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МІСТО КИЇВ 
 

 

Символіка міста
1 

Герб 
 

 

 

 

Прапор 
 

 

 

Дата утворення міста 482 р. 

Київський міський голова,  

голова Київської міської 

державної адміністрації 

 

Кличко Віталій Володимирович, 

1971 року народження 
 

Освіта: Державний вищий навчальний заклад 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет імені Григорія Сковороди»; Національна 

академія державного управління при Президентові 

України 

Партійність: позапартійний 

Набуття повноважень: 05.06.2014  

Указом Президента України від  25 червня 2014 року 

№ 556/2014 призначений Головою Київської міської 

державної адміністрації 

Заступник міського голови 

– секретар Київської 

міської ради 

 

 

Прокопів Володимир Володимирович, 

1983 року народження 

 
Освіта: Державний вищий національний заклад 
«Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника», Тернопільський національний 
економічний університет; 
 
Партійність: Політична партія «Блок Петра 
Порошенка «Солідарність» 
 

Набуття повноважень: 01.12.2015 

Рішенням Київської міської ради від 01.12.2015 № 3/3 

«Про обрання Прокопіва В.В. заступником міського 

голови – секретарем Київської міської ради» 
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Адміністративна карта міста Києва  

 

 
 

Географічні 

дані 

Загальна площа м.Києва
1 

83,6 тис.га 

0,14% території України 
 

Середня місячна 

температура за 2015 р. 

зимова/літня, t° за Цельсієм
2
 

 

 

-0,8
о
С / +21,9

 о
С

 

Річна кількість опадів у 

2015 р. 

 

452 мм 

 

Водне дзеркало мiста
3 

 
6,7 тис. га 

 

Найбільша ріка – Дніпро: ширина в 

межах м.Києва – 400-600 м; глибина  

6-12 м. 

Малі річки – Сирець, Глибочиця, 

Скоморох, Дарниця, Либідь, Віта, 

Совка, Нивка. 

Найбільші озера: Вирлиця, Радунка, 

Тельбін. 

Малі озера – Біле, Василькове, Лукове, 

Синякове, Вузьке, Довге, Сонячне, 

Синє. 
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Демографічні 

дані 

 2015 рік 2016 рік 

Всього наявного населення, тис.осіб/ % 

населення України 

2906,6 / 6,8 2925,8 / 6,9 
 

Щільність населення,  

осіб/км кв. (на 01.01.2016) 
3478 

Природний рух: 

- народжуваність, тис. осіб 35,6 36,6 

- смертність, тис. осіб 30,4 30,7 

- природний приріст (скорочення), тис. осіб 5,1 5,9 

Сальдо міграції, тис. осіб 13,5 13,3
 

Діти, тис. осіб:  

- у віці 0–14 років 446,7 462,4 

- у віці 15–17 років 64,6 62,9 

Пенсіонери, тис. осіб
5
 722,8 721,0 

Рівень зайнятості населення, у % до населення відповідної вікової групи: 

 

- у віці 15–70 років 

 

62,0 62,3 

Рівень безробіття, (за методологією МОП), у % до економічно активного 

населення відповідної вікової групи: 

 

- у віці 15–70 років 7,0 6,7 

 

Національний склад населення найбільш 

численних національностей, у %: 

За даними Всеукраїнського 

перепису населення 2001 року 

українці 82,2 

росіяни 13,1 

євреї 0,7 

інші 4,0 
 

 

    Коротка історична довідка  
Київ, столиця України, є одним з найдавніших європейських міст. Найбільше українське 

місто розташоване на обох берегах головної української річки - Дніпро, в географічному 

центрі історичного розселення українців.  

Поселення людей на теренах сучасного Києва відомі ще з доби пізнього палеоліту, тобто 

близько 10-15 тисяч років тому. Прадавні кияни мали стосунки зі скіфами й античними 

державами Північного Причорномор'я, а також зі східними провінціями Римської імперії. 

Вважається, що власне Київ, вже як місто з такою назвою, виникло наприкінці V – на 

початку VI століття або понад 1500 років тому. 

