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Герб міста Києва

КЛИЧКО ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

“Шановні друзі! 
Представляємо річний звіт про розвиток та досягнення Києва у 2018 році. Керуючись принципами відкритості та прозо-
рості роботи міської влади, ми ділимося з Вами успіхами, яких вдалося досягти, та готові почути критичні зауваження.
Сьогодні столиця України демонструє динаміку в економічному розвитку, соціальному балансі та збереженні здорового 
довкілля. Кияни активно долучаються до реалізації міських ініціатив, а місцеві органи влади поступово вдосконалюються 
у координації вирішення секторальних питань. Системний підхід до управління містом дозволяє оперативно реагувати на 
виклики, які постають перед столицею та  вирішувати проблеми киян. 
Суттєвими викликами для міста сьогодні є питання енергоефективності, утилізації відходів, модернізації житлового та не-
житлового фондів, економії природних ресурсів.
На розв’язання цих проблем зосереджено чимало зусиль міської влади.
Також ми облаштовуємо в столиці сучасні міські простори, оновлюємо інфраструктуру. Задля поліпшення якості життя при-
діляємо увагу модернізації систем водопостачання, очищення стічних вод та інших мереж міського господарства.
За даними соціологічних опитувань, більше половини городян вважають Київ комфортним містом для проживання. І ми 
сьогодні робимо все, щоб наше місто стало справді європейською столицею за стандартами життя в ньому.
Відзначу, що багато вже зроблено і для поліпшення соціального забезпечення киян. Зокрема, впроваджуються ефек-
тивні інструменти соціальної політики. Успішно діє автоматизована інформаційно-аналітична система закладів охорони 
здоров’я eHealth. Запроваджено пільги через «Картку киянина», почав працювати проект «Електронний квиток» для про-
їзду в комунальному громадському транспорті. Ефективно працюють Центри з надання адміністративних послуг.
В ефективному та прозорому управлінні столицею нам допомагає технологічна система Kyiv Smart City, яку ми почали вті-
лювати із запровадження «відкритого бюджету». Всі надходження і витрати з бюджету міста можна відслідкувати он-лайн. 
Також всі закупівлі в столиці відбуваються через електронні торги в системі ПроЗоро. А продаж майна – через відкриті 
аукціони.  Це є свідченням прозорої роботи міської влади і для українського бізнесу, і для іноземних інвесторів.
Тому Київ показує динаміку економічного розвитку. За конкурентність та інноваційність економіки столиця неодноразово 
ставала лауреатом та переможцем багатьох номінацій національних та міжнародних економічних премій. Обсяг прямих 
іноземних інвестицій на одного киянина у 8 разів більший, ніж у  середньому по країні. 
Також активну участь у розвитку нашого міста бере громада Києва. За останні роки в столиці значно посилилася місцева 
демократія.  У місті функціонують  сучасні онлайн-платформи суспільних комунікацій. Великою популярністю у киян корис-
тується «Громадський бюджет», де мешканці міста пропонують для втілення свої проекти, на які виділяє кошти столиця. 
Нам ще багато чого потрібно зробити. І втілювати важливі для Києва проекти ми будемо у співпраці з громадою міста. 
Адже разом ми робимо все, щоб Київ ставав гарнішим і комфортнішим, економічно успішним і безпечним містом – 
справді європейською столицею!

Мер Києва,
Віталій Кличко 

КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА
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ПРО КИЇВ З ЛЮБОВ’Ю

Київ  – столиця української незалежної суверенної держави,
одне з найбільш уславлених та мальовничих міст Європи. Із пра-
давніх часів кияни пишаються своїм містом та шанують його.
Воно не залишає байдужим жодного, хто в ньому хоч раз побу-
вав. Тисячоліттями передаються легенди та дивовижні факти
про Київ, доповнені сучасною історією. Київ – місто багатьох епох:
великокнязівської, польсько-литовської, козацької, національно-
визвольної, сучасної. Тож перегорнемо лише окремі величні сто-
рінки та згадаємо унікальні факти світового рівня з життя нашо-
го улюбленого міста, які принесли йому міжнародне визнання.

Міста, як люди, – у кожного своє життя і своя доля. Тільки на-
родження більшості з них визначається не в один день і навіть не
в один рік. Історія Києва розпочинається з глибини віків. Він за-
снований понад 1500 років тому, наприкінці V століття на право-
му березі Дніпра, де виникли перші міські поселення.

Свого найвищого розквіту в  стародавні часи місто досягло
в кінці Х – середині ХІ століття. Київ був не лише давньоруським
центром, а й одним з найбільших міст світу та найбільшою сто-
лицею в Європі. На той час він у понад 10 разів перевищував Па-
риж та у 50 разів  – Лондон. На сьогоднішній день Київ лишається
у списку найбільших європейських міст за кількістю населення.

Київ як центр Київської Русі відігравав визначну роль у фор-
муванні духовного та культурного обличчя Європи. За часів
Ярослава Мудрого місто рясніло понад 400 церквами. Закладе-
ні монастирі перетворювались на осередки культури. При соборі
Святої Софії було засновано велику бібліотеку та організовано пе-
реписування та перекладання книг з іноземних мов, працювала
школа для навчання дітей грамоті. З Великим Київським князем
прагнули поріднитися королі англійський, угорський, норвезь-
кий, шведський. Французький король одружився з надзвичайно
вродливою та освіченою дочкою князя Ярослава Мудрого Анною.
Коли Анна Ярославна стала французькою королевою то, за ле-
гендою, подарувала собору стародавньої столиці Франції міста
Реймса Євангеліє, привезене з Києва. На ньому французькі ко-
ролі протягом багатьох років складали присягу під час вступу
на престол. Ця найдавніша пам’ятка зберігається у Франції до
наших днів.

Історія Києва відображається в  сучасному архітектурно-
будівельному ансамблі міста.
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Не можна уявити Київ без відомих у  всьому світі Софії Київ-
ської, Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври та відбудованих
у ХХ столітті Михайлівського Золотоверхого та Успенського соборів.
Центральна вулиця міста – легендарний і сучасний Хрещатик, по-
ходження назви якого поринає у глибоку давнину, є найкоротшою
та водночас найширшою головною вулицею серед європейських сто-
лиць. Його довжина становить 1,3 кілометра, а ширина – 75 метрів.

Однією з 20 найкращих станцій метрополітену в світі визнана
київська станція метро «Золоті ворота», назва якої походить від
однієї з найдавніших датованих споруд Східної Європи.

Київ – креативне місто. Столиця відгукується на сучасні тен-
денції міського дизайну. Зокрема, в Києві продовжують з’являтися
мурали. Зараз у  столиці вже 107  стінописів, а  мурал «Воля» на
26-поверховому будинку в Деснянському районі міста увійшов до
переліку найвищих у світі. На роботу автора надихнув герб Укра-
їни та побачене у ньому слово «воля».

Сучасний Київ, як і в далекому минулому, є одним із найбільш
зелених міст Європи та світу. Тут розташовано десятки парків та
сотні скверів.

Сьогодні це ще й місто квітучих каштанів. Саме тому Київ
також має неофіційну назву «Каштанова столиця».

Важлива знакова сторінка життя Києва – впровадження на-
укових відкриттів та технологічних рішень, окремі з яких є уні-
кальними. Перший у  світі суцільнозварний міст, названий на
честь академіка Є.О. Патона, – один із найбільших у Європі.

Центральну частину столиці з  парковою зоною Труханового
острова з’єднує Парковий міст через Дніпро – третій за довжиною
серед європейських пішохідних мостів підвісної конструкції.

У Києві народилась «Мрія» – найбільший, найважчий та най-
потужніший у  світі транспортний літак з  максимальною ван-
тажопідйомністю 250  тонн. Повітряне судно Ан 225  створено
київським КБ імені Антонова. Міжнародна федерація повітро-
плавання внесла «Мрію» до Книги рекордів Гіннесса за 240 світо-
вих авіаційних рекордів.

Характерною сторінкою в історії Києва є його роль як осеред-
ка прагнення українського народу до незалежності. Ще в ХV ст.
місто стало жити за Магдебурзьким правом, яке закріплювало
можливість вирішувати справи самоврядно, в  інтересах насе-
лення. Це певною мірою «європеїзувало» міське життя та ввело
його в  правові рамки. Кияни прихильно ставилися до Магде-
бурзького права. На початку ХІХ ст. на зібрані містянами кошти
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на дніпровських схилах споруджений найдавніший пам’ятник
міста  – 18-метрова колона Магдебурзькому праву як символу
формування громадянського суспільства.

Активна громадянська позиція киян проявилась у доленосно-
му для держави всенародному референдумі 1 грудня 1991 року.
Проголошення незалежності України підтримали 92,9% населення
міста.

З  особливою шаною доторкнемося до патріотичної сторін-
ки життя столиці. Протягом віків кияни самовіддано боронили
своє місто від ворогів та відроджували його, підіймаючи з руїн.
У ХХ ст. Київ отримав найвищий ступінь відзнаки – почесне зван-
ня «Місто-герой» за мужність, стійкість та масовий героїзм своїх
захисників під час Другої світової війни.

У ХХІ ст. Київ привернув увагу світової прогресивної спільно-
ти як центр боротьби народу України за демократичні європей-
ські цінності. Завдяки мужності та високому патріотизму, ціною
великої жертовності під час Помаранчевої революції та Револю-
ції Гідності вдалося відстояти демократичний вектор розвитку
держави.

Сучасний Київ впевнено рухається до європейської циві-
лізаційної моделі суспільного життя, в  той же час зберігаючи
свою самобутність та неповторність. Про різнобічне життя міста
у 2018 році йдеться у наступних розділах. Тож нехай Архистратиг
Михаїл як небесний покровитель Києва допомагає киянам у їхніх
світлих помислах та справах.



1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ   
ПРО КИЇВ
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• Державний історико-архітектурний заповідник «Стародавній Київ»;

• Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник;

• Національний історико-меморіальний заповідник «Бабин Яр»;

• Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник;

• Національний заповідник «Софія Київська»;

• Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»;

• Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»;

• Національний музей народної архітектури та побуту України.

