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Повідомлення Головного управління статистики у м.Києві 
 

Промисловість 
 

У січні–березні 2015р. відносно січня–березня 2014р. індекс 
промислового виробництва становив 90,9%. Скорочення обсягів продукції 
спостерігалось у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та 
поліграфічній діяльності (індекс 78,7%); виробництві харчових продуктів, 
напоїв та тютюнових виробів (79,8%); виробництві основних 
фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (89,4%); 
постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (91,3%); 
металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів 
(98,2%). Збільшення обсягів промислової продукції відбулось на 
підприємствах текстильного виробництва та виробництва одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів (індекс 128,9%); машинобудування 
(107,6%); з виробництва гумових і пластмасових виробів та іншої 
неметалевої мінеральної продукції (106,7%); з виробництва хімічних 
речовин і хімічної продукції (100,9%). 

У виробництві харчових продуктів та напоїв по багатьох видах 
відбулось зниження виробництва, це – ковбасні вироби; хліб та 
хлібобулочні вироби; цукерки шоколадні; торти; води натуральні 
мінеральні газовані та негазовані; пиво солодове; напої безалкогольні. 

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі 
шкіри та інших матеріалів порівняно з січнем–березнем минулого року 
збільшено випуск білизни постільної – з 157,6 до 284,4 тис.шт.; взуття – з 
197,1 до 208,4 тис. пар; светрів, пуловерів, кардиганів трикотажних та 
в’язаних  – з 15,1 до 15,3 тис.шт.; пальт, напівпальт чоловічих – з 2,7 до 3,8 
тис.шт.  

На підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва 
паперу та поліграфічної діяльності в січні–березні 2015р. виготовлено 
менше, ніж у січні–березні 2014р. вікон, їх рам та дверей дерев’яних; 
коробок та ящиків з паперу або картону негофрованих; рам дерев’яних для 
картин, фотографій; мішків та пакетів з паперу. Поліграфічними 
підприємствами на 9,2% менше, ніж торік надруковано газет, які виходять 
менше чотирьох разів на тиждень; на 62,1% – журналів та видань 
періодичних; на 47,2%  – книг, брошур, листівок та подібної продукції. 

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції в січні–березні 
2015р. відносно січня–березня 2014р. обсяги продукції зросли за рахунок 
збільшення випуску мила; засобів мийних та засобів для чищення; 
шампунів; засобів для гоління; лосьйонів та засобів для догляду за 
волоссям та іншої продукції.  
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Підприємствами, що випускають основні фармацевтичні продукти і 
препарати протягом січня–березня 2015р. вироблено 25 т препаратів 
лікарських,  що містять гормони (зменшення на 27,8%); 45 т препаратів 
лікарських, що містять пеніцилін та інші антибіотики (на 12,6%); 1639 т 
препаратів лікарських, що містять алкалоїди (на 6,8%). 

На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів, 
іншої неметалевої мінеральної продукції збільшено випуск пластмасових 
виробів для транспортування чи пакування продукції (на 5,3%), посуду 
столового і кухонного (на 42,5%), блоків дверних і віконних з пластмас (на 
97,6%). Також зросло виробництво блоків та цегли з цементу, бетону або 
штучного каменю; елементів конструкцій збірних для будівництва з 
цементу, бетону або каменю штучного; сумішей будівельних сухих. 

У металургійному виробництві та виробництві готових металевих 
виробів скорочено випуск конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, 
кутиків, профілів з металів чорних або алюмінію (на 23,3%); тканин, ґрат, 
сіток й огорож з дроту сталевого або мідного (на 79,2%); сейфів та 
вогнетривких шаф, броньованих або армованих, з металів недорогоцінних 
(на 22,2%). 