За свідченням давньоруського літописця Нестора, автора «Повісті временних літ», Київ 

заснували три брати Кий, Щек і Хорив та сестра їхня Либідь. На честь старшого брата місто 

одержало назву Київ, а осідком князя Кия була Замкова гора над Подолом. 

Перша датована згадка про місто належить до 862 року, коли у Києві князювали Аскольд і 

Дір. Відтоді Київ стає місцем, куди з усієї Русі збиралися купецькі флотилії та військові 

загони, спрямовані на Візантію. Близько 882 р. Київ підступно захопив новгородський князь 

Олег. Він вперше об'єднав північну та південну Русь в єдиній державі і проголосив Київ її 

столицею – «матір’ю городів руських». Місто на той час складалося з двох окремих частин – 

Гори з князівськими та боярськими дворами та Подолу, що був торговельно-ремісничим 

осередком міста. Міську структуру доповнювала київська околиця з селами, позаміськими 

дворами можновладців, сільськогосподарськими угіддями городян.  



 5 

Подальшій розбудові міста сприяло зручне геополітичне розташування на перетині 

важливих торговельних шляхів зокрема, шляху «з варяг у греки», шляхів між Сходом і 

Заходом. Свідчення про роль Києва тієї доби містяться у творах арабських географів та 

письменників візантійського імператора.  

Зростання величі й міжнародного авторитету Київська Русь досягла за часів князювання 

Володимира Святославовича (980-1015 рр.). Тоді ж у Києві споруджено церкву Різдва 

Богородиці-Десятинну – перший мурований храм. Син Володимира Ярослав Мудрий значно 

розширив Київ, побудував Софіївський собор, Золоті ворота, Георгіївський та Іринінський 

монастирі, оточив місто високим земляним валом з мурованими брамами, саме в цей час 

засновано Печерський монастир - Успенську лавру, що стала однією з головних святинь 

православного світу.  

Київ Х-ХІІІ століть був великим європейським містом, з десятками мурованих храмів, 

палаців, розвиненими ремеслами й торгівлею, міжнародними зв’язками, династично-

родинними зв’язками київських князів і європейських дворів. Але місто дуже потерпало від 

міжусобиць власних можновладців та від нашестя кочовиків. 1240 року Київ зруйнували 

орди хана Батия і життя в ньому на деякий час завмерло. Згодом центр міста змістився з 

Гори на Поділ, де зосередилося ремісничо-торговельне життя киян.  

Подальша політична криза призвела до підпорядкування Києва володимирським, потім 

литовським князям. Та, незважаючи на чуже панування, Київ не втрачав своїх давніх 

культурних, ремісничих і торговельних традицій, залишаючись значним центром, довкола 

якого розвивалася українська нація.  

Після скасування у 1394 р. Київського князівства місто стало центром воєводства 

(1471 р.), користувалося Магдебурзьким правом, тобто самоврядуванням, підтвердженим у 

1494 році. Посилення соціальних та національно-релігійних утисків з боку Речі Посполитої 

після уній спричинило до масового спротиву українських земель та Києва. У 1615 році  

створено Київське братство, до якого записався з усім Військом Запорізьким гетьман Петро 

Конашевич-Сагайдачний. Братська школа, об'єднавшись з лаврською, стала академією.  

З початком визвольної війни 1648-1654 років кияни беруть активну участь у боротьбі, і 

Київ стає важливим ідейно-політичним центром України. Цьому згодом дуже посприяло 

гетьманування Івана Мазепи, який давав великі кошти на розвиток української культури, на 

розбудову Києва. Так само меценатами були й полковники Війська Запорізького, які 

будували церкви, дзвіниці, трапезні. Славилися лаврська друкарня та іконописна майстерня, 

магістратське училище й музична школа. 

Царський уряд, дбаючи про зміцнення Російської імперії, зводив у Києві фортеці, 

арсенали, казарми. Значній розбудові Києва посприяло переведення з Дубна у 1719 році 

контрактових ярмарків. Розвиток цукроваріння, торгівля й збут цукру та збіжжя, 

спорудження залізниці та початок пароплавства на Дніпрі дали величезний поштовх 

розвитку економіки міста.  