Собор Святої Софії з прилеглими монастирськими спорудами та Києво-Печерську лавру включено до Списку 
об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Київ – унікальне історичне місто з багатою культурною спадщиною.
За даними Міністерства культури України у 2018 році в місті Києві нарахо-
вувалось:

Зокрема, на території міста розташовані:

КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА  МІСТА КИЄВА

1977 пам’яток 
місцевого 
значення

349 пам’яток 
національного 
значення

1231 щойно виявлений 
об’єкт культурної 
спадщини  
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КИЇВ У ФАКТАХ І ЦИФРАХ

Національний природний парк «Голосіївський», загальна площа якого становить майже 11 тис. га, – 
єдиний в Україні та один з кількох у світі національних парків, розташованих у межах мегаполісу

Територія міста поділяється на 10 адміністративних районів

Сучасний Київ – одне з найбільших міст Європи,
розташоване на півночі України на обох берегах річки Дніпро,

у його середній течії

Київ – один із найбільших транспортних вузлів України: 
через місто проходять європейські транспортні коридори 

№ 3, № 5, № 9, залізничні та автомобільні магістралі, 
повітряні траси країни та водні шляхи. У міжнародному 

сполученні важливу роль відіграють міжнародні аеропорти 
«Бориспіль» та «Київ» імені Ігоря Сікорського

Зв'язки Києва з сусідніми населеними пунктами 
не обмежуються лише маятниковою трудовою міграцією – 
населення прилеглих територій активно користується соціальною 
інфраструктурою столиці, її транспортними коридорами, 
культурними і рекреаційними ресурсами, адміністративними 
можливостями
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підприємств
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3655 середніх,
87766 малих

314 установ,
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виконання наукових 
досліджень і розробок

40,1 тиc.
працівників
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вищої освіти

363,1 тис. 
студентів 

4487
спортивних 

об’єктів

3321 заклад 
ресторанного 
господарства

179,9 
тис.місць 

Площа міста становить 83,6 тис. га 
(0,14 % території України)

З півночі на південь місто простягнулося 
на 42,1 км, із заходу на схід – на 41,9 км

Ширина ріки в межах Києва: 400–600 м, 
глибина: 6–12 м. Крім того, Київ багатий 
на малі річки і водойми, яких налічується 
близько п’ятисот

Окрасою міста є Дніпро – одна 
з найбільших річок Європи

Щільність населення – 3,5 тис. осіб / кв. кмЧисельність постійного населення Києва 
перевищує 2,9 млн осіб

Клімат Києва помірно континентальний, 
з відносно м’якою зимою та теплим літом, 
оптимальною є зволоженість

Площа лісів та інших лісовкритих площ становить 
35,1 тис. га, землі водного фонду – 6,8 тис. га

Своєрідність і різноманітність природних умов Києва 
пов’язані з його розташуванням на межі 

фізико-географічних зон: лісостепової та мішаних 
лісів. Північна частина міста розташована 

на Поліській низовині, південно-західна 
(правобережна) – на Придніпровській височині, 

південно-східна (лівобережна) – 
на Придніпровській низовині

Київ – політичний 
та адміністративний центр 
держави, місце розташування 
центральних органів влади: 
законодавчих, виконавчих та 
судових

Київ – місто, що втілює 
сучасні світові тенденції 
суспільного розвитку 
та новітні технології, місто 
численних можливостей 
для ведення бізнесу 
та проживання

Київ – головний економічний, 
фінансовий, науково-освітній 
та культурний центр країни

583 заклади 
дошкільної 

освіти

 112,9 тис. 
дітей

505 закладів 
загальної 
середньої 

освіти

301,2 тис.
учнів

Щоденно до столиці з приміської зони 
приїжджають на роботу понад пів мільйона осіб
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Частка Києва в економіці
України у 2018 році
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у фактичних цінах

(2017 рік)

КЛЮЧОВІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

У розрахунку на одного мешканця міста:
Валовий регіональний продукт (2017 рік) – 238,6 тис. грн
Реалізована промислова продукція – 66,4 тис. грн
Капітальні інвестиції – 69,0 тис. грн
Виконано будівельних робіт  – 10,8 тис. грн
Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал)  – 5828,4 дол. США
Прийнято в експлуатацію житла – 0,433 кв. м 

Україна Київ

2016 2017 2016 2017

ВРП (у фактичних цінах), млрд грн 2385,4 2983,9 559,1 699,2

Індекс фізичного обсягу ВРП, % 102,4 102,5 105,5 105,7

Україна Київ

2017 2018 2017 2018

Прямі іноземні інвестиції (акціонерний капітал), 
 млн дол. США 31606,4 32291,9 16343,9 16910,2

Капітальні інвестиції,  млрд грн 448,5 578,7 136,0 200,3

Експорт товарів, млн дол. США 43264,7 47335,0 9738,3 10248,2

Імпорт товарів,  млн дол. США 49607,2 57187,6 19848,6 23536,6

Оборот роздрібної торгівлі, млрд грн 815,3 930,6 158,1 177,1

Рівень безробіття населення 
(за методологією МОП), % 9,5 8,8 6,9 6,2

Середньомісячна заробітна плата, грн 7104 8865 11135 13542



14

23,9% УКРАЇНА
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Київ – лідер в Україні за результатами щорічної оцінки соціально-
економічного розвитку регіонів уже четвертий рік поспіль, по-
чинаючи з  початку проведення оцінювання. Столиця очолює
рейтинг за напрямами: економічна та соціальна згуртованість;
інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна спів-
праця; фінансова самодостатність; розвиток малого та  середнього
підприємництва; доступність та якість послуг у  сфері охорони
здоров’я.

КИЇВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
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КИЇВ СЕРЕД РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Міністерство регіонального 
розвитку, будівництва та 

житлово-комунального 
господарства України
www.minregion.gov.ua

!
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Київ у рейтингу прозорості інвестиційного сектору 100 най-
більших міст України 

2 місце – 12,7 бала із 20 можливих.

Найкраща практика Києва  – електронні аукціони для продажу
прав на розміщення точок сезонної торгівлі. Для досягнення макси-
мальної кількості балів фахівці рекомендували столиці розмістити
інформацію про інженерні мережі, врегулювати конфлікт інтересів
членів виконавчого комітету, підключити місто до платформи, яка
допомагає відкрити власний бізнес.

Київ у рейтингу прозорості 100 міст України – 2018 

11 місце – 60,5 бала зі 100 можливих (41,35 бала – середнє значення
серед усіх міст рейтингу), приріст за 2018 рік – 9 балів.

Київ у рейтингу комфортності українських міст 

3 місце – 55,9 бала зі 100 можливих.

Київ отримав найвищу оцінку за співвідношення між середньою
зарплатою і вартістю умовного споживчого кошика, а також за пер-
спективи пошуку роботи, отримання освіти та організацію між-
міського сполучення.

У рамках Kyiv Smart City Forum 2018 відбулася урочиста церемонія
нагородження міст-лідерів із впровадження інноваційних рішень.
Київ став переможцем у  номінації «Найкомфортніше місто для 
життя». За 3 роки у Києві запроваджено майже 40 проектів, спря-
мованих на підвищення безпеки, комфорту та рівня довіри меш-
канців міста до влади.

Київ у рейтингу Regional Doing Business – 2018: 

4 місце – 311 балів із 600 можливих. За рік Київ
піднявся у рейтингу на 2 позиції (2017 рік: 6–8 міс-
це, 97 балів із 171 можливих).
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КИЇВ У СВІТІ
Місто у міжнародних рейтингах

Київ – найбільш інвестиційно привабливе місто України. 

Зростання  позицій  Києва  у  міжнародних  рейтингах  свідчить  про  покращення  умов 
ведення бізнесу та підвищення інвестиційної привабливості.

Провідні міжнародні рейтингові агентства оновили кредитні рейтинги Києва

Moody’s
INVESTORS SERVICE
Рейтинг підвищено

до Caa 1, прогноз змінено 
з позитивного на стабільний.

S & P Global Rating

Підтверджено на рівні «B-», 
прогноз стабільний.

Fitch Ratings

Підтверджено на рівні «B-», 
прогноз стабільний.

Рейтинг Світового банку Doing Business 
Підвищено рейтинг легкості ведення бізнесу на 5 позицій – 71 місце.

Рейтинг придатності для життя 
Рейтинг EIU Global Liveability Index 2018 – 118 місце із 140 міст (56,6 бала зі 100 можливих).  

Київ піднявся в рейтингу за рік на 13 позицій.

Рейтинг «100 місць світу для подорожі 2018 року: від найдорожчих до найдешевших»  
британської туристичної компанії Hoppa 

Київ у 2018 році очолив рейтинг міст світу для найбільш економної подорожі. Порівнювались витрати 
на проживання, харчування та напої, таксі, а також на вирішення непередбачених медичних проблем. 

За результатами конкурсу видання Foreign Direct Investment Magazine (fDi) «Європейські 
міста і регіони майбутнього 2018/19» Київ увійшов у трійку лідерів у номінації «Найкращі євро-
пейські міста майбутнього з точки зору рентабельності» та в десятку найкращих європейських міст 

майбутнього за стратегією залучення прямих іноземних інвестицій.
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Європейський банк реконструкції та 
розвитку 

Японське агентство міжнародного 
співробітництва 

Програма Ради Європи 
«Децентралізація і реформа місцевого 

самоврядування 
в Україні» 

Фонд Східноєвропейського 
партнерства з питань 

енергоефективності та екології 
(«E5P») 

Німецьке енергетичне 
агентство (ДЕНА)

Світовий банк Європейський інвестиційний 
банк 

Північна екологічна фінансова 
корпорація 

Міжнародна фінансова корпорація (ІFC) U-LEAD з Європою

Організація з безпеки та 
співробітництва в Європі 

ОБСЄ 

Агентство США з міжнародного 
розвитку (USAID) 

Німецьке товариство 
міжнародного співробітництва 

 У  2018  році Київською міською вла-
дою спільно з  міжнародними донорськими 
організаціями продовжено реалізацію про-
ектів міжнародної технічної допомоги, 
зокрема, таких:

• «Система громадського транспорту Києва: 
ПасТранс – План покращення фінансових та 
операційних показників діяльності» – спіль-
но з ЄБРР;

• «Реконструкція споруд очистки стічних 
каналізаційних вод і  будівництво техноло-
гічної лінії по обробці та утилізації осадів 
Бортницької станції аерації» (для розроб-
ки робочої документації на модернізацію 
Бортницької станції очистки стічних вод) – 
з Японським агентством міжнародного спів-
робітництва;

• «Вдосконалення доступу для організацій 
громадянського суспільства в Україні до на-
дання соціальних послуг» – з Координатором 
проектів ОБСЄ в Україні;

• «Надання підтримки місту Києву у впрова-
дженні Відкритого бюджету» – з Німецьким 
товариством міжнародного співробітництва 
(GIZ) GmbH;

• «Модернізація реабілітаційного центру для 
забезпечення вільного доступу людей із об-
меженими можливостями, поліпшення умов 
для відвідувачів та підвищення енергое-
фективності будівлі» на базі Київської місь-
кої дитячої клінічної лікарні № 1 – спільно 
з  Урядом США через Міністерство оборони 
США.

