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Моніторинг 
соціально-економічного розвитку м. Києва 

за січень 2016 року 
 

Аналіз реального сектору економіки 
Індекс промислової продукції у січні 2016 року становив 95,7% (в 

Україні – 98,3% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 
м. Севастополя та зони проведення АТО)). 

 
Індекс промислової продукції  за 2015 рік та січень 2016 року в м. Києві,  

у % до відповідного періоду минулого року  

     
 

  Серед усіх видів промислової діяльності приріст спостерігався у: 
- виготовленні виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність – на 14,1% (в Україні зменшення – на 8,3%); 
- металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів –  

на 6,4% (в Україні зменшення – на 2,8%); 
- постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – на 1,6%  

(в Україні збільшення – на 2,2%). 
 
В той же час спад спостерігався в основних видах промислової діяльності: 

- текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 
інших матеріалів – на 48,2% (в Україні зменшення – на 0,3%); 
- виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 41,6% (в Україні 

зменшення – на 7,5%); 
- виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 12,8% (в Україні зменшення – на 2,7%); 
- виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – на 11,9% (в Україні зменшення –  на 7,3%); 
- машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устаткування  – на 8,1% 

(в Україні зменшення – на 3,4%); 
- виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 3,6%  

(в Україні зменшення – на 2,2%). 
  
 Обсяг реалізованої промислової продукції за січень 2016 року становив 
понад 11,6 млрд грн (9,7% загальнодержавного обсягу (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)).   
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Аналіз інвестиційної діяльності 
У 2015 році обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 

80 216,8 млн грн, що на 8,8% більше минулорічного показника (в  
країні – зменшення на 1,3% (без врахування тимчасово окупованої територій 
АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)), що становить 
31,9% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово окупованої 
територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)). 

 
Динаміка темпів зростання (зменшення) капітальних інвестицій по м. Києву  

в порівнянні з Україною протягом 2014 - 2015 рр.,  
у %, порівняно з відповідним періодом минулого року 

 

 
 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу), унесених у економіку міста Києва наростаючим підсумком з 
початку інвестування, станом на 31 грудня 2015 року зменшився до початку 
року на 288,8 млн дол. США (в країні зменшення на 2 373,4 млн дол. США  
(без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя  
та зони проведення АТО)) і становив 22 600,4 млн дол. США (52,1% 
загальнодержавних обсягів (без врахування тимчасово окупованої територій 
АР Крим і м. Севастополя та зони проведення АТО)). Прямі інвестиції у 
розрахунку на одну особу населення становили 7 913,4  дол. США. 

В економіку м. Києва іноземними інвесторами за 2015 рік вкладено  
3 276,5 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що в 2,5 раза 
більше ніж за 2014 рік. 

Станом на 31.12.2015 в економіку м. Києва інвестиції надійшли з 114 країн 
світу. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр (6 052,3 млн дол. США  
або 26,8% загального обсягу акціонерного капіталу), Нідерланди  
(3 683,2 млн дол. США або 16,3%), Російська Федерація (3 094,7 млн дол. США 
або 13,7%), Австрія (1 942,1 млн дол. США або 8,6%), Велика Британія  
(957,4 млн дол. США або 4,2%),  Італія (873,4 млн дол. США або 3,9%), 
Віргінські острови (Брит.) (764,2 млн дол. США або 3,4%). 
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Динаміка обсягу прямих іноземних інвестицій, унесених з початку інвестування 
в економіку м. Києва, протягом 2012 - 2015 рр., 

у %, порівняно з відповідним періодом минулого року 
 

 
Будівельна діяльність  
Обсяг виконаних будівельних робіт у січні 2016 року становив майже 

551,4 млн грн (22,7% загальнодержавного обсягу), що на 20,7% менше ніж у  
січні 2015 року (по країні зменшення на 11,4% (без врахування тимчасово 
окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
АТО)). 

 
Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт по м. Києву 

за 2015 рік та січень 2016 року, 
у % порівнянні з відповідним періодом минулого року 

 
 

У 2015 році за рахунок будівництва нових житлових будинків і 
реконструкції існуючого житлового фонду в місті прийнято в експлуатацію 
1 365,8 тис. м2 (12,4% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово 
окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
АТО)) загальної площі житла, що на 5,3% менше ніж у 2014 році (в країні – 
113,4% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 
м. Севастополя та частини зони проведення АТО)). 