На підприємствах машинобудування до продукції, виробництво якої 
зросло порівняно з січнем–березнем 2014р. належать вантажопідіймачі та 
конвеєри пневматичні, інструменти й апаратура для вимірювання або 
контролю електричних величин, колеса та передачі зубчасті, компаси для 
визначення напрямку, лічильники для рідин, газоміри, електроприлади для 
обігріву приміщень та грунту, ліфти та підйомники скіпові з 
електроприводом.  

 

Будівельна діяльність 
 

У січні–березні 2015р. підприємствами м.Києва виконано 
будівельних робіт на суму 2227626 тис.грн. Індекс будівельної продукції у 
січні–березні п.р. порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 
75,5%.  

Індекс будівельної продукції у січні–березні 2015р. проти  
січня–березня 2014р. з будівництва житлових будівель становив 111,1%, 
нежитлових будівель – 57,1%, інженерних споруд – 55,2%. 

За видами будівельної продукції найбільший обсяг будівельних робіт 
виконано з будівництва будівель – 1763995 тис.грн. або 79,2%  
від загального обсягу. З них, з будівництва житлових будівель виконано на 
суму 1104612 тис.грн. або 49,6%, нежитлових – 659383 тис.грн. або 29,6%.  
З будівництва інженерних споруд виконано робіт на 463631 тис.грн. або 
20,8% від загального обсягу. 

За характером будівництва обсяги робіт розподілилися таким чином: 
роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення 
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склали 96,0% від загального обсягу, решта – з капітального (1,8%) та 
поточного (2,2%) ремонтів. 

Найбільший обсяг будівельних робіт виконано підприємствами та 
організаціями Дарницького району – 422259 тис.грн. або 19,0% від 
загального обсягу в цілому по місту. Підприємствами Шевченківського 
району виконано обсяг робіт на суму 351918 тис.грн. або 15,8%,  
Святошинського – 329708 тис.грн. або 14,8% та Дніпровського –  
262636 тис.грн. або 11,8%. Найменший обсяг будівельних робіт виконано 
підприємствами Деснянського і Подільського районів. 
 

Транспорт  
 

Південно-Західною залізницею у січні–березні 2015р. відправлено 
7,8 млн.т вантажів (97,3% від рівня січня–березня минулого року). 
Відправлення лісових вантажів зменшилось на 1,4%, хімічних і 
мінеральних добрив – на 9,8%, будівельних матеріалів – на 10,8%, нафти і 
нафтопродуктів – на 94,7%. Пасажирів за зазначений період відправлено 
29,6 млн. (96,8% від рівня січня–березня 2014р.) з урахуванням перевезень 
пасажирів міською електричкою. 

Вантажними автомобілями за всіма видами сполучень у січні–
березні 2015р. перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних 
осіб-підприємців) 1582,5 тис.т комерційних вантажів (67,6% від рівня 
січня–березня 2014р.). За звітними даними підприємств-перевізників, за 
січень–березень 2015р. обсяг вантажних перевезень дорівнював  
1489,9 тис.т (67,3% від рівня січня–березня минулого року). 
Вантажооборот, виконаний автомобілями у звітному періоді, склав  
553,3 млн.ткм (81,0% від рівня січня–березня 2014р.), з них 
підприємствами-перевізниками виконано 490,2 млн.ткм (82,8% від рівня 
січня–березня 2014р.). 

Автобусами за всіма видами сполучень у січні–березні 2015р. 
перевезено (з урахуванням розрахункових даних фізичних осіб-
підприємців) 85221,0 тис. пасажирів (92,7% від рівня січня–березня 
2014р.). За звітними даними, автобусами підприємств за січень–березень 
2015р. перевезено 77562,9 тис. пасажирів (92,2% від рівня січня–березня 
2014р.). Пасажирооборот у звітному періоді склав 889,3 млн.пас.км (94,0% 
від рівня січня–березня 2014р.), з них підприємствами-перевізниками 
виконано 832,6 млн.пас.км (93,7% від рівня січня–березня 2014р.). 