У 2018 році: 

• відбувся старт проекту «Інтегрований роз-
виток міст в Україні» у Подільському райо-
ні Києва, який виконується спільно з   ні-
мецькою урядовою компанією «Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) GmbH»;

Співпраця з міжнародними організаціями

У  2018  році Київською міською
владою спільно з міжнародними донорськи-
ми організаціями продовжено реалізацію
проектів міжнародної технічної та донор-
ської допомоги, зокрема, таких:

• «Система громадського транспорту Києва:
ПасТранс  – План покращення фінансових
та операційних показників діяльності»  –
спільно з ЄБРР;

• «Реконструкція споруд очистки стічних
каналізаційних вод і  будівництво техноло-
гічної лінії по обробці та утилізації осадів
Бортницької станції аерації» (для розроб-
ки робочої документації на модернізацію
Бортницької станції очистки стічних вод) –
з Японським агентством міжнародного спів-
робітництва;

• «Вдосконалення доступу для організа-
цій громадянського суспільства в  Україні
до надання соціальних послуг» – з Координа-
тором проектів ОБСЄ в Україні;

• «Надання підтримки місту Києву у впрова-
дженні Відкритого бюджету» – з Німецьким
товариством міжнародного співробітництва
(GIZ) GmbH;

• «Модернізація реабілітаційного центру
для забезпечення вільного доступу людей
із  обмеженими можливостями, поліпшен-
ня умов для відвідувачів та підвищення
енергоефективності будівлі» на базі Київ-
ської міської дитячої клінічної лікарні № 1 –
спільно з  Урядом США через Міністерство
оборони США.

У 2018 році:

• відбувся старт проекту «Інтегрований
розвиток міст в  Україні» у  Подільському
районі Києва, який виконується спільно
з німецькою урядовою компанією «Deutsche
Gesellschaft für InternationaleZusammenarbeit
(GIZ) GmbH»;

Співпраця з міжнародними організаціями
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• в рамках проекту «Київ смарт-сіті та гене-
ральний план заходів з діагностики міста»,
який реалізовувався спільноз мерією м. Сеул
та Національним агентством сприяння роз-
витку ІТ-індустрії Кореї (NIPA), корейськими
експертами презентовано звіт про генераль-
ний план Kyiv Smart City;

• проведено презентацію спільного проекту
«Безпечний трафік Русанівки» у рамках іні-
ціативи «Партнерство за здорові міста» фон-
ду Bloomberg Philanthropies, який має пере-
творити перший штучний острів Києва на
комфортний вело-пішохідний простір.

Участь Києва у міжнародних заходах за кордоном у 2018 році
• Всесвітній економічний форум (м. Давос, Швейцарія);
• Міжнародна виставка нерухомості «МІРІМ-2018» (м. Канни, Франція);
• Міжнародний форум ЄЕК ООН з державно-приватного партнерства (м. Женева, Швей-

царська Конфедерація); 
•    Міжнародна конференція «Global Silk Road 2018» (м. Астана, Республіка Казахстан); 
• Бізнес-конференція Українського тижня у Лондоні (Сполучене Королівство Великої  Британії 

та Північної Ірландії);
• Міжнародна виставка «China International Import Expo 2018» (м. Шанхай, Китай);
• ХХІІ Міжнародна конференція зі СНІДу (AIDS 2018) (м. Амстердам, Королівство Нідерландів).

VII Форум організаційного 
розвитку громадянського 

суспільства України

Міжнародна конференція 
«Інфраструктурні Проек-
ти механізму державно-
приватного партнерства 

у Східній Європі, на Кавказі 
та у Центральній Азії»

Міжнародна конференція 
«Впровадження державно-

приватних партнерств, спря-
мованих на потреби людей: 
кращі міжнародні практики 
та рекомендації для України 

і країн-сусідів»

Міжнародні заходи у м. Києві у 2018 році
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Міжнародна конференція 
«Інфраструктурні Проек-
ти механізму державно-
приватного партнерства 

у Східній Європі, на Кавказі 
та у Центральній Азії»

Міжнародна конференція 
«Впровадження державно-

приватних партнерств, спря-
мованих на потреби людей: 
кращі міжнародні практики 
та рекомендації для України 

і країн-сусідів»

Міжнародні заходи у м. Києві у 2018 році
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КИЇВСЬКИЙ 
 МІСЬКИЙ ГОЛОВА

ГОЛОВА КИЇВСЬКОЇ 
МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

КЛИЧКО ВІТАЛІЙ  ВОЛОДИМИРОВИЧ
http://kiev.klichko.org

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВЛАДА

ПОВОРОЗНИК МИКОЛА 
ЮРІЙОВИЧ

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО 
ГОЛОВИ – СЕКРЕТАР 

КИЇВРАДИ

ПРОКОПІВ ВОЛОДИМИР 
ВОЛОДИМИРОВИЧ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН  

КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ)

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК 
ГОЛОВИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

www.kmr.gov.ua www.kyivcity.gov.ua
Заступник голови Київської міської 

 державної  адміністрації –  

Давтян  Дмитро Олександрович

Заступник голови Київської міської 

 державної  адміністрації –    

Мондриївський Валентин Миколайович

Заступник голови Київської міської 

 державної  адміністрації – 

Непоп  Вячеслав Іванович

Заступник голови Київської міської  

державної адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень –  

Слончак Володимир Вікторович

Заступник голови Київської міської 

державної  адміністрації –  

Спасибко Олександр Валерійович

Заступник голови Київської міської  

державної адміністрації з питань здійснення 

самоврядних повноважень –  

Хонда Марина Петрівна

Заступник голови Київської міської 

 державної  адміністрації –  

Пантелеєв Петро Олександрович
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Київ характеризується сприятливою, порівняно з іншими регіонами України, демогра-
фічною ситуацією: молодшою статево-віковою структурою населення, найвищою трива-
лістю життя, позитивним сальдо природного відтворення населення, значною міграційною
привабливістю.

За 2018  рік чисельність постійного населення у  Києві зросла на 16,3  тис. осіб  – до
2909,5 тис. осіб (6,9% населення України).

85% 15%

2016 2017 201 8

2909,5

2893,2

2884,5 +16.3
(+0.6%)

Чисельність постійного 
населення у місті Києві,
тис. осіб

внесок
міграційного

 приросту

внесок
природного
приросту

+16,3
(+0,6%)

+16,3

Природний рух 
населення, 
тис. осіб

Міграційний рух 
населення, 
тис. осіб

36,6

2016 2017

30,7

35,4

30,8

34,6

32,2

народилось

померло

201 8

30,0

2016 2017

16,7

36,2
31 ,9

54,6

40,7

201 8

прибуло

вибуло

Упродовж 2018 року в Києві народилось на 2,4 тис. осіб більше ніж померло, а прибуло
в місто на 13,9 тис. осіб більше ніж вибуло.

НАСЕЛЕННЯ МІСТА КИЄВА
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Загальний показник демографічного навантаження на 1000  осіб у  віці 16-59  років
по Києву на початок 2018 року становив 612  осіб (277  осіб 0-15 років та 335  осіб віком
60 років і старше).

На початок 2018 року 53,7% від загальної кількості мешканців Києва становили жінки
та 46,3% – чоловіки. На 1000 жінок у середньому припадає 861 чоловік.

Середній вік населення Києва у 2017 році становив 39,7 року (жінок – 41,7, чоловіків –
37,5). Середня очікувана тривалість життя населення при народженні становила 74,35 року
(для жінок – 78,36, для чоловіків – 69,96).

ТИС.  ОСІБ

жінки чоловіки

0–15 17,2% 241 , 1 256,2

939, 1 855,7

374,8 226,3

16–59 62,0%

20,8%60 
І  СТАРШЕ

ВІК,
РОКІВ

ОБИДВІ  
СТАТІ

Розподіл постійного населення 
за окремими віковими 
групами та статтю



2. ДОСЛУХАЮЧИСЬ ДО КИЯН – 
ЗМІНЮЄМО МІСТО РАЗОМ
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Свідома участь громадян у житті Києва прискорює процеси розвитку демократії та
змінює столицю на краще.

У місті діє розгалужена система неурядових організацій як носіїв широких суспільних
інтересів.

Кількість інститутів громадянського суспільства за роками

Вагоме місце на карті суспільного життя столиці належить органам самоорганізації на-
селення за місцем проживання (ОСН), мережа яких постійно зростає.

Кількість органів самоорганізації населення за роками

Важливим елементом участі громадськості у житті міста є практика залучення активіс-
тів та жителів до міського управління шляхом підтримки та втілення суспільних проектів.

Згідно з міською цільовою 
програмою «Сприяння розвитку 
громадянського суспільства 
у м. Києві на 2017―2019 роки» 
25 проектів неурядових організа-
цій отримали можливість бути 
реалізованими за рахунок 
бюджетних коштів 

Переможцями міського 
конкурсу проектів 
та програм розвитку 
місцевого самоврядування 
з відповідним бюджетним фінан-
суванням визначено 31 проект ОСН

Відповідно до програми «Соціальне 
партнерство» фінансову підтримку 
з бюджету м. Києва на реалізацію 

розроблених соціальних проектів, які 
поширюються на територію столи-

ці, отримали 75 громадських 
організацій

На конкурсній основі 
фінансову підтримку міста 

отримали проекти 
25 молодіжних та дитячих 
громадських організацій

ПІДТРИМКА 
ТА ВТІЛЕННЯ 
СУСПІЛЬНИХ 

ПРОЕКТІВ
У 201 8 РОЦІ

УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ЖИТТІ МІСТА

2016

12603
14218

17081

20182017

141
153

167

2016 20182017
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Серед успішних практик участі гро-
мадськості у  житті столиці  – ІІ Київський 
Форум організацій громадянського сус-
пільства, в  якому взяли участь більше
280  об’єднань, представників міжнародних
донорських, інших зацікавлених інституцій
та влади. У рамках Форуму проходили секції
тематичної подіумної дискусії та світового
кафе «Проконсультуй владу», презентації ре-
зультатів впровадження спільного з Офісом
Ради Європи в  Україні пілотного проекту

«Сприяння участі громадян у демократично-
му процесі прийняття рішень», презентації
кращих практик-кейсів громадських органі-
зацій тощо. Узагальнені пропозиції форуму
та результати їх опрацювання розміщено на
офіційному порталі міської влади.

У 2018 році за прикладом європейських
міст у Києві створено «Центр публічної кому-
нікації та інформації», який сприятиме роз-
ширенню співпраці місцевих органів влади
з неурядовими організаціями.

Київ чутливий до думок і потреб грома-
дян. У публічному житті столиці діють різні
механізми врахування громадської думки
щодо розвитку міста та прийняття рішень
влади. За оцінками громадськості найбільш
ефективними з них є онлайн-механізми, що
передбачають систему обов’язкового зворот-
ного зв’язку.

ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ СТОЛИЦІ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНИХ  
СУСПІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Єдиний веб-портал територіальної громади міста Києва

113  розміщених проектів регуляторних актів пройшли громад-
ське обговорення, до якого долучилося майже 16,7  тис. киян, на-
давши свої пропозиції, зауваження та власні редакції проектів.

Сервіс «Електронні петиції»

У 2018 році опубліковано 763 петиції.

Реалізовано 
частково* 

 
20,0%

На реалізації 

45,0%

Не підтримано
 

17,5%

Реалізовано
 

17,5%

*Реалізовано міською владою у межах своєї компетенції, 
вжито вичерпних заходів щодо вирішення порушеного у електронній петиції питання.
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Телефонна лінія 

Опрацьовано звернення 747,2  тис. громадян, із  них оперативно
виконано 82,3% звернень, інші знаходяться на контролі та в процесі
виконання.

Мобільний додаток 1551 

Мобільний додаток для операційних систем Android та ІOS – зручний
механізм для взаємодії киян та влади. Протягом року на мобільний до-
даток та сайт Контактного центру міста Києва надійшло 199 тис. звер-
нень громадян, з них оперативно виконано 68,8%, решта знаходяться
на перевірці та виконанні.

Facebook
Кількість підписників сторінки влади збільшилась на 45% і становить
26,9 тис. осіб. Опрацьовано звернення 1,3 тис. користувачів та надано
відповіді на 97% поданих запитів.

Twitter
На сторінці Київського міського голови Віталія Кличка зареєстровано
404 тис. читачів.

YouTube
На YouTube свої канали комунікації мають:
Київська міська рада
https://www.youtube.com/channel/UCNTo7Yp38gkb77zMK5O8qJA�
Київська міська державна адміністрація
https://www.youtube.com/channel/UCfbLP1IZ4MFZqtjrUWCKVLA/featured

Окремі департаменти КМДА:
Департамент містобудування та архітектури
https://www.youtube.com/user/KyivMistoBuduvannya
Департамент суспільних комунікацій
https://www.youtube.com/channel/UC93rP-P3nt8EMVNXx-wuCaw
Департамент міського благоустрою
https://www.youtube.com/channel/UCsG25HAl_vGDEyttalbT7ag
Департамент транспортної інфраструктури
https://www.youtube.com/channel/UCNP5PAixdcqJ_b6RGQYOzxQ
Спільний канал Департаменту освіти і науки, Департаменту 
 молоді та спорту
https://www.youtube.com/channel/UCavZJfQC1nO9ct5zc32fzww
Департамент культури
https://www.youtube.com/channel/UC-I107iZ6IAbuUIdIGUSslA
Департамент соціальної політики
https://www.youtube.com/channel/UCJQsv0UhNB9CCjN9rL_GM3Q/featured
Департамент (Центр) надання адміністративних послуг
https://www.youtube.com/channel/UChglFgPxkELGHx-kq4Lm2qg
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«ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ» ЯК ІНСТРУМЕНТ АКТИВНИХ 
ГРОМАДЯН, ЩО ДОПОМАГАЄ ЗМІНИТИ МІСТО НА КРАЩЕ

Київ – місто з креативним та інновацій-
ним потенціалом, що активно підтримує та-
кий інструмент прямої демократії, як проект
«Громадський бюджет» (далі – ГБ). Ідея участі
громадян у розподілі бюджетних коштів по-
чала реалізовуватись в Києві в рамках про-
екту ГБ з 2016 року у формі безпосереднього
партиципаторного бюджетування.

Основна ідея ГБ – залучити до обгово-
рення та вирішення міських проблем яко-
мога більше мешканців міста. З  його до-
помогою можливість вплинути на рішення
мерії отримує кожен киянин. Саме так
влада міста налагоджує зв’язок «влада-
громада», щоб зробити Київ ще більш ком-
фортним для життя та привабливим для
бізнесу.

«Пропонуйте свої проекти, долучай-
тесь до команд та голосуйте за інші ціка-
ві ідеї, об’єднуйтесь у спільноти».

«Проекти, які найбільше підтримають 
кияни шляхом е-голосування, будуть  ре-

алізовані містом під контролем  громад-
ськості». 

МасштабпроектутаобсягфінансуванняГБ
має позитивну тенденцію до зростання, адже
популярність    ГБ серед містян помітно збіль-
шується. Потрібно зазначити, що голосуван-
ня  за проекти ГБ в місті відбувається лише  за
допомогою е-інструментів в онлайн-режимі на
сайті. Також е-голосування проходить  і для об-
рання учасників до ГБК (громадська бюджетна
комісія) – незалежного інституту ГБ, який скла-
дається з представників громадських організа-
цій, що відповідають критеріям доброчесності
та політичної  незалежності. Мерія міста на по-
стійній основі проводить зустрічі з  авторами
проектів та організаторами громадських ворк-
шопів задля координування спільних зусиль
із популяризації ГБ в місті Києві.

У  2018  році за участю представників
міської влади відбулася перша пілотна  Ака-
демія громадської участі за підтримки Ради
Європи, присвячена темі розвитку практи-
ки участі громадян у прийнятті  рішень.

ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ ЗА КАТЕГОРІЯМИ 2018 РОКУ, ОД. ТА %

Спорт 41 (12 %)Освіта 144 (42 %)

Культура,
туризм 15 (4 %)

Екологія 13 (4 %)

201820172016

Охорона
здоров’я 11 (3 %)

Соціальний
захист 16 (5 %)

Дороги,
транспорт 4 (1 %)

Безпека 4 (1 %)
ІТ (інформаційні
технології) 2 (1 %)

Інше 6 (2 %)

Публічний
простір 18 (5 %)

Громадянське
суспільство 47 (14 %)

Комунальне
господарство, 
енергозбереження
21 (6 %)

Загальна кількість поданих проектів, од.

2016

497
809

1137

20182017

Загальний бюджет поданих проектів, грн

2016

328 615 493

1 002 414 946 734 677 008

2018

2018

2017

Обсяг фінансування ГБ, грн

2016

50 000 000

150 000 000

2018

Кількість осіб, що проголосували

2016

50 813

131 449
154 603

2017
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ДІАЛОГ: ГРОМАДА – ВЛАДА

Реформа децентралізації та розвиток
політичних процесів в  Україні актуалізу-
ють питання участі громади в  діяльності
влади, вимагають публічності та прозорос-
ті бюджетування, підтримання ініціатив
жителів Києва. Громада як основне джере-
ло та суб’єкт влади має право не лише на
прозору звітність, взаємодію з представни-
ками влади, а й на прямі ініціативи щодо
розподілу коштів, створення нових інфра-
структурних проектів. Три сезони конкурсу
проектів ГБ та четвертий, що триває з лю-
того 2019 року, ознаменували новий рівень
взаємодії громадськості та місцевої влади
міста Києва.

Громадська думка є  важливим механіз-
мом у процесі демократичного розвитку міс-
та, зворотною реакцією киян на ту чи іншу
проблему, ситуацію, процес. З метою забез-
печення діалогу між мешканцями столиці
та міською владою проводиться моніторинг
оцінки ефективності її діяльності, а  також
оцінки суспільно-політичної ситуації в  сто-
лиці за 200 соціологічними показниками. Зо-
крема, мешканці столиці схвально оцінили
низку ініціатив міської влади, спрямованих
на покращення доступності сервісів «Розум-
ного міста» та механізмів взаємодії влади
та громади (3,99-4,55  бала за 5-ти бальною
шкалою):

Запровадження системи "Розумна зупинка"

4,43Картка киянина

4,55

Ініціативи Бали

4,33Впровадження Єдиного електронного квитка

4,25Електронні петиції

3,99 Служба мера ― 1551

4,21 Громадський бюджет

Моніторинг фіксує оцінку, виставлену
мешканцями столиці, щодо діяльності влади
в частині вирішення питань життєзабезпе-
чення міста й покращення самопочуття го-
родян. За результатами опитування, протя-
гом року зафіксовано зростання позитивних
оцінок соціально-економічної ситуації в міс-

ті (з 12% у 2017 р. до 19% у 2018 р. – оцінка:
«ситуація нормальна» з  паралельним зрос-
танням частки тих, хто вважає, що у місті не
будежодних акцій протесту (з 48,5% у 2017 р.
до 57,1% у 2018 р.). Вищенаведені дані свід-
чать про стабільність суспільно-політичної
ситуації в Києві протягом 2018 року.

Громадська думка киян як механізм демократичного розвитку міста
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Запровадження системи "Розумна зупинка"

4,43Картка киянина

4,55

Ініціативи Бали

4,33Впровадження Єдиного електронного квитка

4,25Електронні петиції

3,99 Служба мера ― 1551

4,21 Громадський бюджет

1 2.2017 1 2.201 8

48,5

6, 1
45,4

57, 1

6,2
36,7

Ні, акцій протесту не буде 
Важко відповісти 
Так, можливі акції протесту 

Оцінка протестних настроїв киян, %

Є загроза Немає Безробітний Не працюю Важко 
в ідповіс ти  

16,5
14,5

28,6 23, 1

4,5 6,61 ,4
1 , 1

49,0
54,7

06.201 8

1 2.201 8

Оцінка киянами загрози втратити роботу в найближчий місяць, %

і так, і ні  

26,7

однозначно/
скоріше ні   

20,6 

однозначно/
скоріше так   

51,2  

і так, і ні  

20,9

однозначно/
скоріше ні   

8,8

однозначно/
скоріше так   

68,7 

Фіксується позитивна тенденція за показником «оцінка стабільності своєї зайнятості
(загрози втратити роботу)» – на кінець 2018 року збільшилася частка киян, які не відчува-
ють загрози втратити роботу, з 49% в середині року до 54,7% – наприкінці.

У 2018 році городяни високо оцінили перспективи змін у власному житті на краще –
75,2% містян передчувають, що вони можуть відбутися. 12,5% опитаних чекають на них
протягом року – двох і 29,6% – протягом найближчих 5 років.

При цьому в 2018 році 51,2% киян оцінили життя у Києві як комфортне, а 68,7% пиша-
ються столицею.

Оцінка комфортності проживання в Києві у 2018 році та наявність гордості  
щодо Києва, % (без врахування тих, хто не зміг визначитися з відповіддю –  

похибка становить 1,2-1,5%)

Чи могли б ви сказати, що Київ
є комфортним містом для життя?

Чи могли би ви сказати,
що пишаєтесь Києвом?
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Згідно з громадською думкою мешкан-
ців столиці, зусилля міської адміністрації
спричинили значні зміни у таких напрямах
роботи як: покращення благоустрою, обла-
штування місць для відпочину та зайнят-
тя спортом, забезпеченість міста освітньою
інфраструктурою та її осучаснення, удо-
сконалення громадського транспорту.

