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Моніторинг 
соціально-економічного розвитку м. Києва 

за січень-травень 2016 року 
 

Аналіз реального сектору економіки 
Індекс промислової продукції у січні-травні 2016 року становив 105,9% 

(в Україні – 103,1% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 
м. Севастополя та зони проведення АТО)). 

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

у % до відповідного періоду минулого року  

     
 

Серед усіх видів промислової діяльності приріст спостерігався у: 
- металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів, 

крім машин і устаткування – на 18,4% (в Україні – збільшення на 10,7%); 
- машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – на 15,5% 

(в Україні – збільшення на 2,5%); 
- постачанні електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря – на 0,2%  

(в Україні – зменшення на 0,5%). 
 

В той же час спад спостерігався в основних видах промислової діяльності: 
- виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 36,7% (в Україні –

зменшення  на 2,3%); 
- текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів – на 24,8% (в Україні – збільшення на 3%); 
- виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 6,6%  

(в Україні – збільшення на 0,3%); 
- виробництві основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – на 3,4% (в Україні – збільшення на 7,4%); 
- виробництві гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 

продукції – на 1,8% (в Україні – збільшення на 7,3%); 
- виготовленні виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна 

діяльність – на 1,3% (в Україні – зменшення на 0,6%). 
 

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2016 року 
збільшився на 8,9 млрд грн порівняно з січнем-травнем 2015 року і становив 
майже 58,9 млрд грн (8,9% загальнодержавного обсягу (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)).  
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Аналіз інвестиційної діяльності 
За І квартал 2016 року обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 

15 642,9 млн грн, що на 29,3% менше показника минулорічного періоду (в 
країні – збільшення на 0,7% (без врахування тимчасово окупованої територій 
АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)), що становить 
30,3% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово окупованої 
територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)). Обсяг 
капітальних інвестицій в розрахунку на одну особу становив 5 477,3 грн. 

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

в порівнянні з Україною протягом 2015 року – І кв. 2016 року,  
у %, порівняно з відповідним періодом минулого року 

 
 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються: 
власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 78,8% 
загального обсягу (12 331,2 млн грн), залучені та запозичені кошти, а саме 
кредити банків і кошти іноземних інвесторів, - 10,2% (1598,7 млн грн), за 
рахунок державного та місцевих бюджетів - 1,8% (287,4 млн грн). 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (89,8% загального обсягу) 
освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 48,3% усіх 
інвестицій, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 36,9%. У 
нематеріальні активи вкладено 10,2% загального обсягу капітальних інвестицій. 

 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 
капіталу), унесених у економіку міста Києва наростаючим підсумком з 
початку інвестування, станом на 01 квітня 2016 року зменшився до початку 
року на 495,8 млн дол. США і становив 22 300,5 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 7 808,4 дол. США. 

В економіку м. Києва іноземними інвесторами за І квартал 2016 року 
вкладено 806,9 млн дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу), що в 
3,1 раза більше ніж за відповідний період минулого року. 
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Обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), 
вкладених в економіки м. Києва, млн дол. США  

 
 
Станом на 01.04.2016 в економіку м. Києва інвестиції надійшли з 102 країн 

світу. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр (5 562,3 млн дол. США  
або 24,9% загального обсягу акціонерного капіталу), Нідерланди  
(3 802,9 млн дол. США або 17,1%), Російська Федерація (3 017,7 млн дол. США 
або 13,5%), Австрія (1 980,4 млн дол. США або 8,9%), Велика Британія  
(978,6 млн дол. США або 4,4%), Італія (855,6 млн дол. США або 3,8%), 
Віргінські острови (Брит.) (752,1 млн дол. США або 3,4%). 

 
Будівельна діяльність  
Обсяг виконаних будівельних робіт у січні-травні 2016 року становив 

4 952,9 млн грн (25,4% загальнодержавного обсягу), що на 6,3% більше ніж у 
січні-травні 2015 року (по країні збільшення на 9,3% (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-травень 2016 року, у % порівнянні з відповідним періодом минулого року 

 
 

У І кварталі 2016 року за рахунок будівництва нових житлових будинків і 
реконструкції існуючого житлового фонду в місті прийнято в експлуатацію 
128,7 тис. м2 (7% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово 
окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
АТО)) загальної площі житла, що на 40,2% менше ніж у І кварталі 2015 року (в 
країні – 113,5% (без врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і 
м. Севастополя та частини зони проведення АТО)). 

За рахунок коштів державного бюджету в січні–березні 2016 року житло в 
експлуатацію не вводилося. 
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Обсяг прийнятого в експлуатацію загальної площі житла 

 
 
 

Протягом січня - травня 2016 року на об’єктах капітального будівництва, 
які споруджуються за замовленням Київської міської державної адміністрації, 
за рахунок коштів міського бюджету освоєно 316,9 млн грн, профінансовано  
383,2 млн грн, з них: 

- на будівництво об’єктів дорожньо-транспортної  
    інфраструктури та метрополітену    136,6 млн грн; 
- на об’єкти комунального господарства    152,8 млн грн; 
- на об’єкти житлового будівництва    20,4 млн грн 
- на об’єкти освіти      32,7 млн грн; 
- на об’єкти охорони здоров'я     13,4 млн грн; 
- на об’єкти культури      15,9 млн грн; 
- на об’єкти соціального захисту    0,3 млн грн; 
- на об’єкти фізичної культури та спорту   1,9 млн грн; 
- на об’єкти інших галузей господарства   9,2 млн грн. 
Крім того, за рахунок коштів державного бюджету здійснювалась 

реконструкція споруд очистки стічних каналізаційних вод та будівництво 
технологічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації. 
Упродовж звітного періоду на об’єкті освоєно 23 млн грн, профінансовано  
27,1 млн грн. 