Пасажирськими літаками у січні–березні 2015р. перевезено  
986,6 тис. пасажирів (88,5% від рівня січня–березня 2014р.). 
Пасажирооборот у звітному періоді склав 1832,2 млн.пас.км (89,7% від 
рівня січня–березня 2014р.). 
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Міським електричним транспортом у січні–березні 2015р. 
перевезено 186,7 млн. пасажирів (93,4% від рівня січня–березня минулого 
року), в т.ч. платних 120,5 млн. (103,7% до рівня січня–березня 2014р.).  

 

Наука та інновації 
 

За 2014р. наукові та науково-технічні роботи виконували 
314 організацій, на яких працювало 51,2 тис. осіб. Кількість безпосередніх 
виконавців наукових та науково-технічних робіт становить 41,0 тис. осіб, з 
них дослідників – 28,5 тис. осіб, техніків – 4,0 тис. осіб та допоміжного 
персоналу – 8,5 тис. осіб. При цьому, науковий ступінь доктора наук 
мають 2,8 тис. осіб, кандидата наук – 8,5 тис. осіб. 

Загальний обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 
власними силами організацій міста, у 2014р. склав 5133,9 млн.грн. З них 
32,9% складають науково-технічні розробки, 30,2% – фундаментальні 
дослідження, 20,8% – прикладні дослідження та 16,1% – науково-технічні 
послуги. 

За 2014р. внутрішні витрати організацій на виконання наукових та 
науково-технічних робіт склали 4947,4 млн.грн., з них 2433,4 млн.грн. за 
рахунок державного бюджету. В обсязі внутрішніх витрат поточні витрати 
становлять 4798,7 млн.грн. (у т.ч. 2388,9 млн.грн.  витрати на оплату праці, 
558,9 млн.грн. – матеріальні витрати) та капітальні вкладення –  
148,7 млн.грн. (у т.ч. устаткування – 130,0 млн.грн., земельні ділянки та 
споруди – 6,5 млн.грн.).  

Середня заробітна плата виконавців досліджень та розробок по 
м.Києву у 2014р. становила 3613,3 грн. 

За 2014р. інноваційну діяльність в промисловості здійснювали 168 
підприємств, або 21,7% загальної кількості обстежених промислових 
підприємств. Кількість підприємств, що впроваджували інновації, у 2014р. 
становила 160 одиниць, з них 74 підприємства впроваджували інноваційну 
продукцію, 110 – інноваційні процеси, 23 – придбали нові технології. У 2014р. 
21 підприємство міста впроваджували організаційні інновації та 21 – 
маркетингові інновації.  

Промисловими підприємствами міста у 2014р. було впроваджено у 
виробництво 628 найменувань інноваційної продукції, з неї 141 – нових 
видів техніки; впроваджено 342 нових технологічних процеси, з них 80 –
маловідходні, ресурсозберігаючі; придбано 50 нових технологій. 

Обсяг витрат на технологічні інновації по місту склав  
1306,8 млн.грн., з них 759,4 млн.грн. витрачено підприємствами на 
придбання машин, обладнання та програмного забезпечення для 
здійснення інноваційної діяльності.  

У 2014р. 88 промислових підприємств реалізовували інноваційну 
продукцію, з них продукцію, що є новою для ринку – 34 підприємства, або 
38,6%; продукцію, що є новою тільки для підприємств – 73 підприємства 
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(83,0%). Обсяг реалізованої інноваційної продукції підприємствами міста 
становив 1748,6 млн.грн., або 2,0% загального обсягу реалізованої 
промислової продукції.  

 

Зовнішньоекономічна діяльність  
 

У січні–лютому 2015р. оборот зовнішньої торгівлі товарами в 
м.Києві склав 3557,5 млн.дол. США і зменшився проти січня– 
лютого 2014р. на 34,5%. Експортовано товарів на 1486,1 млн.дол., 
імпортовано – на 2071,4 млн.дол. У порівнянні з січнем–лютим 2014р. 
обсяги експорту зменшились на 27,3%, обсяги імпорту – на 38,9%. 
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 585,3 млн.дол. 
(за січень–лютий 2014р. також від’ємне – 1349,0 млн.дол.). 