За даними трьох хвиль опитування
(06.2017 р., 06.2018 р., 12.2018 р.), кияни ви-
значають соціально-економічними пріори-
тетами розвитку міста: житлово-комунальне
господарство, сферу охорони здоров’я та
здорового способу життя, розвиток промис-

ловості та підприємництва, збільшення ін-
вестицій, інвестиційну привабливість та по-
кращення ситуації на ринку праці.

Отримані дані моніторингу громад-
ської думки киян свідчать, що у 2018 році
була наявна позитивна динаміка в оцінках
соціально-політичного становища столиці
загалом та власної ситуації зокрема. Все ви-
щенаведене актуалізує питання про необ-
хідність подальшого проведення моніторин-
гу. Він може стати дієвим механізмом, що
забезпечить реагування на настрої, потреби
та запити киян, посилить діалог між місь-
кою владою та громадянами міста.
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3. СЕРВІСИ  ДЛЯ КИЯН. 
АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ
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Одним із основних напрямків діяльності Київської міської влади є підвищення якості
надання адміністративних послуг та доступності їх громадянам.

У м. Києві функціонують 14 центрів надання адміністративних послуг, які надають
151 адміністративну послугу. Центри розташовані у всіх районах міста і методологічно під-
порядковані Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Київської міської
державної адміністрації.

Інформація щодо надання адміністративних послуг

1002,6

20020

340,2
55,7

2018

927,4
316,6

54,8

101 ,7% 107,5% 108,1%

2017

кількість адміністративних послуг, тис. од.
кількість адміністративних послуг на 1000 осіб наявного населення, од.
надано консультацій, тис. од.

34
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З 2016 року в усіх центрах надання адміністративних послуг міста Києва забезпечу-
ється оформлення та видача паспортів громадян України для виїзду за кордон та паспор-
тів у вигляді ID-картки. У 2018 році видано 141,1 тис. паспортів, серед них закордонних –
95,6 тис. шт., а паспортів у формі ID-картки – 45,5 тис. шт.

У всіх центрах надання адміністративних послуг міста Києва:
• облаштовано зручні зали очікування;
• встановлено новітнє обладнання і сучасні електронні системи;
• функціонує електронна черга та електронний документообіг;
• є робочі місця для обслуговування осіб з інвалідністю;
• встановлено інформаційні кіоски з  відомостями щодо отримання документів до-

звільного характеру та надання адміністративних послуг;
• облаштовано пандусами вхід до приміщення;
• створено версію офіційного веб-порталу адміністративних послуг міста Києва для

забезпечення безперешкодного доступу осіб з вадами зору до необхідної інформації.

На майбутнє заплановано створення мобільного додатка з функцією відображення всіх
етапів надання адміністративної послуги.

Для мінімізації витрат часу заявників запроваджено:
• надання довідок про реєстрацію місця проживання на ресепшені протягом 15 хви-

лин;
• нову версію особистого кабінету для користувачів із можливістю:

• ознайомлення із станом справи;
• замовлення консультації;
• оформлення заяви на надання послуги;
• завантаження документів;
• перегляд повідомлень;
• замовлення довідки про перебування на квартирному обліку;

• отримання в електронному вигляді:
• дозволу та погодження в сфері вантажних перевезень автотранспортом;
• довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги;
• довідки про перебування на квартирному обліку;
• державної реєстрації потужностей операторів ринку.

Крім того, громадянам забезпечено можливість: 
• отримати онлайн-консультацію (або консультацію через call-центр);
• написати відгук або пропозицію;
• отримати sms-інформування про стан розгляду справи.

Усі перелічені новації стали можливими завдяки впровадженню та розширенню функцій
інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві».

Завдяки запровадженню новітніх технологій середній час очікування заявників у чер-
зі зменшився з 30 хвилин у 2017 році до 20 хвилин у 2018 році.
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Послуги, впроваджені у 2018 році:

Надання декларації про готовність об’єкта до експлуатації без дозвіль-
них документів на виконання будівельних робіт (індивідуальні  (садибні)
житлові, а також садові, дачні)

Видача дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадян-
ства через Центри надання адміністративних послуг м. Києва

Впровадження новітніх технологій відбувається також у межах іні-
ціативи Kyiv Smart City, яка об’єднує киян, бізнес, активістів та владу
міста навколо ідеї розвитку розумної міської інфраструктури, перетво-
рення Києва на прогресивну європейську столицю. Цифрові сервіси та
проекти, реалізовані Kyiv Smart City:

інформаційна система «Єдиний веб-портал» (https://kyivcity.gov.ua) –
офіційний портал міста Києва – є платформою для оприлюднення офі-
ційної інформації Київської міської ради та Київської міської держав-
ної адміністрації і  засобом доступу до міських електронних ресурсів.
Завдяки постійному розширенню функцій інформаційної системи
стало можливим відображення сторінок веб-порталу для користувачів
із вадами зору, подання у режимі онлайн запитів від ЗМІ та надання
акредитації журналістам. Впроваджено сервіси «Загальні збори», «Міс-
цеві ініціативи», «Громадські слухання»;

«Відкритий бюджет» – цифровий сервіс, створений для забезпе-
чення прозорості та вільного доступу громадськості до інформації про
стан планування та виконання бюджету міста. Завдяки йому кожен
охочий може побачити всі фінансові операції, які здійснює столиця;

«Громадський бюджет» – сервіс, що дозволяє брати участь у кон-
курсі проектів, не виходячи з дому: ви можете подати заявку онлайн
і відслідковувати долю свого проекту на сайті;

Державна реєстрація (перереєстрація, зняття з обліку) транспортних
засобів та видача (обмін) посвідчень водія

Надання дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у ри-
богосподарських водних об’єктах
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інформаційно-аналітична система «Майно» (https://gis.kyivcity.gov.ua)  –
сервіс, що надає можливість отримувати інформацію про майнові та
інші об’єкти з відображенням їх територіального розташування на кар-
ті міста Києва. Система містить інформацію щодо обліку комунально-
го майна, самочинних забудов, моніторингу доріг, надання містобудів-
ної документації тощо. Інформаційна система допомагає оперативно та
ефективно приймати управлінські рішення щодо використання май-
нового комплексу для забезпечення соціально-економічного розвитку
міста;

інформаційна система «Промисловість і наука Києва» (ispn.kievcity.
gov.ua)  – інтегрований міський інформаційний інтернет-ресурс про
промисловий та науково-технічний потенціал міста. В онлайн-каталозі
представлено близько 1500  промислових підприємств, 330  наукових
організацій, 4200 видів промислової продукції, що виробляється під-
приємствами міста Києва. З  метою насичення внутрішнього ринку
продукцією київських виробників та сприяння реалізації продукції
місцевого виробника в процесі державних закупівель у системі щоріч-
но формується перелік промислових товарів, які заплановано для за-
купівлі розпорядниками коштів бюджету міста Києва;

електронний запис до дитячого садочка (https://osvita.kyivcity.gov.ua) –
сервіс надає можливість зареєструвати дитину до дитячого садочка
у режимі онлайн. За час роботи з березня 2017 року у системі було здій-
снено 93955 записів у дитячі садочки і оформлено в дошкільні навчаль-
ні заклади міста 26265 дітей;

електронний запис до лікаря (https://global.newmedicine.com.ua),
система «Поліклініка без черг» – сервіс, який дає можливість пацієнтам
записатися на прийом до лікаря, – як до свого дільничного (сімейного),
так і до будь-якого фахівця в медичному закладі. У місті щодня здій-
снюється 2000 записів до лікаря, 46% з них відбувається онлайн. За
період роботи системи до лікарів записалося 105000 киян;

сервіс «GPS-трекери» (https://clean.kyivcity.gov.ua) надає можливість
мешканцям міста Києва отримати інформацію про роботу комунально-
го транспорту, на якому встановлено 1211 GPS-трекерів;

визначення часу прибуття транспорту – на зупинках у  меж-
ах столиці встановлено 105 табло, що вказують час прибуття громад-
ського транспорту. Систему розгорнуто на базі Центру обробки даних
міста. Спостерігати за пересуванням транспорту по місту в  режи-
мі онлайн кияни та гості столиці можуть на сайті КП «Київпастранс»
(https://kpt.kiev.ua), а також через мобільний додаток EasyWay;

загальноміська система відеоспостереження «Безпечне місто» 
об’єднує 5968 відеокамер. Проект «Безпечне місто» створено задля під-
вищення безпеки киян, посилення контролю за роботою комунальних
служб та управління трафіком у місті. Важливим є те, що вже функці-
онує система розпізнавання облич та номерів автомобілів, працюють
три ситуаційні центри, налагоджена взаємодія з оперативними части-
нами МВС та СБУ. Також до системи підключено 217 засобів відеофікса-
ції, встановлених на дорогах Київської області. На об’єктах соціально-
культурного призначення міста Києва створено 1215 локальних робочих
місць для здійснення безпосереднього відеонагляду;
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єдиний обліковий запис киянина (особистий кабінет киянина)
(https://id.kyivcity.gov.ua) – система забезпечення доступу до послуг (адмі-
ністративних і соціальних) та користування цифровими сервісами міс-
та через веб-портал електронних послуг міста Києва (https://my.kyivcity.
gov.ua). Портал забезпечує єдину точку доступу до інформаційно-
довідкових ресурсів для отримання повної інформації щодо електро-
нних послуг, які можна отримати віддалено через «Особистий кабінет».
Зокрема, у розділі «КП «ГІОЦ» надано можливість здійснювати оплату
за житлово-комунальні та інші послуги, вносити показання засобів
обліку. У розділі «Соціальний захист»  – отримати послуги соціального
характеру в режимі онлайн: надати заяву на отримання одноразової
адресної матеріальної допомоги, замовити технічні засоби реабілітації
у «Інтелектуальному центрі реабілітації», надати звернення або записа-
тися на прийом до фахівців Департаменту соціальної політики. Розділ
«Електронна демократія» надає можливість донести свої ініціативи до
Київської міської ради шляхом подання петицій або підтримки тих, що
вже запропоновані мешканцями міста;

інформаційна система «Реєстр територіальної громади міс-
та  Києва» (РТГК) призначена для інформаційно-довідкового та
організаційно-технологічного забезпечення процесів реєстрації та
зняття з реєстрації місця проживання/перебуванняфізичних осіб.  Під-
ключення користувачів до РТГК зменшило кількість звернень до ЦНАП
за отриманням довідок про реєстрацію  місця проживання (у 2018 році
користувачами без участі заявників сформовано пів мільйона довідок).
Соціальні служби отримують необхідну інформацію у режимі онлайн
для нарахування субсидій, тощо. До РТГК у знеособленому форматі
підключені комунальні служби для забезпечення достовірності нара-
хування комунальних платежів.  З метою належного функціонування
РТГК у 2018 році проведено роботу щодо: формування та наповнення
бази даних інформацією стосовно  2,6 млн зареєстрованих мешканців
міста Києва; запровадження пілотного проекту (єдиного в Україні) з
підключення до РТГК нотаріусів та районних судів міста Києва задля
отримання ними достовірної інформації та захисту прав мешканців
столиці; внесення до Реєстру інформації про дітей, які позбавлені бать-
ківського піклування  та перебувають на обліку соціальних служб, для
захисту їхніх житлових та майнових прав (вперше в Україні).

