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Моніторинг  
соціально-економічного розвитку м. Києва 

за січень-вересень 2016 року 
 

Аналіз реального сектору економіки 
Індекс промислової продукції у січні-вересні 2016 року становив 106,6%  

(в Україні – 102%).   
 
Рис. 1. Індекс промислової продукції в м. Києві в порівнянні з Україною, наростаючим 
підсумком у % до відповідного періоду попереднього року     

 
Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-вересень 2016 року 

збільшився на 14,6 млрд грн порівняно з січнем-вереснем 2015 року і становив 
майже 101,2  млрд грн (8,3% загальнодержавного обсягу).  
 

Таблиця 1. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, у % до 
відповідного періоду попереднього року  
 Січень-

липень  
2016 
року 

Січень-
серпень  

2016 
року 

Січень-
вересень  

2016 
року 

Питома вага у  
загальному 

обсязі 
реалізованої 
продукції, % 

Промисловість в цілому 106,2 106,0 106,6 100,0 
Зросли: Постачання електроенергії,  газу, пари та   
               кондиційованого повітря  

102,7 105,1 106,8 19,3 

Металургійне виробництво, виробництво готових     
металевих виробів, крім виробництва машин і   
устатковання 

116,6 117,8 114,9 2,6 

Виробництво гумових і  пластмасових виробів;і ншої 
неметалевої мінеральної продукції 

99,8 103,0 103,6 7,9 

Виготовлення виробів з деревини, виробництва   
паперу та поліграфічної діяльності 

98,8 102,1 102,9 4,6 

Машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і                 
устатковання 

113,5 102,2 102,2 4,8 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і         
фармацевтичних препаратів 

95,8 98,0 100,8 8,9 

Скоротилися:    
Виробництво харчових продуктів, напоїв і 
тютюнових виробів 

95,1 95,3 95,9 46,2 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,   
виробів зі шкіри та інших матеріалів 

79,3 83,6 85,1 0,7 

Виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції 76,4 84,1 89,8 0,9 
Інші:   Добувна промисловість і розроблення кар’єрів …1 …1 …1 0,4 
            Виробництво коксу та  продуктів  нафтопереробленя     – – – 2,1 
            Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами – – – 1,6 

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України “Про державну статистику” 
щодо конфіденційності інформації. 
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У січні-вересні 2016 року порівняно з відповідним періодом попереднього 
року збільшилося виробництво: 

-  металургійної продукції –  на 14,9%, за рахунок виробництва 
конструкцій інших та їх частин, плит, прутків, кутиків, профілів та виробів 
подібних, з металів чорних або алюмінію – на 30%, в т. ч. на ТОВ «Сканрок»,  
ВАТ «ДБК-3» - виготовлення арматури для будівництва,  
КВП ПАТ «Київметробуд» - підприємство має велику промислову базу, 
виготовляє металеву продукцію для власних потреб, ТОВ «Бетон комплекс» - 
виготовляє тротуарну плитку (металоконструкції), ТОВ «Бетон сервіс» - 

сходові марші, збірні залізобетонні лотки, перемички, фундаментні 
блоки,  ТОВ «П’ятий елемент» - металеві конструкції, художня ковка; ТОВ 
«Ренал» - виготовлення металевих конструкцій, стелажних систем (стелажі/ 
стелажні конструкції); 

-  гумових і пластмасових виробів; іншої неметалевої мінеральної 
продукції – на 3,6% за рахунок збільшення виробництва розчинів бетонних, 
готових для використання – на 30%, елементів конструкцій збірних для 
будівництва з цементу, бетону або каменю штучного – 25,6%, в т. ч. на  
ПАТ «Завод ЗБК ім. С.Ковальської» - виготовлення залізобетонних конструкції; 

-    виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічної діяльності – 
на 2,9%,  за рахунок збільшення виробництва журналів та видань періодичних, 
які виходять менше чотирьох разів на тиждень – на 66,3%, книг, брошур, 
листівок та подібної продукції – на 16,7%; 

-  машинобудування – на 2,2%, за рахунок збільшення виробництва 
приладів електричних сигналізаційних для захисту крадіжки або пожежі на 
78,5%, в т. ч. на ТОВ НВФ «Венбест ЛТД» - розробка та виробництво систем і 
засобів технічної охорони; приладів для контролю інших фізичних 
характеристик на 17,7%; 