За рахунок коштів державного бюджету в 2015 році прийнято в 
експлуатацію 18,7 тис.м2 (або 1,4% загального прийняття в цілому в м. Києві) 
загальної площі житла. 
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Обсяг прийнятого в експлуатацію загальної площі житла 
 

 
 

Зовнішня торгівля 
У  2015 році обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив  

23 237,1 млн дол. США. 
Експорт – зменшився на 23,8% порівняно з 2014 роком (в країні 

зменшення на 29,3% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим 
і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)) і становив  
8 744,3 млн дол. США (22,9% загальнодержавного обсягу (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 

 
Динаміка темпів зростання/зменшення експорту товарів протягом  

2014-2015 років, у % до відповідного періоду минулого року 
 
 

 
Найбільші країни-експортери: Китай (10,9% загального обсягу експорту в 

м. Києві), Індія (7,2%), Російська Федерація (6,5%), Туреччина (5,7%), 
Нідерланди (5%), Італія (4,6%), Єгипет (4,3%), Іспанія (4,2%), Іран, Ісламська 
Республіка (3,8%). 

Імпорт – зменшився на 28,2% порівняно з 2014 роком (в Україні 
зменшення на 31,1% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим 
і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)) і становив  
14 492,8 млн дол. США (38,6% загальнодержавного обсягу (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 

1 503,4 1 509,0
1 442,4 1 365,8

100,1% 100,4%

95,6%
94,7%

91,0%

92,0%

93,0%

94,0%

95,0%

96,0%

97,0%

98,0%

99,0%

100,0%

101,0%

2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік

1 250,0

1 300,0

1 350,0

1 400,0

1 450,0

1 500,0

1 550,0

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла, тис. м2

Темп зростання (зниження) обсягу прийнятого в експлуатацію житла, у % до відповідного періоду минулого року

91,5%
93,2% 97,8% 96,7%

101,8%
99,8% 102,1%

101,8%
100,5% 97,7%

96,6%
93,0%

71,4%
72,7% 72,8% 71,6%

70,5%
72,8% 72,9% 71,3% 71,7%

72,4% 74,4% 76,2%

2014 2015



 

5 
 

Динаміка темпів зростання/зменшення імпорту товарів протягом  
     2014-2015 років, у % до відповідного періоду минулого року 

 
 

Найбільші країни-імпортери: Російська Федерація (18,2%  загального 
обсягу імпорту в м. Києві), Китай (13,1%), Білорусь (10,5%), Німеччина (7,9%),  
Польща (5,5%), Франція (3,8%), США (3,2%), Італія (2,9%), Туреччина (2,3%). 

Від'ємне сальдо становило мінус 5 748,5 млн дол. США.  
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,6 (за 2014 рік – 0,57). 

 
Стан розвитку споживчого ринку  
Оборот роздрібної торгівлі у січні 2016 року збільшився на 4,3% 

порівняно з січнем 2015 року і становив понад 12,8 млрд грн 
(15,8% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово окупованої 
територій АР Крим і м. Севастополя та зони проведення АТО)). 

 
Динаміка темпів обороту роздрібної торгівлі протягом 2015 року  

та січня 2016 року, у %, порівняно з відповідним періодом минулого року  

 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу 

становив 2 844,7 грн, що на 35% більше ніж за січень 2015 року.  
У січні 2016 року в м. Києві проведено 66 сільськогосподарських ярмарки, 

на яких реалізовано 4,1 тис. тонн різної сільськогосподарської продукції та 
продовольчих товарів.   

У січні 2016 року індекс споживчих цін у м. Києві по відношенню до 
грудня 2015 року зріс на 1,3% (в Україні індекс споживчих цін збільшився  
0,9%) (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 
м. Севастополя та частини зони проведення АТО)). 

Зростання ціни спостерігалося на: 
- продукти харчування та безалкогольні напої – на 3,4% (за рахунок 

підвищення цін на майже всі групи товарів, крім безалкогольних напоїв); 
- послуги охорони здоров’я– на 1,6%; 
- відпочинок і культуру – на 1,1%; 
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- житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 1% (за рахунок 
підвищення цін на утримання та ремонт житла); 
- предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання 

житла – на 0,3%.  
 Разом з тим, зменшення цін спостерігалося на: 
- одяг і взуття – на 11,1%; 
- алкогольні напої, тютюнові вироби – на 1,7%; 
- транспортні послуги – на 0,4%. 
 

Аналіз ситуації у житлово-комунальному господарстві 
У січні 2016 року рівень оплати населенням житлово-комунальних 

послуг становив 74,9% з початку року (в Україні – 56,8% (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 

За даними Державної служби статистики України рівень оплати населення 
становив з початку року за напрямами: 

- газопостачання – 50,5%; 
- централізоване опалення та гаряче водопостачання – 74,1%; 
- водопостачання та водовідведення – 95,8%; 
- утримання будинків – 89,7%; 
- вивезення побутових відходів – 98,3%. 

