. 
становив 119,4 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у 
Дарницькому районі (147,4 грн.). 

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають 
сім’ ї з однієї особи, у травні 2014р. їх частка склала 76,1% усіх сімей. 

У січні–травні 2014р. субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг призначено 24,5 тис. сімей, що становило 
96,4% від загальної кількості сімей, які звернулися за субсидіями. 
Порівняно з відповідним періодом 2013р. кількість сімей, яким призначено 
субсидії, зменшилась на 7,2%. 
 
Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг у травні 2014 року 
 

 

Кількість 
сімей, які 
звернулися за 
субсидіями, 
одиниць 

Кількість сімей, 
яким призначено 
субсидії, 
одиниць 

Середня сума призначеної 
субсидії 

грн. 
у % до квітня 

2014р. 
     

м.Київ 9132 8615 119,4 72,3 
райони     
Голосіївський  885 880 107,0 66,4 
Дарницький  305 287 147,4 88,5 
Деснянський  1483 1443 119,7 70,3 
Дніпровський  959 925 145,2 86,9 
Оболонський  1238 1077 129,4 74,0 
Печерський  396 374 92,0 52,5 
Подільський  557 547 102,7 58,1 
Святошинський  1261 1228 129,3 80,3 
Солом’янський  907 808 140,0 91,6 
Шевченківський 1141 1046 79,8 51,8 
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Загальна сума субсидій, призначених сім’ям для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, у січні–травні 2014р. 
становила 3601,5 тис. грн., що на 8,4% менше відповідного періоду 2013р. 

 
 

СТАТИСТИКА ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 
 

Роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з 
роздрібної торгівлі по м.Києву в розрізі районів  

за січень–березень 2014 року 
 

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), які 
здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та 
напоями, за січень–березень 2014р. по відношенню до січня–березня 
2013р. зменшився на 0,8%1 – до 18174,9 млн.грн. (торгова мережа –  
17419,9 млн.грн., мережа ресторанного господарства – 755,0 млн.грн.). 

По м.Києву у січні–березні 2014р. найбільший обсяг роздрібного 
товарообороту підприємств мають торговельні об’єкти, що розташовані в 
Оболонському (15,4% від обсягу) та Дарницькому (12,5%) районах.  

Найбільший обсяг роздрібного товарообороту підприємств на одну 
особу населення у Печерському (9,1 тис.грн.), Голосіївському (8,9 тис.грн.) 
та Оболонському (8,8 тис.грн.) районах. Даний показник по м.Києву 
становить 6,3 тис.грн. 

Дані щодо роздрібного товарообороту підприємств по м.Києву в 
розрізі районів за січень–березень 2014р. наведено у таблиці. 

 
 Обсяг роздрібного товарообороту 

підприємств 
У тому числі 

млн.грн. 
у % до січня–
березня 2013р.1 

товарооборот 
торгової мережі, 
млн.грн. 

товарооборот 
ресторанного 
господарства, 
млн.грн. 

     
м.Київ 18174,9 99,2 17419,9 755,0 
райони     
Голосiївський 2160,9 102,2 2081,5 79,4 
Дарницький 2271,6 97,9 2208,6 63,0 
Деснянський 1929,0 130,8 1904,7 24,3 
Дніпровський 1899,3 102,6 1817,5 81,8 
Оболонський 2793,6 96,5 2716,6 77,0 
Печерський 1337,2 84,7 1218,4 118,8 
Подільський 920,4 106,4 875,3 45,1 
Святошинський 1928,0 99,9 1884,6 43,4 
Солом'янський 1326,4 96,3 1255,9 70,5 
Шевченківський 1608,5 84,3 1456,8 151,7 

_______________ 
1 У порівнянних цінах. 
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СТАТИСТИКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМЧІНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Зовнішня торгівля товарами м.Києва за січень–квітень 2014 року 
 

У січні–квітні 2014р. оборот зовнішньої торгівлі товарами в м.Києві 
склав 10827,7 млн.дол. США і зменшився проти січня–квітня 2013р. 
на 12,1%. Експортовано товарів на 3939,9 млн.дол., імпортовано – на 
6887,3 млн.дол. У порівнянні з січнем–квітнем 2013р. обсяги експорту 
зменшились на 3,3%, обсяги імпорту – на 16,4%. Від’ємне сальдо 
зовнішньої торгівлі товарами становило 2947,4 млн.дол. (за січень–квітень 
2013р. також від’ємне – 4168,3 млн.дол.). 