Впродовж XIX століття чисельність населення збільшується з 30 тис. (1800 р.) до 260 тис. 

(1900 р.) та до 626 тис. (1914 р.). На зламі ХІХ-ХХ ст. місто охоплюють так звані «будівельні 

лихоманки», під час яких зведено сотні багатоповерхових житлових будинків, десятки 

громадських споруд, перший в імперії та другий в Європі електричний трамвай, - Київ 

набуває всіх ознак європейського міста. Саме тоді архітектурно сформувався історичний 

центр Києва.  

Після падіння російського самодержавства у Києві утворено Центральну раду, він став 

центром визвольних змагань, які тривали впродовж 1917-1920 рр. Із встановленням 

радянської влади Київ і кияни зазнали всіляких утисків, навіть столицею УРСР до 1934 р. 

був Харків. З відновленням статусу столичного міста Київ знову досить енергійно 

розбудовується, але поряд з будівництвом нових споруд почалося масове знищення 

історичної спадщини, передусім пам'яток української культури та її свідомих носіїв.  

Вже в самий перший день Великої Вітчизняної війни, 22 червня 1941 року, м. Київ 
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піддано масованому бомбардуванню німецькою авіацією. Починаючи з вересня 1941 року і 

до листопада 43-го - впродовж 778 днів, Київ був окупований ворогом. Катування, вбивства, 

знущання стали головними ознаками німецького «нового порядку». Жертвами окупантів 

стали близько 200 тисяч мешканців м. Києва.  

Урочище Бабин Яр стало місцем масового знищення військовополонених та мирних 

жителів, особливо євреїв. Тут, за період окупації німці розстріляли понад 100 тис. осіб. 

Також на теренах Києва були знищені десятки тисяч полонених воїнів Червоної Армії у 

спеціально влаштованих концтаборах: у двох Дарницьких, Сирецькому, на території Києво-

Печерської лаври, на вулицях Інститутській і Керосинній та інших. 

За мужність і героїзм, виявлені киянами у боротьбі з фашистськими загарбниками, 

столиці України – м. Києву 8 травня 1965 року присвоєно почесне звання «Місто-герой». 

В ході Великої Вітчизняної війни місто також зазнало величезних матеріальних втрат - 

практично повністю зруйновано його центральну частину.  

Неймовірних зусиль і трудової звитяги потребувала повоєнна відбудова Києва. В кінці 40 

років підприємства столиці радянської України вийшли на довоєнний рівень промислового 

виробництва. У 50 роках завершилася відбудова Хрещатика, у 1960 році відкрито першу 

лінію київського метрополітену, почалося масове житлове будівництво, а Київ знову набув 

рис красивого та ошатного міста. У 1956 році чисельність населення досягла 1 млн. осіб. 

Сталися деякі послаблення і в політичному режимові: на хвилі «хрущовської відлиги» 

почали з’являтися молоді талановиті митці, громадські діячі, вчені (В. Симоненко, І. Драч, 

Л. Танюк, А. Горська, І. Миколайчук та ін.). Втім після нетривалої лібералізації режиму у  

70 роках настав час брежнєвського застою, що врешті-решт призвело до остаточної 

деградації існуючої системи та її руйнації.  

Із здобуттям Україною незалежності у 1991 році Київ став духовним, культурним і 

політичним центром держави. 

У ХХІ столітті Київ неодноразово ставав центром відродження нації, політичних та 

суспільних змін.  