Зовнішньоторговельні операції товарами підприємства міста 
здійснювали з партнерами зі 163 країн світу. 

До країн ЄС було експортовано 29,6% усіх товарів, до інших країн 
світу – 70,4% (у січні–лютому 2014р. – відповідно 41,4% та 58,6%). 

До Китаю здійснювались найбільші експортні поставки – 10,0% від 
загального обсягу експорту, до Індії, Нідерландів, Єгипту, Ірану, 
Ісламської Республіки, Російської Федерації, Італії, Іспанії, Туреччини, 
Ізраїлю, Кореї, Республіки, Угорщини, Франції, Алжиру, Філіппін, 
Портуґалії – 64,4% експортних поставок міста. 

Порівняно з січнем–лютим 2014р. експорт товарів серед країн ЄС 
зменшився до Портуґалії на 72,5%, Іспанії – на 53,5%, Франції – на 49,1%, 
Угорщини – на 32,0%, Італії – на 29,9%, Нідерландів – на 21,7%, серед 
інших країн світу – до Російської Федерації – на 60,8%, Алжиру – на 
52,4%, Туреччини – на 28,4%, Кореї, Республіки – на 20,2%, Ізраїлю – на 
5,6%, Єгипту – на 3,2%. Утім, спостерігалось збільшення експортних 
поставок серед інших країн світу до Філіппін в 500,9 раза, Ірану, 
Ісламської Республіки – в 2,8 раза, Індії – на 34,3% та Китаю – на 6,7%.  

Із країн ЄС було імпортовано 41,9% усіх товарів, із інших країн  
світу – 58,1% (у січні–лютому 2014р. – відповідно 40,3% та 59,7%). 

У загальному обсязі імпорту найбільші надходження здійснювались 
із Китаю – 15,2%, а надходження товарів із Російської Федерації, 
Німеччини, Білорусі, Франції, Польщі, США, Туреччини, Італії, Іспанії, 
Угорщини, Великої Британії, Японії, Кореї, Республіки, Індії, Бельґії та 
В’єтнаму разом становили 62,4%. 

Зменшились проти січня–лютого 2014р. імпортні поставки  
серед країн ЄС із Італії на 42,8%, Угорщини – на 42,7%, Німеччини – на 
40,7%, Бельґії – на 40,4%, Великої Британії – на 35,5%, Польщі – на  
34,6%, Іспанії – на 15,2%, Франції – на 14,5%, серед інших країн світу – із 
Японії – на 58,4%, Російської Федерації – на 55,1%, США – на 48,2%,  
______________ 

Примітка. У розділі «Зовнішньоекономічна діяльність» дані щодо обсягу імпорту товарів 
наведені без урахування обсягів імпортних поставок газу природного. 
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Індії – на 47,3%, Білорусі – на 38,6%, Китаю – на 19,8%, В’єтнаму – на 
15,0%, Туреччини – на 2,9%. Одночасно спостерігалось збільшення 
імпортних поставок із Кореї, Республіки на 8,7%.  

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі м.Києва складали 
продукти рослинного походження, продукція хімічної та пов’язаних з нею 
галузей промисловості, машини, обладнання та механізми, 
електротехнічне обладнання, мінеральні продукти, жири та олії тваринного 
або рослинного походження, готові харчові продукти, недорогоцінні 
метали та вироби з них, засоби наземного транспорту, літальні апарати, 
плавучі засоби, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. 

У січні–лютому 2015р. експорт давальницької сировини становив  
1,7 млн.дол. США, або 0,1% від загального обсягу експорту міста. 
Імпортовано готової продукції, що виготовлена з давальницької сировини, 
на 3,8 млн.дол., або 0,2% від загального обсягу імпорту. 