 
Обсяги експорту-імпорту товарів за районами м.Києва 

у січні–квітні 2014 року 
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______________ 
Примітка. Дані щодо обсягу імпорту товарів наведені без урахування обсягів 
імпортних поставок газу природного. 

 
За підсумками січня–квітня 2014р. підприємства трьох районів 

м.Києва збільшили обсяги експорту товарів.  
Порівняно з січнем–квітнем 2013р. найкращі показники в 

нарощуванні темпів експорту товарів досягли підприємства 
Святошинського (в 2,6 раза більше), Солом’янського (на 19,7%), 
Печерського (на 10,7%) районів. Утім, спостерігалось зменшення 
експортних поставок товарів у Деснянському (на 40,0% менше), 
Голосіївському (на 38,5%), Оболонському (на 29,3%), Шевченківському 
(на 19,9%), Подільському (на 18,0%), Дарницькому (на 13,0%) та 
Дніпровському (на 3,2%) районах. 

Одночасно спостерігається зменшення обсягів імпортних поставок 
товарів в усіх районах столиці: у Деснянському районі (на 30,4% менше), 
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Дарницькому (на 28,0%), Шевченківському (на 21,7%), Голосіївському  
(на 20,8%), Солом’янському (на 18,5%), Подільському (на 17,2%), 
Дніпровському (на 12,1%), Печерському (на 10,4%), Оболонському  
(на 5,8%) та Святошинському (на 3,2%) районах.  

Коефіцієнт покриття експортом імпорту товарів у січні–квітні 2014р. 
в цілому по м.Києву склав 0,57 проти 0,49 у січні–квітні 2013р. Вищий, ніж 
в середньому по місту, зазначений показник мають Печерський (1,06), 
Святошинський (0,92) та Шевченківський (0,77) райони, найнижчий – у 
Деснянському (0,18), Голосіївському (0,19), Дарницькому (0,20) та 
Оболонському (0,21) районах. 

У загальному обсязі експорту товарів найбільша частка припадала на 
продукти рослинного походження (40,2%), жири та олії тваринного або 
рослинного походження (15,2%). 

До основних статей імпорту належать продукція хімічної та 
пов’язаних з нею галузей промисловості (22,1% від загального обсягу 
імпорту товарів), машини, обладнання та механізми, електротехнічне 
обладнання (17,9%). 

 
 

СТАТИСТИКА НАСЕЛЕННЯ 
 

Демографічна ситуація в м.Києві за січень–травень 2014 року 
 

За оцінкою на 1 червня 2014р. чисельність наявного населення 
м.Києва становила 2872382 особи. За січень–травень 2014р. вона 
збільшилась на 3680 осіб. 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 
приросту на 1249 осіб та міграційного приросту населення на 
2431 особу. 

Міграційний приріст населення зафіксовано у восьми районах 
м.Києва за січень–травень 2014р.  

За січень–травень 2014р. число народжених збільшилось на  
877 осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 
13812 осіб. Найбільше народилося немовлят у Дарницькому районі –  
1986 осіб, найменше – у Голосіївському 999 осіб. 

Дещо збільшилась кількість померлих у місті – з 11951 особи за  
січень–травень 2013р. до 12563 осіб за січень–травень 2014р. Найбільше 
значення природного скорочення населення за звітний період у 
Шевченківському районі: 1026 осіб. Структура причин смерті населення у 
січні–травні 2014р. порівняно із січнем–травнем 2013р. майже не 
змінилась: хвороби системи кровообігу складають 66,5% від загальної 
кількості померлих, 16,8% припадає на новоутворення, 4,9% – на зовнішні 
причини смерті, 4,4% – на хвороби органів травлення.  
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Шлюбів за січень–травень 2014р. по м.Києву укладено 7668, що 
складає 6,5 реєстрацій на 1000 осіб. Найбільший рівень шлюбності  
(9,8 реєстрацій на 1000 осіб) – у Шевченківському районі, найменший  
(5,4 на 1000 осіб) – у Голосіївському районі. 

Частота реєстрацій розлучень по місту становить 1,3 на 
1000 осіб. Найвищий рівень розлученості – у Дарницькому, Подільському 
та Шевченківському районах (1,4 реєстрації на 1000 осіб), найнижчий – у 
Деснянському та Оболонському районах (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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