-  основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів – на 
0,8% за рахунок збільшення виробництва препаратів лікарських, що містять 
пеніцилін та інші антибіотики – на 7,7%, в т. ч. на ВАТ «Київмедпрепарад», 
ПАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця» - виготовлення фармацевтичної 
продукції; препаратів лікарських, що містять алкалоїди або їх похідні, і не 
містять гормони чи антибіотики – на 2,9%, в т. ч. на ПАТ «Фармацевтична 
фірма «Дарниця», ВАТ «Київмедпрепарад», ПАТ «Київський вітамінний завод» 
- виготовлення фармацевтичної продукції, ПрАТ «ВНП«Укрзооветпромпостач» 
- виробництво ветеринарних препаратів, кормів та преміксів. 

За підсумками січня-вересня 2016 року продовження негативної динаміки 
2015 року зафіксовано у таких видах промислової діяльності: 

-  текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри 
та інших матеріалів – на 14,9% за рахунок зменшення виробництва трикотажу 
спіднього – на 49,7%; білизни постільної – на 49,3%, светрів, пуловерів, 
кардиганів, жилетів та виробів подібних, трикотажних та в’язаних – 44,6%;     

-   виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 10,2 за рахунок 
зменшення виробництва шампунів – 37,5%, в т. ч. на ТОВ «Алєс»,  
ТОВ «Гренландія» - виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення 
та полірування, ТОВ «НВП «Гран» - розробка та виробництво технічних 
миючих засобів; засобів косметичних для макіяжу чи догляду за шкірою – на 
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34,5%, в т. ч. на ТОВ «Алєс» - виробництво мила та миючих засобів, засобів 
для чищення та полірування, ТОВ «Карапуз» - виробництво парфумерних та 
косметичних виробів; засобів мийних та засобів для чищення – на 24,1%, в т. ч. 
на ТОВ «НВП «Гран» - розробка та виробництво технічних миючих засобів, 
ТОВ «Карапуз» - виробництво парфумерних та косметичних виробів;  

- виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – на 
4,1% за рахунок зменшення виробництва шоколаду та готових харчових 
продуктів з вмістом какао – на 8,5%, в т. ч. на ПАТ «Київська кондитерська 
фабрика «Рошен»; хліба та хлібобулочних виробів – на 5,8%. 

 
Будівельна діяльність  

Обсяг виконаних будівельних робіт у січні-вересні 2016 року становив  
10 724,9 млн грн (24,4% загальнодержавного обсягу), що на 21,6% більше ніж 
у січні-вересні 2015 року (по країні збільшення на 13,2%) за рахунок зростання 
в 1,8 раза обсягів освоєних капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів 
м. Києва, а також невисокої статистичної бази порівняння у січні-вересні  
2015 року. 
 
Рис. 2. Динаміка обсягу виконаних будівельних робіт по м. Києву порівняно з 
відповідним періодом попереднього року, % 

 
 
Таблиця 2. Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції  
 

 Виконано будівельних робіт у січні-вересні 2016 року 
млн грн  у % до загального 

обсягу 
у % до січня-вересня 

2015 року 
Будівництво 10 724,9  100,0 121,6 
Будівлі 7 797,7  72,7 117,3 
з них     
     житлові 5 043,9  47,0 119,1 
     нежитлові 2 753,8  25,7 113,9 
Інженерні споруди 2 927,2  27,3 135,2 

84,3

95,3 93,8
92,5 91,2
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84,9
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81,4 81,9
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78,8
80,3 80,4 80,9 79,9 78,7 79,2
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Протягом січня-вересня 2016 року на об’єктах капітального будівництва 
(реконструкції), які споруджуються за замовленням Київської міської 
державної адміністрації, за рахунок коштів бюджету міста Києва освоєно 
1 197,8 млн грн, профінансовано 1 357,3 млн грн, з них: 

- на будівництво об’єктів дорожньо-транспортної  
    інфраструктури та метрополітену    494,2 млн грн; 
- на об’єкти комунального господарства    362,9 млн грн; 
- на об’єкти житлового будівництва    50,4 млн грн; 
- на об’єкти освіти      248,6 млн грн; 
- на об’єкти охорони здоров'я     26,8 млн грн; 
- на об’єкти культури      43,5 млн грн; 
- на об’єкти соціального захисту    18,4 млн грн; 
- на об’єкти фізичної культури та спорту   73,4 млн грн; 
- на об’єкти інших галузей господарства   39,1 млн грн. 