Станом на 01.02.2016 заборгованість населення з оплати  
житлово-комунальних послуг становила майже 2 189,4 млн грн (20,3% 
загальнодержавного обсягу, (без врахування тимчасово окупованої територій  
АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)), що на 13,6% 
більше ніж на початок 2016 року (в Україні збільшення на 70,7% (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 

 
Динаміка оплати населення житлово-комунальних послуг 

за січень 2014-2016 рр. по м. Києву, в порівнянні з Україною, у % до початку року 
 

   
 

За січень 2016 року з метою підвищення рівня оплати населенням житлово-
комунальних послуг: 

- укладено 84 договори на погашення реструктуризованої заборгованості за 
житлово-комунальні послуги на загальну суму 725,0 тис. грн; 
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- вручено 6562 попереджень про необхідність погашення боргу на загальну 
суму 17,8 млн грн; 
- оформлено 15 позовних заяв на стягнення заборгованості за житлово-

комунальні послуги у судовому порядку на загальну суму 0,2 млн грн. 
 

Доходи населення   
У січні 2016 року середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника становила 7 126  грн, що на 32,3% більше ніж у січні минулого року 
(в країні – 4 362 грн) та в 5,2 рази перевищує рівень мінімальної заробітної плати 
(1 378 грн). 

Індекс реальної заробітної плати по м. Києву в січні 2016 року до січня 
2015 року становив 94,7%, в Україні – 86,8% (без врахування тимчасово 
окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та зони проведення АТО)). 

 
Індекс реальної заробітної плати протягом 2015 року та січня 2016 року, 

у % порівняно з відповідним періодом минулого року 

 
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 31.01.2016 

збільшилась на 4,2% порівняно з початком 2016 року (в країні заборгованість 
збільшилась на 11,3% (без врахування тимчасово окупованої територій 
АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО) і становила майже 
78,2 млн грн (3,7% загальної суми боргу України (без врахування тимчасово 
окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
АТО)). 

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно-активних 
підприємствах станом на 31.01.2016 становила майже 64,7 млн грн, що на  
1,2% менше порівняно з початком 2016 року. 

 

Динаміка обсягу заборгованості з виплати заробітної плати в м. Києві  
за червень-грудень 2015 року та січень 2016 року 
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Органами Державної фіскальної служби в м. Києві станом  
на 01.02.2016 мобілізовано 2 453,7 млн грн надходжень єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що на 595,3 млн грн або 
на 19,5%  менше ніж у січні 2015 року. 

Недоїмка по сплаті єдиного соціального внеску порівняно з відповідним 
періодом минулого року зросла на 334,1 млн грн або на 72,8% і станом на 
01.02.2016 становила 793,1 млн грн. Найбільша сума боргу обліковується на:  
Філія «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (45 млн грн), ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (18,2 млн грн), 
ПАТ «НВП «Більшовик» (9,3 млн грн), ДП «НДІ «Квант» (9,3 млн грн),  
КП «Керуюча дирекція» (8,5 млн грн), ДП «НДІ «Оріон» (7,2 млн грн), 
Управління механізації ПАТ «Мостобуд» (6,5 млн грн), ПАТ «Мостобуд»  
(5,5 млн грн), Містобудівельний загін № 2 ПАТ «Мостобуд» (4,5 млн грн). 

 
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  

страхування та обсяги недоїмки станом на 01.02.2015 та на 01.02.2016, млн грн 
 

 

 
Ринок праці 
За даними Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві 

протягом січня-грудня 2015 року підприємствами та організаціями міста 
створено 73  тис. нових робочих місць. 

Кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і 
шукали роботу протягом січня 2016 року становила 18,7 тис. осіб, з них – 9,8% 
зареєстровано в поточному році. 

Протягом звітного періоду центрами зайнятості міста організовано 
професійне навчання 1,4 тис. осіб (на 13,1% більше ніж за січень 2015 року). 

За сприянням служби зайнятості протягом січня 2016 року 
працевлаштовано 0,7 тис. осіб (на 4,9% менше ніж протягом відповідного 
місяця 2015 року). Рівень працевлаштування незайнятого населення за січень 
2016 року становив 3,9%. 

Навантаження в розрахунку на 10 вільних робочих місць (вакансій) – 
37 осіб (в 1,6 раза більше ніж за січень 2015року). 

Рівень безробіття за даними Державної служби зайнятості у січні 2016 
року становив 0,9% населення працездатного віку (в Україні – 1,9%). 

 