контактний центр міста Києва (1551.gov.ua) є зручним інструмен-
том комунікації мешканців столиці з владою щодо питань вирішення
проблем міста в контексті підвищення його комфортності;

е-квиток – єдиний проїзний документ у громадському транспорті
міста Києва. З 30 жовтня 2018 року розпочато пілотний проект з авто-
матизації обліку оплати проїзду у міському транспорті та кількості пере-
везень пасажирів (зокрема, пільгових категорій) з адаптацією до «Карт-
ки киянина». Для забезпечення можливості користування е-квитком
виконано модернізацію існуючих турнікетів у Київському метрополі-
тені, на станціях швидкісних трамваїв і  міських електропотягів. До
системи підключено весь наземний транспорт. У проекті беруть участь
КП «Київський метрополітен», КП «Київпастранс», AT «Айбокс банк» та
ПАТ «КБ «Приватбанк» (електронний сервіс «Приват 24»).



4. ОСВІТНІЙ ПРОСТІР СТОЛИЦІ
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В українській столиці діє широка мережа освітніх закладів.

Для підвищення комфортності взаємо-
дії батьків із  закладами дошкільної освіти
оновлено систему електронного запису дітей
до таких закладів, а також створено службу
технічної підтримки системи та інформацій-
ну сторінку в соціальній мережі Facebook.

Завдяки зазначеним заходам чергу до за-
кладів дошкільної освіти комунальної форми
власності скорочено на 26,2% порівняно з по-
переднім роком.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Мережа закладів 
освіти міста Києва 
у 2018 році

Дошкільна освіта, 
тис. осіб 

112,9Позашкільна 
освіта, 

тис. осіб 

196,3

Вища освіта, 
тис. осіб

363,1

Професійно-технічна 
освіта, тис. осіб 

12,2

Загальна середня освіта, 
тис. осіб

301,2

Кількість осіб, які навчались 
у різних сегментах 

системи освіти 
міста Києва у 2018 році

Заклади 
вищої
освіти 

97

Заклади дошкільної
освіти

583

Заклади позашкільної 
освіти 

41

Заклади 
професійно-технічної 

освіти 

23

Заклади загальної 
середньої освіти 

505

У закладах дошкільної освіти у 2018 році  
створено 3085 нових місць

1940 місць у комунальних дитячих садках
створено за рахунок:

• завершення будівництва 1 закладу;
• реконструкції 8 закладів;
• відновлення роботи 37 груп

1145 місць у приватних
дитячих садках створено за рахунок від-

криття 20 закладів

ОСВІТА – ТРЕНД СУЧАСНОГО ЄВРОПЕЙСЬКОГО МІСТА
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ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

У закладах загальної середньої освіти 
2018 року створено 3107 нових місць

1080 місць створено у комунальних
закладах за рахунок завершення

будівництва 1 закладу

2027 місць створено у приватних закладах
за рахунок збільшення їх кількості

на 11 закладів

Нова українська школа  

Особливість загальної середньої освіти
2018/2019 навчального року  – перехід на 12-
річну систему навчання та запровадження
у  всіх перших класах програм Нової укра-
їнської школи, які передбачають всебічний
розвиток компетентностей учнів. Поточного
навчального року у місті Києві першокласни-
ками стали понад 33 тис. дітей, для яких було
змінено внутрішній дизайн класів, упорядко-

вано розвивальні і творчі зони, придбано су-
часні меблі та дидактичні матеріали, інтерак-
тивне і комп’ютерне обладнання.

Освітньою тенденцією сьогодення є посту-
повий перехід до використання електронних
підручників та подальша комп’ютеризація
закладів загальної середньої освіти. У  сто-
личних школах рівень забезпеченості учнів
комп’ютерами зріс на 30% порівняно з попере-
днім роком.

Дві школи І-ІІІ ступенів узяли участь
у  проведенні експерименту всеукраїнсько-
го рівня за темою «Електронний підручник
для загальної середньої освіти» (E-book for
secondary education (EBSE)).

За власною ініціативою заклади за-
гальної середньої освіти мають можливість
підключитись до освітньої мережі «Що-
денник.ua», яка передбачає різноманітні
функції для школярів, учителів і батьків,
зокрема: електронний журнал, електро-
нний щоденник, розклад уроків, домашні
завдання та інші.

Про високий рівень загальної середньої
освіти у  місті Києві свідчать успіхи київ-
ських школярів на міжнародних учнівських
олімпіадах. У 2018 році серед їхніх здобут-
ків 2 золоті та 2 срібні медалі, завойовані на
Міжнародній учнівській олімпіаді з екології,
LIX Міжнародній математичній олімпіаді та
Міжнародній учнівській олімпіаді з біології.

Одним із важливих напрямів у розвитку
освітньої галузі є  матеріальне стимулювання
працівників освіти, а саме підвищення заро-
бітної плати. У сфері столичної загальної серед-
ньої освіти за останній рік вона зросла в серед-
ньому на 22,1% за рахунок міського бюджету.

Кількість учнів на 1 комп'ютер

2016

14 1 3

10

201 82017



42

Значна увага у місті Києві приділяєть-
ся забезпеченню рівного доступу до освітніх
послуг для дітей з  особливими потребами.
Інклюзивне середовище надає можливість
такій дитині почуватися безпечно та мати
відчуття приналежності до колективу. Тому
з кожним роком усе більша кількість батьків
обирає інклюзивні освітні послуги для вихо-

вання та навчання своїх дітей з особливими
потребами. Навчання для дітей з  особли-
вими потребами забезпечується у закладах
дошкільної та загальної середньої освіти.
Крім того, у  2018  році у  столиці розпоча-
ли діяльність 10  інклюзивно-ресурсних
центрів, що забезпечують права на освітні
послуги дітей віком від 2 до 18 років.

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА
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ЗМІСТОВНЕ ДОЗВІЛЛЯ  ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНА ОСВІТА

Розвивати здібності й  таланти, отриму-
вати первинні професійні компетентнос-
ті дітям та молоді столиці допомагає поза-

шкільна освіта. У  2018  році у  Києві відкрито
Центрпозашкільної освіти.Охопленнядітейпо-
зашкільною освітою в цілому становило 98%.

У літній період дозвілля юних киян ор-
ганізовано у різноманітних формах.  На базі
закладів загальної середньої освіти у черв-

ні 2018 року функціонувало 67 таборів від-
починку з  денним перебуванням дітей та
140 мовних таборів.

Заклади професійно-технічної освіти
столиці готують кваліфікованих робітників
та молодших спеціалістів із  223  професій.
Для покращення профорієнтаційної роботи
розпочато впровадження елементів дуаль-
ної форми навчання – поєднання навчання
у закладах освіти з навчанням на робочих
місцях. З метою безкоштовного надання по-

слуг із профорієнтації у дистанційному ре-
жимі запроваджена ІТ-платформа «Профо-
рієнтація та розвиток кар’єри». Професійна
діагностика старшокласників шкіл допома-
гає визначити здібності та схильності до тієї
чи іншої професії. Загалом протягом року
профорієнтаційні послуги отримали понад
50 тис. учнів.

Гуртки у закладах загальної середньої освіти та закладах позашкільної освіти міста 
Києва у 2018 році 

науково-
технічні

еколого-
натуралістичні

фізкультурно-
спортивні

туристично-
краєзнавчі

художньо-
естетичні

дослідницько-
експеримен-

тальні

військово-
патріотичні

інші

336 61 2

1645

537

1 391

2627

253 2721 30
75

гуртки у закладах загальної 
середньої освіти, од.
гуртки у закладах позашкільної 
освіти, од.

76
1 38

287
109

1143

716
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Київ  – місто студентів, які становлять
майже чверть економічно активного насе-
лення столиці. У поточному навчальному році
94,6% студентів опановувало знання в  уні-
верситетах, академіях, інститутах міста та
5,4% – у коледжах, технікумах, училищах.

Заклади вищої освіти міста Києва
є  привабливими для іноземних студентів.
У 2018/2019 навчальному році в них здобу-
вала освіту молодь із понад 42 країн світу.

Лідерські позиції у  сфері вищої освіти
столиці займають Київський національний
університет імені Тараса Шевченка та На-
ціональний технічний університет України

«Київськийполітехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського», що увійшли до ТОП-1000 кра-
щих університетів світу за версією QS World
University Rankings.

ВИЩА ОСВІТА

Навчання студентів-іноземців у закладах вищої освіти міста Києва, тис. осіб

2016

9,9

10,8

11 ,6

201 82017



5. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я  
ТА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
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Первинна ланка медичної допомоги є міцним фундаментом розвитку сучасної медичної
галузі столиці.

У місті Києві функціонують та надають медичну допомогу 145 закладів охорони здоров’я.

З квітня 2018 року у місті Києві стартувала загальнонаціональна кампанія «Лікар для 
кожної сім’ї», яка передбачає вільне обрання кожним громадянином лікаря первинної
ланки та укладання з ним декларації про обслуговування в системі eHealth.

За цей період мешканцями столиці підписано понад 1,5 млн
декларацій. Сімейною медициною охоплено близько 60% населен-
ня міста.

Київ успішно продовжує реалізовувати урядову програму «Доступні 
ліки». Завдяки її впровадженню кияни мають можливість отримати
безкоштовно або з незначною доплатою ліки за трьома категоріями:
серцево-судинні захворювання, бронхіальна астма, діабет 2-го типу.

У 2018  році в  місті Києві продовжувалось активне
впровадження реформи системи охорони здоров’я.
На території міста функціонують 28 центрів первин-
ної медико-санітарної допомоги, які мають статус
комунальних некомерційних підприємств. У  складі
цих центрів працює 261 амбулаторія лікарів сімейної
медицини, що надає первинну медичну допомогу. Усі
столичні медичні заклади первинної ланки підписали
договори з Національною службою здоров’я України.

ДОСТУПНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

eHealth – це система, яка допомагає вивільнити час лікаря  на ро-
боту з пацієнтами, відмовтись від паперового документо- обігу та
надати пацієнтам можливість зручного планування  візитів.

За 2018 рік забезпечено:
• підключення до системи eHealth 28 центрів первинної медико-санітарної допомоги;
• реєстрацію усіх лікарів, які надають первинну медико-санітарну допомогу;
• 100% впроваджено електронний запис на прийом до лікаря.