 Крім того, за рахунок коштів: 
   - державного бюджету здійснювалася 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 59,5 млн грн, профінансовано 59,3 млн грн; 

-  державного фонду регіонального розвитку продовжувалося будівництво 
Другої нитки головного міського каналізаційного колектора в місті Києві, де 
освоєно 53,8 млн грн, профінансовано 56,9 млн грн. 

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

15 482,2  млн дол. США (на 7,5% більше ніж за січень-серпень 2015 року).  
Експорт – зменшився на 2,1% порівняно з січнем-серпнем 2015 року (в 

країні зменшення на 9%) і становив 5 413,6 млн дол. США 
(23,8%  загальнодержавного обсягу). 
 
Рис. 3. Динаміка темпів зростання/зменшення експорту товарів протягом 2014-2015 
років та  січня-серпня 2016 року, у % до відповідного періоду попереднього року 
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Таблиця 3.  Товарна структура експорту, у % до відповідного періоду попереднього 
року 
 Січень-

серпень 
2015 
року 

Січень-
серпень 

2016 
року 

Питома вага у  
загальному 

обсязі експорту 
товарів, % 

Експорт в цілому 71,3 97,9 100,0 
Зросли:                                  Машини, обладнання та механізми;   
                                                 електротехнічне обладнання 

47,6 124,1 4,5 

                                                 Жири та олії тваринного або рослинного   
                                                 походження 

84,6 121,4 22,2 

                                                 Продукти рослинного походження  80,9 107,0 44,9 
Скоротилися:                       Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з   
                                                 них  

72,6 99,0 1,4 

                                                 Готові харчові продукти 72,3 90,0 7,6 
                                                 Продукція хімічної та пов’язаних з нею   
                                                 галузей промисловості 

46,9 65,8 2,9 

                                                 Засоби наземного транспорту, літальні  
                                                 апарати, плавучі засоби 

65,3 53,2 1,3 

                                                Мінеральні продукти 38,0 45,4 1,8 
Різне - - 13,4 

 

Причини скорочення експорту: 
-  продовження економічних санкцій зі сторони Російської Федерації; 
- недостатня конкурентоспроможність вітчизняних товарів на світових 

міжнародних ринках; 
- диверсифікація ринків збуту не повною мірою компенсувала поставки 

продукції на традиційні напрями. 
На рівні міста з метою підвищення конкурентоспроможності продукції 

функціонує Київський інвестиційний веб-портал «ІnvestInKyiv», на якому 
розміщується інформація щодо інвестиційних та актуальних комерційних 
пропозиції київських підприємств для вітчизняних та іноземних контрагентів. 

У січні-серпні 2016 року спостерігалось суттєве уповільнення темпів 
падіння експорту у порівнянні відповідним періодом 2015 року (у січні-серпні 
2015 року зменшення на 27,1%). 
 
Рис. 4. ТОП-10 країн, до яких експортуються товари з м. Києва у січні-серпні 2016 року, 
млн дол. США  

 
         Імпорт – збільшився на 11,8% порівняно з січнем-серпнем 2015 року  
(в Україні зменшення на 0,9%) і становив 10 068,6 млн дол. США (41,6% 
загальнодержавного обсягу). 
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Рис. 5. Динаміка темпів зростання/зменшення імпорту товарів протягом 2014-2015 
років та  січня-серпня 2016 року, у % до відповідного періоду попереднього року  

 
 
 

Таблиця 4. Товарна структура імпорту, у % до відповідного періоду попереднього року 
 Січень-

серпень  
2015 
року 

Січень-
серпень 

2016 
року 

Питома вага у  
загальному 

обсязі імпорту 
товарів, % 

Імпорт в цілому 65,3 111,8 100,0 
Зросли:                                   Засоби наземного транспорту, літальні  
                                                 апарати, плавучі засоби 

51,9 173,8 9,1 

                                                 Машини, обладнання та механізми;   
                                                 електротехнічне обладнання 

64,3 127,3 22,8 

                                                 Продукти рослинного походження 54,5 129,2 4,2 
                                                 Жири та олії тваринного або рослинного   
                                                 походження 

123,6 132,9 0,3 

                                                 Продукція хімічної та пов’язаних з нею   
                                                 галузей промисловості 