У свою чергу, на підприємства та організації м.Києва надійшло 
іноземної давальницької сировини на 39,9 млн.дол., або 1,9% від 
загального обсягу імпорту. Обсяг експорту готової продукції, виготовленої 
з імпортованої давальницької сировини, становив 119,8 млн.дол., або 8,1% 
від загального обсягу експорту.  

Основними партнерами в операціях з надходження давальницької 
сировини були Ґватемала, Швеція, Німеччина, Італія, Нідерланди, 
Російська Федерація, Австрія, Ізраїль, Китай та Польща.  
 

Внутрішня торгівля 
 
Оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний 

товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі, 
розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та  
фізичними особами-підприємцями) за січень–березень 2015р. становив  
32997,7 млн.грн., що на 19,8%1 менше обсягів січня–березня 2014р. 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють 
діяльність з роздрібної торгівлі, за січень–березень 2015р. становив  
20553,5 млн.грн., що на 24,6%1 менше, ніж за відповідний період 
попереднього року. 
_______________ 
1 У порівнянних цінах. 
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Ціни і тарифи 
 

Динаміка цін споживчого ринку столиці у січні–березні 2015р. 
визначалася збільшенням цінових показників на 21,6% (березень 2015р. до 
грудня 2014р.).  

Підвищення цін на продукти харчування та безалкогольні напої 
зареєстровано за такими товарними групами: цукор – на 75,0%, фрукти – 
на 71,2%, овочі –  на 64,2%, риба та продукти з риби – на 52,0%, олія 
соняшникова  – на 46,9%, безалкогольні напої – на 34,8%, хліб і 
хлібопродукти – на 28,0%, макаронні вироби – на 16,6%, молоко, сир та 
яйця – на 9,2%.  

Ціни на алкогольні напої, тютюнові вироби підвищилися на 11,5%. 
Спостереження за змінами цін (тарифів) на послуги відпочинку і 

культури в цілому показало їх підвищення на рівні 26,3%.  
Підвищення цін на транспорт на 33,8% пов’язано з подорожчанням 

перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 61,3% та 
збільшенням цін при купівлі транспортних засобів на 34,0%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші 
види палива на 3,8% зумовлено суттєвим подорожчанням плати за 
утримання та ремонт житла на 30,1%. 

На 25,4% подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова 
техніка та поточне утримання житла. 

У сфері послуг з охорони здоров’я підвищення цін на 18,4% в 
основному зумовлено подорожчанням фармацевтичної продукції, 
медичних товарів та обладнання на 24,1%. 

 
Доходи населення 

 

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, 
установ, організацій (з кількістю найманих працівників 10 осіб і більше) у 
лютому п.р. становила 1176,1 тис. осіб. Середній розмір їхньої заробітної 
плати становив 6099 грн., що у 5,0 раза вище рівня мінімальної заробітної 
плати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.). 
Порівняно з січнем розмір заробітної плати збільшився на 13,3%, а 
порівняно з лютим 2014р. – на 22,6%. 

Нарахування за одну оплачену годину у лютому 2015р. становили 
40,85 грн., що на 10,6% більше, ніж у попередньому місяці. 

За розміром середньої заробітної плати найбільш оплачуваними 
в економіці були працівники фінансової та страхової діяльності, сфери 
інформації та телекомунікацій, а серед промислових видів діяльності – 
підприємств з виробництва основних фармацевтичних продуктів і 
фармацевтичних препаратів, де заробітна плата перевищила середній 
показник по економіці в 1,7–1,8 раза. 
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Водночас абсолютний розмір заробітної плати працівників 
підприємств текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, 
виробів зі шкіри та інших матеріалів; сфери тимчасового розміщування й 
організації харчування; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги; 
металургійного виробництва; виробництва готових металевих виробів, 
крім машин і устатковання; виробництва комп’ютерів, електронної та 
оптичної продукції; освіти, а також діяльності у сфері адміністративного та 
допоміжного обслуговування не перевищував 61,7% від середнього рівня 
по економіці. 