 

 

Адміністративно-

територіальний 

устрій 

районів у місті 10 

Органи місцевого 

самоврядування 

Склад міської ради 120 

Органи місцевого 

самоврядування 

Всього депутатів  120 

із них за суб’єктами висування: 

 
    у тому числі: 

 

- Депутатська фракція «Солідарність» 

 

- Депутатська фракція «Об’єднання 

«Самопоміч» 

 

- Депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Батьківщина» 

 

- Депутатська фракція «Єдність» 

 

- Депутатська фракція «Всеукраїнське 

об’єднання «Свобода» 

% 

 

 

 

43,33 

 

 

18,33 

 
 

14,17 

 
 

12,5 

 
 

11,67 

Осіб 

 

 

 

52 

 

 

22 

 
 

17 

 
 

15 

 
 

14 
22 
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Питома вага 

міста в економіці 

України за 

обсягом (у %) 

 2015 рік 2016 рік 

Обсяг реалiзованої  промислової продукцiї 

(товарiв, послуг) 

25,3 26,6 

Обсяг виконаних будівельних робіт 21,0 22,8 

Капітальні інвестиції 32,3 29,6 

Експорт товарів 22,9 23,6 

Імпорт товарів
6 

38,6
 

41,1
 

Експорт послуг 28,8 27,2 

Імпорт послуг
6
 41,2 39,3 

Роздрібний товарооборот підприємств, які 

здійснюють діяльність з роздрібної 

торгівлі по м.Києву 

20,8 21,7 
 

Питома вага обсягу реалізованої продукції 

(товарів, послуг) основних видів 

промислової діяльності м.Києва, % 

Додаток 1 

Структура промислового виробництва в 

місті, % 
Додаток 2 

 

Зовнішньоеконо-

мічна діяльність 

Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності: 

- експортери 
Додатки 3, 4 

- імпортери 

Географія експорту, %: 

Додатки 5, 6 

- країни СНД 

- країни ЄС 

- країни Азії 

- країни Америки 

Структура експорту, % Додатки 7, 8 
Обсяг зовнішньоторговельного оборогу, млн. дол.США: 

- всього 

Додатки 9, 10 
- експорт 

- імпорт 

- сальдо 

Залучення 

інвестиції 6 

Кількість підприємств з іноземними 

інвестиціями, одиниць 

10 371 
(на 01.01.2016) 

8 088 
(на 31.12.2016) 

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал): 

- всього, млн. дол. США 19 296,0 21 471,8 
(на 31.12.2016) 

- на одну особу, дол. США 6 756,3 7 468,8 
(на 31.12.2016) 

Соціальна та гуманітарна сфери 

Наука, освіта Кількість організацій, які виконують 

наукові дослідження, розробки, од. 

305 299 

Чисельність виконавців наукових та 

науково-технічних робіт, осіб 

38 179 28 673
7
 

з них мають науковий ступінь: 

- доктора наук, осіб 2 720 3 709
7
 

- кандидата наук, осіб 8 067 9 383
7
 

ВНЗ III-IV рівня акредитації, 

одиниць/студентів 

71/365 398 
(на початок 

2015/2016 н.р.) 

67/356 225 
(на початок 

2016/2017 н.р.) 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 

одиниць/студентів 

30/20 811 
(на початок 

2015/2016 н.р.) 

30/19 829 
(на початок 

2016/2017 н.р.) 

Професійно-технічні навчальні заклади, 

одиниць/учнів 

25 / 16 100 
(на кінець 

2015/2016 н.р.) 

25 / 14 771 
(на кінець  

2016 року) 
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Наука, освіта  2015 рік 2016 рік 

Денні загальноосвітні навчальні заклади, 

одиниць/учнів 

485/263 044 
(на початок 

2015/2016 н.р.) 

483/274 405 
(на початок 

2016/2017 н.р.) 

З них: навчально – виховні заклади 

(інтернати), одиниць/учнів 

20/3803 
(на початок 

2015/2016 н.р.) 

20/4008 
(на початок 

2016/2017 н.р.) 

Дошкільні навчальні заклади, 

одиниць/дітей 

596/110 220 606/109 589 

Дитячі позашкільні установи, 

одиниць/учнів 

Дані відсутні 

Охорона здоров'я Лікарняні заклади, одиниць 112 115 
Лікарняних ліжок, тис. одиниць  29,3 29,3 
Кількість лікарняних ліжок на 10 тис. 
населення, одиниць 

102 102 

Лікарські амбулаторно-поліклінічні 
заклади, одиниць 

840 874 

Кількість лікарів
 
усіх спеціальностей, тис. 