73,5 115,7 23,7 

                                                 Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з   
                                                 них  

68,9 114,1 6,3 

Готові харчові продукти 59,4 100,9 3,6 
Скоротилися:                      Мінеральні продукти 82,1 69,5 13,0 
Різне – – 17,0 

 
Рис. 6. ТОП-10 основних постачальників товарів до м. Києва у січні-серпні 2016 років, 
млн дол. США  

 
Від'ємне сальдо становило мінус 4 655 млн дол. США (у січні-серпні  

2015 року – мінус 3 406,5 млн дол. США).  
Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,54 (у січні-серпні 

2015 року – 0,62). 
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1 115,2
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1 505,0

1 181,0
1 010,9

930,6
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Китай РФ Білорусь Німеччина Польща США Франція Італія Туреччина Японія

січень-серпень 2015 року
січень-серпень 2016 року
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Стан розвитку споживчого ринку  
Оборот роздрібної торгівлі у січні-вересні 2016 року збільшився на 3,9% 

порівняно з січнем-вереснем 2015 року і становив майже 131,2 млрд грн 
(15,8% загальнодержавного обсягу) за рахунок активізації споживчого попиту 
населення у зв’язку зі зростанням реальної заробітної плати (114,2%). 
 
Рис. 7. Оборот роздрібної торгівлі, наростаючим підсумком у % до відповідного періоду 
попереднього року 
 

 
 

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств у розрахунку на одну особу 
становив 3 178,4 грн, що на 17,2% більше ніж у січні-вересні 2015 року.  

У вересні 2016 року індекс споживчих цін у м. Києві порівняно з 
попереднім місяцем збільшився на 2% та порівняно з груднем 2015 року на 
5,9% (в Україні – на 6,4%). Збільшення відбулося переважно за рахунок 
підвищення цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, 
підакцизні товари (алкогольні напої та тютюнові вироби), паливо та мастила, а 
також сезонних факторів (зростання цін на одяг і взуття та збільшення вартості 
освітніх послуг у зв’язку із початком нового навчального року). 

 
Таблиця 5. Динаміка індексу споживчих цін по м. Києву,  у % до грудня попереднього року 
 Липень 

2016 р.  
Серпень 
2016 р.  

Вересень 
2016 р.  

Індекс споживчих цін 104,0 103,8 105,9 
Зросли:                                  Житло, воду, електроенергію, газ та інші   
                                                види палива 

115,7 118,1 121,2 

                                                Послуги освіти 107,6 107,7 116,2 
                                                Алкогольні напої та тютюнові вироби 105,6 110,8 111,4 
                                                Ресторани та готелі 107,7 109,3 109,7 
                                                Послуги охорони здоров’я                                        107,3 107,5 109,3 
                                                Транспортні послуги 107,2 107,5 108,3 
                                                Відпочинок і культуру 102,5 103,6 107,1 
                                                Одяг і взуття 93,6 88,1 105,9 
                                                Предмети домашнього вжитку, побутову  
                                                техніку та поточне утримання житла 

104,2 104,3 104,2 

                                                Послуги зв’язку 101,2 101,6 101,7 
                                                Різні товари та послуги      100,2 101,0 101,2 
Скоротилися:                      Продукти харчування та безалкогольні   
                                                напої 

100,6 99,1 99,7 
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Аналіз ситуації у житлово-комунальному господарстві 
У січні-вересні 2016 року рівень оплати населенням житлово-

комунальних послуг становив 103,5% з початку року (за рахунок погашення 
боргу попередніх періодів) (в Україні – 95,4%). 

 

Рис. 8. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Києву порівняно з 
Україною, у % з початку року 
 

 
 

Рис.            9. Структура рівня оплати населенням житлово-комунальних послуг за видами 
послуг у січні-вересні 2016 року,  % (за даними Державної служби статистики України) 

 
Станом на 30.09.2016 залишається заборгованість населення зі сплати за: 

- централізоване опалення та гаряче водопостачання – 803,2 млн грн;  
- утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –  

416,2 млн грн; 
- водопостачання та водовідведення – 337 млн грн; 
- газопостачання – 214,5 млн грн; 
- вивезення побутових відходів – 0,9 млн грн.  