 

Ринок праці 
 

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 
15–70 років1 становила 1466,8 тис. осіб, з яких 1368,1 тис. осіб були 
зайняті економічною діяльністю, а решта (98,7 тис.) – безробітні, тобто 
особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за 
допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення 
становив: у віці 15–70 років – 62,6%, а в працездатному віці – 69,3%. 
Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного 
населення віком 15–70 років становив 6,7%, а працездатного віку – 7,2%. 

Упродовж січня–березня 2015р. статус зареєстрованого безробітного 
в державній службі зайнятості мали 24,9 тис. осіб, що на 10,4 тис., або  
у 1,7 раза, більше, ніж у відповідному періоді минулого року. 

Кількість зареєстрованих безробітних збільшилася упродовж  
березня 2015р. на 1,6% і на кінець місяця становила 17690 осіб. Допомогу 
по безробіттю отримували 83,0% осіб, які мали статус безробітного. 

Із загальної кількості безробітних 65,9% складали жінки, 43,7% – 
молодь у віці до 35 років. 

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по м.Києву порівняно з 
лютим п.р. не змінився і на кінець березня 2015р. становив 1,0% населення 
працездатного віку. 

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених 
роботодавцями до державної служби зайнятості, у березні 2015р. 
порівняно з лютим зменшилася на 2,8% і на кінець місяця становила  
7,5 тис. 

За професійними групами найбільший попит на робочу силу на 
кінець березня 2015р. спостерігався на фахівців (16,8% від загальної 
кількості заявлених вакансій), працівників сфери торгівлі та послуг 
(15,2%) та професіоналів (14,1%), а найменший – на кваліфікованих 
робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та 
рибальства (0,7%). 

_____________ 
1 Дані наведено за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності в середньому за 2014 рік. 
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Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих 
місць (вакантних посад) збільшилось із 23 осіб на кінець лютого п.р.  
до 24 осіб на кінець березня. Разом з тим порівняно з відповідним періодом 
минулого року зазначений показник зріс на 10 осіб. Збільшення відбулося 
у більшості професійних груп, а найбільше – серед законодавців, вищих 
державних службовців, керівників, менеджерів (управителів). 

Навантаження зареєстрованих безробітних на 10 вільних робочих 
місць (вакантних посад) на кінець березня 2015р. коливалося від 6 осіб у 
Печерському районі до 72 осіб у Деснянському районі. 

За сприяння державної служби зайнятості у січні–березні 2015р. 
було працевлаштовано 2601 особу (10,4% громадян, які мали статус 
безробітного у цьому періоді), у т.ч. у березні п.р. – 891 особу, проти  
950 осіб у лютому (у березні 2014р. – 583 особи). 

Серед зареєстрованих безробітних, що отримали роботу у березні 
2015р., жінки становили 61,8%, молодь у віці до 35 років – 48,1%. 

Частка працевлаштованих осіб порівняно з лютим п.р. зменшилася 
на 0,4 в.п. та у березні 2015р. становила 4,4% громадян, які мали статус 
зареєстрованого безробітного в цьому місяці (у березні 2014р. – 5,0%). 

Найвищий рівень зазначеного показника у березні 2015р. 
спостерігався у Дарницькому районі (5,6%), найменший – у Печерському 
та Солом'янському районах (по 3,0% у кожному). 

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по 
безробіттю у березні 2015р., становила 12094 особи. Середній розмір 
допомоги по безробіттю становив 2722 грн., що у 2,2 раза перевищує 
законодавчо визначений розмір мінімальної заробітної плати (1218 грн.). 

 
 

Демографічна ситуація 
 

За оцінкою на 1 березня 2015р. чисельність наявного населення 
м.Києва становила 2889,8 тис. осіб. За січень–лютий 2015р. вона 
збільшилась на 1864 особи або на 4,0‰. 