осіб
8
 

23,9 24,5 

Кількість лікарів
 
усіх спеціальностей на 10 

тис. населення, осіб 
84 85 

Санаторії-профілакторії, одиниць/місць 4/519 3/425 

Культура 
 

Teaтри 23 23 
Філармонії 1 1 
Демонстратори фільмів

9
 16 16 

Будинки культури
 

Дані відсутні 
Бібліотеки 143 143 
Клубні заклади 30 30 
Музеї (включаючи філії) 42 44 

Дитячі музичні школи 
31 

(на початок 

2015/2016 н.р.) 

31 
(на початок 

2016/2017 н.р.) 

Дитячі школи мистецтв 
11 

(на початок 

2015/2016 н.р.) 

12 
(на початок 

2016/2017 н.р.) 

Пам’ятки, одиниць: 

- історії 1 222 1 201 
- архітектури та містобудування 1 119 1 355 
- археології 60 62 
- культури 

Дані відсутні 
- природи 

Спорт і туризм Стадіони з трибунами на 1500 місць, од. 29 29 
Спортивні зали площею не менше 162 м2, од. 680 677 
Площинні спортивні споруди, од.

 
2 311 2 311 

Плавальні басейни, од. 67 68 
Майданчики (гімнастичні містечка) з 
тренажерним обладнанням, од. 

292 292 

Усього обслуговано туристів, тис. осіб 1 502,0 1 841,0 

у тому числі іноземних, тис. осіб 8,6 21,1 
1 За даними Держземагентства України на 05.05.2016 №7777-26-7777.2-6534/2-16. 
2 За даними Центральної геофізичної обсерваторії на 26.04.2016 №17-01/801. 
3 Разом з акваторією річки Дніпро в межах міської смуги. 
4 Дані сформовані на основі наявних адміністративних даних щодо зміни реєстрації місця проживання і  будуть  уточнені 
5 Кількість пенсіонерів, що знаходяться на обліку в органах Пенсійного фонду (за даними Головного управління Пенсійного 

фонду України в м. Києві, наданими листом від 27.01.2017 № 2044/07). 
6 Без урахування обсягів імпортних поставок газу природного. 
7 Без урахування науково-педагогічних працівників. 
8  Без зубних лікарів. 
9 За даними  КП «Київкінофільм». 
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Додаток 1 

 

Питома вага обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) основних видів 

промислової діяльності м. Києва у 2015 – 2016 роках
1 

 

 

У % до відповідного виду 

промислової діяльності України 

2015 рік 2016 рік 

Промисловість 25,3 26,6 

Добувна промисловість і розроблення кар′єрів 29,0 36,2 

Переробна промисловість 14,8 15,2 

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових 

виробів 21,0 21,6 

текстильне  виробництво, виробництво одягу, шкіри, 

виробів зі шкіри та інших матеріалів 19,9 21,2 

виготовлення виробів з деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 17,1 16,3 

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 11,6 9,9 

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 15,4 12,9 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 57,9 59,1 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої 

неметалевої мінеральної продукції 16,2 18,0 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів 3,6 3,5 

машинобудування 10,3 11,7 

виробництво комп′ютерів, електронної та оптичної 

продукції 32,7 30,4 

виробництво електричного устаткування 8,8 11,1 

виробництво машин і устаткування, не віднесених до 

інших угруповань 8,2 9,5 

виробництво автотранспортних засобів, причепів і 

напівпричепів та інших транспортних засобів 8,5 9,4 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж 

машин і устаткування 17,1 18,2 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 52,1 48,9 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 23,6 21,4 
_____________ 
1 

Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за якими показники 

діяльності формуються за однорідними видами діяльності). За формами державного статистичного 

спостереження №1-підприємництво (річна), (коротка)-річна "Структурне обстеження підприємства" 

за 2015 та 2016 роки. Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних 

підрозділів підприємств, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж 

саме підприємство 
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Додаток 2 
 