За січень-вересень 2016 року з метою підвищення рівня оплати населенням 
житлово-комунальних послуг: 
  -     укладено 2 240 договорів на погашення реструктуризованої заборгованості 
за житлово-комунальні послуги на загальну суму понад 19,1 млн грн; 

- вручено понад 169,8 тис. попереджень про необхідність погашення боргу; 
- оформлено 967 позовних заяв на стягнення заборгованості за житлово-

комунальні послуги у судовому порядку на загальну суму 6,5 млн грн. 

100,0%

106,9%

103,5%103,1%

100,4%

95,4%

на 01.10.2014 на 01.10.2015 на 01.10.2016

Київ Україна

93,3

115,7*

86,6

95,8

99,3

Газопостачання

Централізоване опалення та гаряче 
водопостачання

Водопостачання та водовідведення 

Утримання будинків

Вивезення побутових відходів 

103,5*

* За рахунок погашення боргу 
попередніх періодів
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Доходи населення   
У вересні 2016 року середня номінальна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій становила  8 705 грн, що на 
28,6% більше ніж у вересні 2015 року (в країні – 5 358 грн). 

У січні-вересні 2016 року середньомісячна заробітна плата штатних 
працівників становила 8 231 грн (в Україні – 4 989 грн), що на 28,6% більше ніж 
у січні-вересні минулого року.  

 
Рис. 10. Динаміка індексу реальної заробітної плати, у % до відповідного періоду 
попереднього року 

 
 
Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.10.2016 

збільшилася на 0,2% порівняно з попереднім місяцем та на 10,4% порівняно з 
початком 2016 року (в Україні заборгованість збільшилася на 5,2% порівняно з 
початком року) і становила понад 82,8  млн грн (4,2% загальної суми боргу по 
Україні). 

 
Рис. 11. Динаміка обсягу заборгованості з виплати заробітної плати в м. Києві за  
січень-вересень 2016 року 

 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних 
підприємствах станом на 01.10.2016 становила понад 68,9 млн грн, що дорівнює 
сумі заборгованості станом на 01.09.2016 та на 5,3% більше порівняно з 
початком 2016 року. 
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Станом на 01.10.2016 органи Державної фіскальної служби України у 
м. Києві забезпечили надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування в сумі 24 305,6 млн грн, що на 5 139,9 млн грн 
або на 17,5% менше ніж станом на 01.10.2015. 

Недоїмка по сплаті єдиного соціального внеску порівняно з відповідним 
періодом минулого року зросла на 240 млн грн або на 44,4% і станом на 
01.10.2016 становила 781 млн грн. Найбільша сума боргу обліковується на: 
ПАТ «РІВНЕАЗОТ» (18,4 млн грн), ДП «НДІ «Квант» (9,5 млн грн),  
ПАТ «НВП «Більшовик» (9,2 млн грн), КП «Керуюча дирекція» (8,1 млн грн), 
Управління механізації ПАТ«Мостобуд» (7,7 млн грн),  ДП «НДІ «Оріон» 
(5,9 млн грн), ПАТ «Мостобуд» (6,2 млн грн), Містобудівельний загін № 2  
ПАТ «Мостобуд» (6,7 млн грн) тощо. 
 
Рис. 12. Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування та обсяги недоїмки станом на 01.10.2015 та на 01.10.2016,  млн грн 
 

 
 
Ринок праці 
За наявними даними Головного управління Пенсійного фонду України в  

м. Києві у січні-серпні 2016 року у столиці створено 30 424 нових робочих 
місць (у січні-серпні 2015 року – 59 290 нових робочих місць).  

Кількість громадян, які перебували на обліку в центрах зайнятості і 
шукали роботу протягом січня-вересня 2016 року становила 33,9 тис. осіб, з них 
50,3% зареєстровано в поточному році. 

Протягом звітного періоду центрами зайнятості міста організовано 
професійне навчання 4,5 тис. осіб  (на 6,8% менше ніж у січні-вересні 
2015 року). 

За сприянням служби зайнятості у січні-вересні 2016 року 
працевлаштовано 7,4 тис. осіб (на 3,3% більше ніж протягом відповідного 
періоду 2015 року).  

Навантаження в розрахунку на 10 вільних робочих місць (вакансій) – 
12 осіб (на 61,3% менше ніж на кінець вересня 2015 року). 
 
 

Загальна сума надходжень 
єдиного соціального внеску

Недоїмка по єдиному 
соціальному внеску 

29 445,5

541,0

24 305,6

781,0

На 01.10.2015 На 01.10.2016