Зміна чисельності населення відбулася за рахунок природного 
приросту (3 особи) та міграційного приросту населення (1861 особа або 4,0 
на 1000 осіб наявного населення).  
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Загальна характеристика природного руху населення м.Києва 
наведена в таблиці: 

 

Усього
 Січень–лютий 

2015р. у % до 
січня–лютого 

2014р. 

На 1000 осіб1 
січень–
лютий 
2015р. 

січень–
лютий 
2014р. 

січень–
лютий 
2015р. 

січень–
лютий 
2014р. 

      
Кількість живонароджених, 
осіб 5405 5403 100,0 11,6 11,7 
Кількість померлих, осіб 5402 5046 107,1 11,6 10,9 
у т.ч. дітей у віці до 1 року 37 44 84,1 6,42 7,92 
Природний приріст, 
скорочення(–) населення, осіб 3 357 0,8 0,0 0,8 
_____________ 
1 Тут і далі по розділу показники наводяться у розрахунку за рік. Розраховано на наявне 
населення.  
2 На 1000 живонароджених. 

 
Рівень смертності збільшився з 10,9 померлих на 1000 наявного 

населення за січень–лютий 2014р. до 11,6 за січень–лютий 2015р. 
Рівень народжуваності у січні–лютому 2015р. залишився майже 

незмінним у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. 
 
Інформація щодо міграційного руху населення у м.Києві наведена в 

таблиці: 

 

Усього, осіб Січень–лютий 
2015р. у % до 
січня–лютого 

2014р. 

На 10000 осіб1 
січень–
лютий 
2015р. 

січень–
лютий 
2014р. 

січень–
лютий 
2015р. 

січень–
лютий 
2014р. 

      
Кількість прибулих 5819 5566 104,5 124,6 120,0 
Кількість вибулих 3958 4731 83,7 84,8 102,0 
Міграційний приріст, 
скорочення (–) осіб 1861 835 222,9 39,8 18,0 
_____________ 
1 Тут і далі по розділу показники наводяться у розрахунку за рік. Розраховано на наявне 
населення.  

 
За січень–лютий 2015р. у столиці інтенсивність міграційних 

переміщень у порівнянні із січнем–лютим 2014р. зменшилась на 5,1%. 
 

Криміногенна ситуація 
 

За повідомленням прокуратури міста протягом січня–березня 2015р. 
обліковано 22,8 тис. кримінальних правопорушень. Із загального числа 
зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 27,0% – 
тяжкі та особливо тяжкі. 
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Протягом січня–березня 2015р. обліковано 543 очевидних умисних 
вбивств і замахів на вбивство, 52 умисних тяжких тілесних ушкоджень та  
9 зґвалтувань і замахів на зґвалтування. 

Кількість випадків крадіжок становила 9,8 тис., шахрайств –  
3,2 тис., грабежів – 0,9 тис.. 
 Кількість потерпілих від злочинів за січень–березень 2015р. 
становила 14845 осіб, з числа яких 6128 – жінки, 525 – осіб похилого віку 
та інваліди 1 і 2 групи, 105 – неповнолітні. Найбільша кількість потерпілих 
(62,6%) від крадіжок – 8461 та грабежів – 832 особи. Усього внаслідок 
злочинних діянь загинуло 259 осіб, із числа яких 80,3% було вбито, 3,5% 
загинуло в результаті дорожньо-транспортних пригод. 

Серед виявлених осіб (830), які вчинили злочини, 16,9% раніше вже 
ставали на злочинний шлях, із яких майже кожний другий мав не зняту або 
непогашену судимість, 4,2% вчинили злочин у групі, 1,6% знаходились у 
стані алкогольного сп’яніння, 17,7% – жінки, 4,3% – неповнолітні. Питома 
вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент 
учинення злочину не працювали і не навчалися – 24,5%, безробітних – 
51,0%.  

 
 
 

 

Головне управління статистики у м.Києві 