Впровадження інформаційної системи eHealth в місті Києві
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Шляхи реалізації програми «Доступні ліки» у місті Києві

201 8 РІК

підключено
346 аптечних

закладів

відпущено
0,9 млн рецептів

відшкодовано
52,2 млн грн

аптечним закладам
2017 РІК

підключено
655 аптечних
закладів

відпущено
1,01 млн рецептів

відшкодовано
83,1 млн грн
аптечним закладам

З червня 2018 року в усіх районах міста Києва запроваджено проект
із наближення медичної допомоги до киян – «Лікар у Вашому домі»,
завдяки якому забезпечено можливість у  зручний для мешканців
столиці час пройти безкоштовне обстеження та швидке тестуван-
ня (зокрема, провести експрес-тест на холестерин, рівень цукру
у крові, ВІЛ-інфекцію тощо).

У рамках проекту працює 30 стаціо-
нарних пунктів, 126 мобільних мультидис-
циплінарних бригад.

За цей період консультації та обсте-
ження пройшли понад 65 тис. осіб. Муль-
тидисциплінарні бригади здійснили майже 
7000 виїздів до людей, які не можуть само-
стійно дістатися до медичного закладу.

Також у столиці для вчасного виявлен-
ня та лікування хворих на цукровий діа-
бет в  усіх консультативно-діагностичних
центрах відкрито 11 кабінетів діабетич-
ної стопи.

Протягом року медичну допомогу отри-
мали близько 140 пацієнтів.



ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ

У 2018 році на сферу охорони здоров’я
спрямували майже 16% видатків із міського
бюджету.

Це дозволило:
– істотно оновити
• 40 відділень у лікарнях міста;
• 3 пологових будинки;

– придбати обладнання
• КТ/МРТ апарати;

• для скринінгових досліджень;
• діагностичне;
• для надання допомоги недоношеним
дітям, дітям з критичною вагою;
• для оперативного втручання;

– закупити
• 24 автомобілі швидкої медичної до-
помоги для Центру екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф.
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КИЇВ – МІСТО АКТИВНОГО ВІДПОЧИНКУ ТА СПОРТУ
Місця проведення спортивних заходів та активного відпочинку

Київ – місто активних людей

Міжнародні змагання та спорт вищих досягнень

Київ на сьогодні є одним із спортивних
центрів України. За результатами рейтингу
спортивних досягнень, як з  олімпійських,
так і  з неолімпійських видів спорту столи-
ця посідає перше місце серед усіх населених
пунктів України.

Натериторіїмістарозташовано4487 спор-
тивних об’єктів, призначених як для про-
ведення змагань світового рівня, так і для
активного фізкультурно-спортивного відпо-
чинку (з них 21 споруда відповідає міжна-
родним стандартам).

Зокрема, функціонують 29 стадіонів,
68 плавальних басейнів, 682 спортивних
зали, 9 споруд зі штучним льодом, велотрек,
2417 спортивних майданчиків, 1033 при-

міщення для проведення фізкультурно-
оздоровчої роботи, обладнані численні ре-
креаційні, бігові та велосипедні доріжки
у парках міста. У місті представлено всі брен-
ди мережевих клубів та фітнес-клубів, що
надають найширший спектр фітнес-
послуг.ДоТОП-5 спортивнихмережзакількіс-
тюклубів у Києві входять: SportLife, FitCurves,
АтлетіКо, СпортЛенд, CrossFitBanda.

Крім того, 50 ДЮСШ комунальної влас-
ності використовують для тренувань спор-
тивні зали та майданчики 228 закладів за-
гальної середньої освіти, які їм надаються
у вільний від занять час.

Кількість фахівців із  фізичного вихо-
вання становить 5598 осіб.

Найбільшої популярності та масовості 
серед населення столиці набули: 

• «Київський напівмарафон – 2018» 
(понад 11 тис. учасників); 

• «Пробіг під каштанами»  
(понад 13 тис. учасників); 

• «Кольоровий забіг»  
(2,5 тис.  учасників);

• IntersportUkraineRun  
(5 тис. учасників); 

• «Київський міжнародний марафон – 
2018» (11,5 тис. учасників із понад 
50 країн світу). 

У рамках Київської міської спартакіади 
«Здоровий киянин» проведено 17 заходів 
із різних видів спорту, у яких брала участь 
3571 особа. 

Загалом протягом 2018 року проведено 
1121 спортивно-масовий захід за участю 
98 тис. осіб.
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ди мережевих клубів та фітнес-клубів, що 
надають найширший спектр фітнес- 
послуг. До ТОП-5 спортивних мереж за кількіс-
тю клубів у Києві входять: SportLife, FitCurves, 
АтлетіКо, СпортЛенд, CrossFitBanda.

Крім того, 50 ДЮСШ комунальної влас-
ності використовують для тренувань спор-
тивні зали та майданчики 228 закладів за-
гальної середньої освіти, які їм надаються 
у вільний від занять час. 

Кількість фахівців із  фізичного вихо-
вання становить 5598 осіб.

Найбільшої популярності та масовості 
серед населення столиці набули: 

«Київський напівмарафон – 2018» • 
(понад 11 тис. учасників); 
«Пробіг під каштанами»  • 
(понад 13 тис. учасників); 
«Кольоровий забіг»  • 
(2,5 тис.  учасників);
IntersportUkraineRun  • 
(5 тис. учасників); 

«Київський міжнародний марафон  – • 
2018» (11,5 тис. учасників із  понад 
50 країн світу). 

У  рамках Київської міської спартакіа-
ди «Здоровий киянин» проведено 17 заходів 
із різних видів спорту, у яких брала участь 
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Загалом протягом 2018 року проведено 
1121  спортивно-масовий захід за участю 
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Чемпіонат світу з хокею 
з шайбою серед юніорів  

Змагання з художньої гімнастики 
Гран-Прі «Кубок Дерюгіної»  

Фестиваль зі спортивного 
танцю «Парад Надій»  

Міжнародні змагання 
з велосипедного спорту 

«Київська сотка»  

Змагання 
з велосипедного спорту (трек) 

«Гран-Прі Києва»  

Чемпіонат світу 
з кікбоксингу ISKA  

Чемпіонат світу 
зі стрибків у воду серед 

юніорів

12Джерело: https://www.deriuginacup.com. 
13Джерело: http://www.stellazakharova.com.ua. 
14Джерело: https://www.facebook.com/pg/ParadNadejd/about/?ref=page_internal. 
15Джерело: http://www.kyiv2018.org/index.php/uk.

16Джерело: http://velo100ka.kiev.ua. 
17Джерело: https://www.facebook.com/events/190752001569236. 
18Джерело: https://www.iihf.com/competition/652.
19Джерело: iska.com.ua.

Змагання зі спортивної 
гімнастики Ukraine International 

Cup 2018
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Значна увага приділяється розвитку
спорту вищих досягнень, завдяки чому
проводяться міські змагання, навчально-
тренувальні збори для збірних команд міста
Києва з олімпійських (35) та неолімпійських
(60) видів спорту; спортсмени-кияни за-
лучаються до участі у Всеукраїнських зма-
ганнях. Протягом 2018 року було проведено
293 міських змагань, в  яких узяли участь

57664 спортсмени. Також 8489 спортсме-
нів узяли участь у 267 чемпіонатах, кубках
України, іншихвсеукраїнськихтаміжнарод-
них спортивних змаганнях з  олімпійських
та неолімпійських видів спорту. Проведено
89 навчально-тренувальних зборів (із за-
лученням 1289 учасників) збірних команд
міста з різних видів спорту по підготовці до
Всеукраїнських змагань.

Протягом 2018  року в  Києві діяли дві
школи вищої спортивної майстерності,  Ки-
ївський спортивний ліцей-інтернат,    а  та-
кож 89 дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(ДЮСШ), із  яких 60  перебувають    у  кому-
нальній власності. Загальна кількість вихо-
ванців ДЮСШ міста Києва у 2018 році ста-
новила 30833 особи.

Столиця є важливим центром фіз-
культурно-оздоровчої реабілітації та 
спорту осіб з інвалідністю.

У  2018  році спортсмени з  інвалідніс-
тю міста Києва взяли участь у  69-х Все-
українських змаганнях серед людей з  ін-

валідністю різних нозологій та здобули
209 золотих, 165 срібних та 126 бронзових
медалей. У 61 міському заході взяло участь
1502 спортсмени міста Києва.

У  XII Паралімпійських іграх, які про-
ходили в  місті Пхьончхан (Південна Ко-
рея), взяли участь 4 спортсмени та 1 гайд
у 3-х видах спорту: біатлон, гірськолижний
спорт та лижні перегони. Спортсмени посі-
ли 1 третє та 5 п’ятих місць із біатлону.

У змаганнях Спартакіади «Повір у себе»
протягом 2018  року брали участь 396  ді-
тей з  інвалідністю, серед яких вихованці
ДЮСШ «Прометей», ДЮСШ «Шанс», ДЮСШ
«Метеор».

У 2018 році спортсменами-киянами 
здобуто: 

• на чемпіонатах світу з олімпійських 
видів спорту – 1 золоту, 2 срібні та 
5 бронзових нагород; з неолімпій-
ських видів спорту – 14 золотих, 
21 срібних та 12 бронзових медалей;

• на чемпіонатах Європи з олімпійських 
видів спорту – 2 золоті нагороди,   
7 срібних та 9 бронзових; із неолім-
пійських видів спорту – 25 золотих, 
 23 срібних та 16 бронзових медалей; 
 

 

• на чемпіонатах України: І місць – 606, 
ІІ місць – 535, ІІІ місць – 518.

До складу національних збірних команд 
України увійшли: 

• з олімпійських видів спорту – 
1054 киянина (18,33%);

• з неолімпійських видів спорту – 
945 киян (20,62%).
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ців у них становить 485 осіб).

У 2018 році спортсменами-киянами 
здобуто: 

на чемпіонатах світу з  олімпійських • 
видів спорту  – 1 золоту, 2 срібні та 
5 бронзових нагород; з  неолімпій-
ських видів спорту  – 14 золотих, 
21 срібних та 12 бронзових медалей;
на чемпіонатах Європи з олімпійських • 
видів спорту – 2 золоті нагороди,  
7 срібних та 9 бронзових; із  неолім-
пійських видів спорту  – 25 золотих, 
 23 срібних та 16 бронзових медалей; 
 

 

на чемпіонатах України: • І місць – 
606, ІІ місць – 535, ІІІ місць – 518.

До складу національних збірних команд 
України увійшли: 

з олімпійських видів спорту – • 
1054 киянина (18,33%);
з неолімпійських видів спорту – • 
945 киян (20,62%).