 
Зовнішня торгівля 
У січні-квітні 2016 року обсяг зовнішньої торгівлі товарами становив   

7 779 млн дол. США (на 6,7% більше ніж за січень-квітень 2015 року). 
Експорт – зменшився на 4,7% порівняно з січнем-квітнем 2015 року (в 

країні зменшення на 13,9% (без врахування тимчасово окупованої територій 
АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)) і становив  
2 801 млн дол. США (25,9% загальнодержавного обсягу (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 
 

Динаміка темпів зростання/зменшення експорту товарів протягом  
2015 року та січня-квітня 2016 року, у % до відповідного періоду минулого року 
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Скорочення обсягу експорту товарів спричинило зменшення експорту 
таких груп товарів: 

- мінеральних продуктів - на 67,1% (1,2% загального обсягу експорту 
товарів); 
- продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 43,7% 

(2,6% загального обсягу); 
- засобів наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – на 

12,1% (1,6% загального обсягу); 
- готових харчових продуктів – на 22,2% (7% загального обсягу); 
- полімерних матеріалів, пластмас та виробів з них – 5,1% (1,2% загального 

обсягу). 
Найбільші країни-експортери: Китай – 15,2% загального обсягу експорту, 

Індія – 9%, Нідерланди – 6,8%, Іспанія – 5,8%, Єгипет – 5,7%, Італія – 4,5%, 
Російська Федерація – 4,3%, Іран,Ісламська Республіка – 3,5%, Туреччина – 3,2. 
 Імпорт – збільшився на 13,4% порівняно з січнем-квітнем 2015 року (в 
Україні зменшення на 6,6% (без врахування тимчасово окупованої територій 
АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення АТО)) і становив  
4 978 млн дол. США (42,6% загальнодержавного обсягу (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 

 
Динаміка темпів зростання/зменшення імпорту товарів протягом  

     2015 року та січня-квітня 2016 року, у % до відповідного періоду минулого року 

 
У січні-квітні 2016 року спостерігалося зростання імпорту на: 

- засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – на 73,4% 
(8,5% загального обсягу імпорту товарів); 
- продукти рослинного походження - на 38,9% (6,8% загального обсягу); 
- продукцію хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості – на 22,6% 

(27,5% загального обсягу); 
- машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання – на 19% 

(20,3% загального обсягу); 
- полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них – на 18,9% (6% 

загального обсягу). 
Найбільші країни-імпортери: Китай – 14,6% загального обсягу імпорту, 

Німеччина – 9,6%, Російська Федерація – 9,5%, Білорусь – 9%, Франція – 5,7%, 
США – 5,1%, Польща – 4,3%, Туреччина – 3,4%, Італія – 3,2%. 

Від'ємне сальдо становило мінус 2 177 млн дол. США (у січні-квітні  
2015 року – мінус 1 438,6 млн дол. США).  
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Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,56 (за січень-квітень 
2015 року – 0,67). 

 
Стан розвитку споживчого ринку  
Оборот роздрібної торгівлі у січні-травні 2016 року збільшився на 1,4% 

порівняно з січнем-травнем 2015 року і становив понад 70,8 млрд грн 
(16,3% 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-травня 2016 року, у %, порівняно з відповідним періодом минулого року  

 
Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу 

становив 3 081,9 грн, що на 17,6% більше ніж у січні-травні 2015 року.  
У січні-травні 2016 року в м. Києві проведено 992 сільськогосподарських 

ярмарків, на яких реалізовано 53,2 тис. тонн різної сільськогосподарської 
продукції та продовольчих товарів.   

У травні 2016 року індекс споживчих цін у м. Києві по відношенню до 
грудня 2015 року зріс на 3,8% (в Україні збільшився  на 5,2%) (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)). 