Структура обсягу реалізованої промислової продукції 

за видами промислової діяльності м.Києва у 2015 – 2016 роках
1
 

 

 У % до реалізованої 

промислової продукції 
2015 рік 2016 рік 

Промисловість
 

100,0 100,0 

Добувна промисловість і розроблення кар′єрів 12,3 15,3 

Переробна промисловість 37,4 34,8 

виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 18,5 17,5 

текстильне  виробництво, виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 0,8 0,7 

виготовлення виробів з деревини, паперу та 

поліграфічна діяльність 2,3 2,0 

виробництво коксу та продуктів 

нафтоперероблення 1,5 1,2 

виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції 2,3 1,4 

виробництво основних фармацевтичних продуктів 

і фармацевтичних препаратів 2,6 2,7 

виробництво гумових і пластмасових виробів, 

іншої неметалевої мінеральної продукції 3,1 3,4 

металургійне виробництво, виробництво готових 

металевих виробів 2,2 1,9 

машинобудування 2,7 2,7 

виробництво комп′ютерів, електронної та 

оптичної продукції 0,6 0,7 

виробництво електричного устаткування 0,5 0,5 

виробництво машин і устаткування, не 

віднесених до інших угруповань 0,8 0,8 

виробництво автотранспортних засобів, причепів 

і напівпричепів та інших транспортних засобів 0,8 0,7 

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і 

монтаж машин і устаткування 1,4 1,3 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 49,2 49,0 

Водопостачання; каналізація, поводження з 

відходами 1,1 0,9 
_____________ 
1 

Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за якими показники 

діяльності формуються за однорідними видами діяльності). За формами державного статистичного 

спостереження №1-підприємництво (річна), (коротка)-річна "Структурне обстеження підприємства" 

за 2015 та 2016 роки. Інформація сформована із урахуванням розподілу даних структурних 

підрозділів підприємств, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж 

саме підприємство. 
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             Додаток 3 

 

Суб’єкти зовнішньої торгівлі товарами м. Києва за 2015 – 2016 роки 

 
 2015 рік 2016 рік

 

Кількість підприємств-експортерів товарів 3 492 3 700 

Кількість підприємств-імпортерів товарів 8 136 9 353 

 

 

 

 
 

 

Додаток 4 

 

Суб’єкти зовнішньої торгівлі послугами м. Києва за 2015 – 2016 роки 

 
 2015 рік 2016 рік

 

Кількість підприємств-експортерів послуг 2 342 2 567 

Кількість підприємств-імпортерів послуг 1 847 1 993 
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Додаток 5 

 

Географічна структура експорту товарів м. Києва 

за 2015 – 2016 роки 

 
 Питома вага в загальному обсязі експорту товарів 

2015 рік 2016 рік
 

Усього 100,0 100,0 

Країни СНД 13,4 10,3 

Інші країни світу 86,6 89,7 

у тому числі   

Європа 28,9 28,3 

Азія  45,1 46,7 

Африка  11,0 13,5 

Америка  1,6 1,1 

Австралія і Океанія 0,0 0,1 

   

Крім того   

Країни ЄС 28,2 28,0 

 

 

 

 

 

Додаток 6 

 

Географічна структура експорту послуг м. Києва 

за 2015 – 2016 роки 
 

 Питома вага в загальному обсязі експорту послуг 

2015 рік 2016 рік
 

Усього 100,0 100,0 

Країни СНД 19,1 14,3 

Інші країни світу 80,9 85,7 

у тому числі   

Європа 48,5 49,5 

Азія  12,5 13,3 

Африка  0,2 0,3 

Америка  19,6 22,5 

Австралія і Океанія 0,1 0,1 

   

Крім того   

Країни ЄС 41,3 43,8
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Додаток 7 

 

Товарна структура експорту м. Києва за 2015 – 2016 роки 

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 

Питома вага в загальному 

обсязі експорту товарів 

2015 рік 2016 рік 

Усього  100,0 100,0 

Живі тварини; продукти тваринного походження 1,9 1,2 

01 живі тварини 0,2 0,2 

02 м’ясо та їстівні субпродукти 0,7 0,3 

03 риба і ракоподібні 0,0 0,0 

04 молоко та молочнi продукти, яйця птиці; 

натуральний мед 0,8 0,7 

05 інші продукти тваринного походження 0,1 0,0 

Продукти рослинного походження 43,3 44,2 

06 живі дерева та інші рослини 0,0 0,0 

07 овочі 0,2 0,3 

08 їстівні плоди та горіхи 0,7 0,5 

09 кава, чай 0,0 0,0 

10 зернові культури 35,0 35,5 

11 продукція борошномельно-круп'яної 

промисловості 0,2 0,5 

12 насіння і плоди олійних рослин 7,0 7,2 

13 шелак природний 0,0 0,0 

14 рослинні матеріали для виготовлення 0,1 0,0 

Жири та олії тваринного або рослинного 

походження 17,9 22,3 

Готові харчові продукти 8,3 8,6 

16 продукти з м'яса, риби 0,0 0,0 

17 цукор і кондитерські вироби з цукру 0,6 1,4 

18 какао та продукти з нього 0,6 0,7 

19 готові продукти із зерна 0,7 0,4 

20 продукти переробки овочів 0,4 0,1 

21 різні харчові продукти 0,3 0,2 

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 0,3 0,4 

23 залишки і відходи харчової промисловості 5,4 5,2 

24 тютюн і промислові замінники тютюну 0,1 0,3 

Мінеральні продукти 3,5 1,9 

25 сiль; сірка; землі та каміння 0,1 0,1 

26 руди, шлак і зола 0,9 0,9 

27 палива мінеральні; нафта і продукти її 

перегонки 2,5 0,9 

Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей 

промисловості 3,8 3,1 

28 продукти неорганічної хімії 0,1 0,1 

29 органічні хімічні сполуки 0,1 0,1 
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                                                                                                                Продовження додатку 7 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 

Питома вага в загальному 

обсязі експорту товарів 

2015 рік 2016 рік 

30 фармацевтична продукція 1,4 1,8 

31 добрива 1,1 0,1 

32 екстракти дубильні 0,1 0,1 

33 ефірні олії 0,4 0,4 

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини 0,4 0,3 

35 білкові речовини 0,0 0,0 

36 порох і вибухові речовини 0,1 0,1 

37 фотографічні або кiнематографічні товари 0,0 0,0 

38 різноманітна хімічна продукція 0,2 0,3 

Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 1,3 1,3 

39 пластмаси, полімерні матеріали 1,2 1,2 

40 каучук, гума 0,1 0,1 

Шкури необроблені, шкіра вичищена 0,1 0,2 

41 шкури 0,1 0,1 

42 вироби із шкіри 0,0 0,0 

43 натуральне та штучне хутро 0,0 0,1 

Деревина і вироби з деревини 0,6 0,7 

44 деревина і вироби з деревини 0,6 0,7 

45 корок та вироби з нього 0,0 0,0 

46 вироби із соломи 0,0 0,0 

Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних 

матеріалів  2,1 1,8 

47 маса з деревини  0,0 0,0 

48 папiр та картон 1,7 1,4 

49 друкована продукція  0,4 0,4 

Текстильні матеріали та текстильні вироби 0,2 0,4 

50 шовк 0,0 0,0 

51 вовна 0,0 0,0 

52 бавовна 0,0 0,0 

53 іншi текстильнi волокна 0,0 0,0 

54 нитки синтетичні або штучні 0,0 0,0 

55 синтетичні або штучні штапельнi волокна 0,1 0,1 

56 вата 0,0 0,0 

57 килими 0,0 0,0 

58 спеціальні тканини 0,0 0,0 

59 текстильні матеріали 0,0 0,0 

60 трикотажні полотна 0,0 0,0 

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 0,0 0,0 

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 0,1 0,1 

63 інші готові текстильні вироби 0,0 0,0 

Взуття, головні убори, парасольки 0,5 0,5 

64 взуття 0,5 0,5 

65 головні убори 0,0 0,0 

66 парасольки 0,0 0,0 
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                                                                                                                 Продовження додатку 7 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД 