Зростання ціни спостерігалося на: 
- послуги освіти – 7,6%; 
- послуги охорони здоров’я– на 7,1%; 
- ресторани та готелі – 6,2%; 
- одяг і взуття – на 5,7%; 
- транспортні послуги – на 5,4%; 
- житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 5,3% (за 

рахунок підвищення цін на електроенергію (на 25,2%), природний газ (на 
15,4%) та утримання і ремонт житла (на 3,2%); 
- продукти харчування та безалкогольні напої – на 3,4%; 
- алкогольні напої та тютюнові вироби – на 1,9%; 
- предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання 

житла – на 1,9%; 
- послуги зв’язку – на 1,5%; 
- відпочинок і культуру – на 0,9%. 
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Аналіз ситуації у житлово-комунальному господарстві 
У січні-травні 2016 року рівень оплати населенням житлово-

комунальних послуг становив 107,1% з початку року (за рахунок погашення 
боргу попередніх періодів і перевищення нарахованих бюджетних коштів 
(призначені субсидії) організаціям, що надають домогосподарствам житлово-
комунальні послуги, над вартістю фактично спожитих послуг) (в Україні – 99% 
(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 – 87,7%; 
- централізоване опалення та гаряче водопостачання – 119,7% (за рахунок 

погашення боргу попередніх періодів і перевищення нарахованих бюджетних 
коштів організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні 
послуги, над вартістю фактично спожитих послуг); 
- водопостачання та водовідведення – 89,2%; 
- утримання будинків – 95,2%; 
- вивезення побутових відходів – 99,6% (за рахунок погашення боргу 

попередніх періодів). 
 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 
за січень-травень 2014-2016 рр. по м. Києву, в порівнянні з Україною, у % до початку року 

 

 
 

 
За січень-травень 2016 року з метою підвищення рівня оплати населенням 

житлово-комунальних послуг: 
- укладено 1185 договорів на погашення реструктуризованої заборгованості 

за житлово-комунальні послуги на загальну суму майже 10,7 млн грн; 
- вручено 69,4 тис. попереджень про необхідність погашення боргу на 

загальну суму 520,2 млн грн; 
- оформлено 566 позовних заяв на стягнення заборгованості за житлово-

комунальні послуги у судовому порядку на загальну суму 5,44 млн грн. 
 

Доходи населення   
У травні 2016 року середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника становила  8080 грн, що на 27,6% більше ніж у травні 2015 року (в 
країні – 4 984 грн). 
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У січні-травні 2016 року середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників становила 7 920 грн (в Україні – 4 746 грн (без врахування 
тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони 
проведення АТО)), що на 28,7% більше ніж у січні-травні минулого року.  

Індекс реальної заробітної плати по м. Києву в січні-травні 2016 року до 
відповідного періоду минулого року становив 110,8% (по Україні – 103,9% (без 
врахування тимчасово окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та зони 
проведення АТО)). 

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

у % порівняно з відповідним періодом минулого року 
 

 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.06.2016 
зменшилася на 0,3% порівняно з минулим місяцем поточного року та 
збільшилась на 15,6% порівняно з початком 2016 року (в країні заборгованість 
зменшилася на 0,8% порівняно з початком року (без врахування тимчасово 
окупованої територій АР Крим і м. Севастополя та частини зони проведення 
АТО) і становила 86,7 млн грн (4,6% 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 01.06.2016 становила 72,7 млн грн, що на 0,5% менше 
порівняно із заборгованістю станом на 01.05.2016 та на 11,1% більше порівняно 
з початком 2016 року. 

 
Динаміка обсягу заборгованості з виплати заробітної плати в м. Києві  

за січень-травень 2016 року 
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Станом на 01.06.2016 органи Державної фіскальної служби в м. Києві 
забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування в сумі 7 249,5 млн грн, що на 3 579,4 млн грн або на 
33,1% менше ніж у січні-травні 2015 року. 

Недоїмка по сплаті єдиного соціального внеску порівняно з відповідним 
періодом минулого року зросла на 313,9 млн грн або на 69% і станом на 
01.06.2016 становила 727,9 млн грн. Найбільша сума боргу обліковується на: 
Філії «ДТЕК КРИМЕНЕРГО» (44,9 млн грн), ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (20 млн грн), 
ПАТ «НВП «Більшовик» (9,2 млн грн), ДП «НДІ «Квант» (8,1 млн грн),  
КП «Керуюча дирекція» (8 млн грн), Управління механізації ПАТ «Мостобуд» 
(6,7 млн грн), ДП «НДІ «Оріон» (6,4 млн грн), ПАТ «Мостобуд» (5,89 млн грн) 
тощо. 

 
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне  

страхування та обсяги недоїмки станом на 01.06.2015 та на 01.06.2016, млн грн 
 

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

протягом січня-квітня 2016 року підприємствами та організаціями міста 
створено майже 13,4 тис. нових робочих місць, що на 69,1% або на 30 тис. 
робочих місць менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і 
шукали роботу протягом січня-травня 2016 року становила 26,3 тис. осіб, з них 
36% зареєстровано в поточному році. 

Протягом звітного періоду центрами зайнятості міста організовано 
професійне навчання 2,9 тис. осіб (на 13,3% менше ніж у січні-травні 
2015 року). 

За сприянням служби зайнятості у січні-травні 2016 року працевлаштовано 
4,1 тис. осіб (на 2,4% більше ніж протягом відповідного періоду 2015 року).  

Рівень працевлаштування незайнятого населення за січень-травень  
2016 року становив 15,4%. 

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

Рівень безробіття за даними Державної служби зайнятості у травні  
2016 року становив 0,8% населення працездатного віку (в Україні – 1,6%). 

За методологією МОП рівень безробіття населення працездатного віку 
у І кварталі 2016 року становив 7,1% економічно активного населення у віці 
15-70 років (в Україні – 9,9%). 