Питома вага в загальному 

обсязі експорту товарів 

2015 рік 2016 рік 

67 обробленi пір’я та пух 0,0 0,0 

Вироби з каменю, гіпсу, цементу 0,5 0,4 

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу 0,0 0,1 

69 керамічні вироби 0,3 0,3 

70 скло та вироби із скла 0,1 0,1 

Перли природні або культивовані, дорогоцінне або 

напівдорогоцінне каміння 0,8 0,2 

Недорогоцінні метали та вироби з них 6,4 3,4 

72 чорні метали 5,1 2,4 

73 вироби з чорних металів 0,9 0,7 

74 мідь і вироби з неї 0,0 0,0 

75 нікель і вироби з нього 0,0 0,0 

76 алюміній і вироби з нього 0,1 0,1 

78 свинець і вироби з нього 0,0 0,0 

79 цинк і вироби з нього 0,0 – 

80 олово і вироби з нього 0,0 0,0 

81 інші недорогоцінні метали  0,1 0,1 

82 інструменти, ножові вироби 0,0 0,0 

83 інші вироби з недорогоцінних металів 0,1 0,1 

Машини, обладнання та механізми; електротехнічне 

обладнання 4,0 4,8 

84 реактори ядерні, котли, машини 2,1 2,3 

85 електричні машини  1,9 2,5 

Засоби наземного транспорту, літальні апарати, 

плавучі засоби 2,2 1,2 

86 залізничні локомотиви  0,6 0,3 

87 засоби наземного транспорту, крiм 

залізничного  0,2 0,2 

88 літальні апарати 1,3 0,5 

89 судна  0,0 0,2 

Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 0,6 0,7 

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні 0,6 0,7 

91 годинники  0,0 0,0 

92 музичні інструменти 0,0 0,0 

Рiзнi промислові товари 0,9 1,1 

94 меблі 0,2 0,3 

95 іграшки 0,1 0,1 

96 різні готові вироби 0,5 0,7 

Твори мистецтва     0,0 0,0 

Товари, придбані в портах 0,0 0,0 

Різне 1,2 2,0 

 

 

 

 

 

 
   



 16 

 

Додаток 8 
 

Структура експорту послуг м. Києва за видами послуг 

за 2015 – 2016 рр. 
 

Найменування послуги згідно з КЗЕП 

Питома вага в загальному обсязі 

експорту послуг 

2015 рік 2016 рік 

Усього 100,0 100,0 

з них   
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 5,3 7,2 
Послуги з ремонту та технічного 
обслуговування, що не віднесені до інших 
категорій 1,9 1,7 

Транспортні послуги 27,1 23,0 
Послуги, пов’язані з подорожами 2,1 2,4 

Послуги зі страхування 1,3 1,5 

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю 0,6 0,5 

Роялті та інші послуги, пов’язані з 

використанням інтелектуальної власності 0,9 0,9 

Послуги у сфері телекомунікації, 

комп’ютерні та інформаційні послуги 40,0 42,2 

Ділові послуги 19,7 19,5 

Інші послуги 1,1 1,1 
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Додаток 9 

 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту товарами м. Києва  

за 2015 – 2016 роки 

 

млн дол. США 
 2015 рік 2016 рік 

ЗТО товарами – всього 23 238,3
 

24 705,8
 

експорт товарів 8 742,9 8 568,8 

імпорт товарів 14 495,4 16 137,0
 

Сальдо - 5 752,5
 

- 7 568,2
 

 

 

 

 

Додаток 10 

 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту послугами м. Києва 

за 2015 – 2016 роки 

 

млн дол. США 
 2015 рік 2016 рік 

ЗТО послугами – всього 5 076,2 4 774,0 

експорт послуг 2 803,0 2 682,2 

імпорт послуг 2 273,2 2 091,8 

сальдо 529,8 590,4 
 

 