Чемпіонат світу з хокею 
з шайбою серед юніорів  

Змагання з художньої гімнастики 
Гран-Прі «Кубок Дерюгіної»  

Фестиваль зі спортивного 
танцю «Парад Надій»  

Міжнародні змагання 
з велосипедного спорту 

«Київська сотка»  

Змагання 
з велосипедного спорту (трек) 

«Гран-Прі Києва»  

Чемпіонат світу 
з кікбоксингу ISKA  

Чемпіонат світу 
зі стрибків у воду серед 

юніорів

12Джерело: https://www.deriuginacup.com. 
13Джерело: http://www.stellazakharova.com.ua. 
14Джерело: https://www.facebook.com/pg/ParadNadejd/about/?ref=page_internal. 
15Джерело: http://www.kyiv2018.org/index.php/uk.

16Джерело: http://velo100ka.kiev.ua. 
17Джерело: https://www.facebook.com/events/190752001569236. 
18Джерело: https://www.iihf.com/competition/652.
19Джерело: iska.com.ua.

Змагання зі спортивної 
гімнастики Ukraine International 

Cup 2018

Змагання 
з велосипедного спорту Horizon 

Park Women Challenge, Race 
Horizon Park Maidan, Race 

Horizon Park Classic   

Фінальні матчі Ліги чемпіонів УЄФА 
2017―2018 років (матч проводився 

на київському стадіоні 
НСК «Олімпійський», відвідали 
близько 20 тисяч іноземних 

вболівальників) 

Міжнародний турнір UWW з 
вільної, жіночої та греко-рим-
ської боротьби, присвячений 

видатним українським борцям 
та тренерам

56-й Конгрес WBC з боксу



6. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  
ТА БЕЗПЕКА
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У 2018 році за рахунок державного бю-
джету та бюджету міста Києва соціальна
підтримка надавалася понад 700 тис. киян.

Державну допомогу та компенсації отри-
мали 127,4 тис. осіб на суму понад  374,2 млн
гривень.

Субсидії Внутрішньо переміщені особи

Київський міський територіальний центр соціального обслуговування  
https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/pidvidomchi-ustanovy.html

Районні територіальні центри соціального обслуговування
https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/rupszn.html

У місті Києві організовано 27  пунк-
тів прийому громадян для призначення
житлових субсидій за спрощеним поряд-
ком. Житлову субсидію у  2018  році отри-
мало 336,2  тис. домогосподарств на суму
1681,1 млн гривень.

На обліку в органах соціального захисту
населення міста Києва перебуває 174,8 тис.
внутрішньо переміщених осіб. У  2018  році
для покриття витрат на проживання (зокре-
ма, на оплату житлово-комунальних послуг)
22,7 тис. осіб отримали адресну грошову до-
помогу у розмірі 390 млн гривень.

ПІКЛУЄМОСЯ ТА ДОПОМАГАЄМО

інші  

12; 9,4%

Категорії отримувачів, тис. осіб Допомога та компенсації, млн грн

сім’ї 
з дітьми

91,5; 71,8%

малозабезпечені сім’ї

3,4; 2,7%

особи 
з інвалідністю 

з дитинства та діти з 
інвалідністю

20,5; 16,1%

інші  

267,7; 11%

сім’ї 
з дітьми

1553,8; 66%

малозабезпечені сім’ї

105,2; 4%

особи 
з інвалідністю 

з дитинства та діти з 
інвалідністю

447,5; 19%

1. Голосіївський
2. Дарницький
3. Деснянський
4. Дніпровський
5. Оболонський

6. Печерський
7. Подільський
8. Святошинський
9. Солом’янський
10. Шевченківський

З бюджету міста Києва у 2018 році профінансовано
заходи щодо соціального захисту окремих малозабезпечених киян

на 1804,2 млн гривень.

На обліку в 11 територіальних центрах соціального обслуговування у 2018 році перебу-
вало 32,7 тис. отримувачів соціальних послуг.

Соціальні послуги (надані відділеннями соціальної допомоги
вдома) отримали, зокрема, 11,2 тис. самотніх непрацездатних
громадян; 8,8 тис. малозабезпечених громадян; 0,8 тис. осіб
з інвалідністю скористалися послугами з перевезення спеціально
обладнаними автомобілями.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10
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інформаційних 
послуг

42% 

соціально-економічних 
послуг  

5% 

юридичних 
послуг   

2% 

психологічних 
послуг

4% 

соціально-
педагогічних 

послуг   

47% 

У 2018 році соціальними послугами було охоплено 27037 киян – учасників АТО (ООС).

Київським міським центром і  районними соціальними службами для сімей,
дітей та молоді (https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/katalog-ustanov.html) було надано
101,8 тис. соціальних послуг.

Допомога киянам – учасникам антитерористичної операції (операції Об’єднаних 
сил) (АТО (ООС))

У 2018 РОЦІ

Створено: Надано:

Забезпечено:

Придбано:
897 тис. окремих категорій громадян 
скористалися правом на пільговий  проїзд 
міським пасажирським транспортом.

Центр комплексної реабілітації для
осіб з інвалідністю Дніпровського
району міста Києва;

комунальну реабілітаційну установу
«Київський центр незрячих».

санаторно-курортним оздоровленням
3,8 тис. осіб пільгових категорій грома-
дян на суму майже 36 млн гривень;

одноразову адресну соціальну матеріальну
допомогу:

• 173,5 тис. осіб окремих категорій соціаль-
но незахищених верств населення, ветера-
нам війни міста Києва до визначних дат і
свят на суму 99 млн гривень;

• 26,8 тис. осіб, які опинилися в складних
життєвих обставинах, ― на суму понад
47,7 млн гривень.

безкоштовно:

• харчування (для 1067 осіб) та про-
дуктові набори (для 30727 осіб) на суму
12 млн грн для малозабезпечених само-
тніх громадян, осіб із низьким рівнем
доходів та інвалідів із психічними захво-
рюваннями;

• лікарських засобів на суму 13,6 млн грн
для 26,1 тис. осіб, що постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи;

340 дітей з інвалідністю з наданням
курсу реабілітації в супроводі дорослих
на суму 9,9 млн гривень;

складним протезуванням, технічними
та іншими засобами реабілітації
та пересування осіб з інвалідністю
на суму 84,4 млн грн, що удвічі перевищує
аналогічні витрати у 2017 році.

119 квартир, за рахунок бюджету міста
Києва для пільгових категорій населення.
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У 2018 році одноразову матеріальну до-
помогу отримали:

• 26909 киян – учасників АТО (ООС) на
суму понад 134,5 млн гривень;

• 642  члени cімей киян, які загинули
під час проведення АТО (ООС),  – на
суму 15,7 млн гривень;

• 143  дитини загиблих (померлих)
киян  – учасників АТО (ООС) на суму
4,9 млн гривень.

За кошти бюджету міста Києва:

• придбано 125 квартир;

• оздоровлено 1096 дітей киян – учас-
ників АТО (ООС) і 813 супроводжую-
чих осіб;

• здійснено компенсацію витрат на ста-
ціонарне лікування та складне проте-
зування 13 особам;

• видано 4471 проїзний квиток військо-
вослужбовцям.

Муніципальна «Картка киянина»  – це
іменна електронна картка для отримання
соціальної допомоги:

• забезпечення обліку безоплатного про-
їзду в міському пасажирському тран-
спорті;

• отримання соціального дисконту для
оплати товарів у магазинах і  супер-
маркетах;

• отримання пільг в  аптечних пунк-
тах при безкоштовному наданні
чи купівлі медикаментів;

• обслуговування в  лікувально-профі-
лактичних установах, отримання
медичних послуг;

• забезпечення оплати житлово-кому-
нальних послуг;

• надання мешканцям міста Києва
послуг соціальної підтримки, нара-
хування компенсаційних і адресних
виплат.

Сума виданої матеріальної та адресної допомоги на оплату житлово-комунальних по-
слуг у 2018 році становила понад 170,2 млн гривень.

КАРТКА КИЯНИНА – ПЕРСОНАЛЬНИЙ ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРВІС

2017 2018

матеріальна допомога, млн грн

адресна допомога на оплату 
послуг ЖКГ, млн грн

141,4

32,0

155,1

15,1

2016

65,0

22,0
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Кількість утримувачів картки 
"Картка киянина", тис. осіб

https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/kartka_kyianyna/

2016

721

2017

724

2018

741

Кількість утримувачів картки 
"Картка киянина", тис. осіб

https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/kartka_kyianyna/

2016

721

2017

724

2018

741
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ДІТЯМ ПОТРІБНА РОДИНА
У місті Києві 2156 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківсько-

го піклування, охоплено сімейними формами виховання (91,1% від
загальної чисельності дітей, що перебували на первинному обліку
в районних службах у справах дітей).

У 24 дитячих будинках сімейного типу та 34 прийомних сім’ях
виховуються 221 дитина-сирота та діти, позбавлені батьківського
піклування.

Для дитячих будинків сімейного типу придбано 7 автомобілів
на 10,5 млн гривень.

З бюджету міста Києва отримують додаткову матеріальну до-
помогу 170 дітей з інвалідністю, які охоплено сімейними формами
виховання.

У столиці проживають 23 дитини-сироти та дитини, позбавлені
батьківського піклування, які прибули з тимчасово окупованої те-
риторії АР Крим та непідконтрольних районів Донецької та Луган-
ської областей. Упродовж 2018 року 142 дітям надано статус дітей,
які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

Кількість утримувачів картки 
"Картка киянина", тис. осіб

https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/kartka_kyianyna/

2016

721

2017

724

2018

741

У 2018 році для безоплатного тимча-
сового проживання хлопців віком від
15 до 23 років створено перший Київ-
ський міський соціальний гуртожиток
для дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Усиновлено 109 дітей, з них:

Кількість утримувачів картки 
"Картка киянина", тис. осіб

https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/kartka_kyianyna/

2016

721

2017

724

2018

741
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У місті Києві прийнято Міську комплексну цільову програму
«Київ без бар’єрів» на 2018–2021  роки (http://kmr.ligazakon.ua/),
яка передбачає:

• формування доступної інфраструктури та міського серед-
овища для безпечного та самостійного пересування осіб з  інва-
лідністю та інших маломобільних груп населення;

• формування інформаційної інфраструктури доступного се-
редовища в місті;

• обладнання елементами доступності закладів освіти, охоро-
ни здоров’я, культури, соціального захисту населення, житлових
будинків, об’єктів транспортної інфраструктури тощо.

встановлення 
та введення 

в експлуатацію 
електричних 
підйомників 

на станціях лінії 
швидкісного 

трамвая
 

18

Обладнання елементами 
доступності інфраструктурних 

об’єктів міста Києва 
у 2018–2021 роках, од.

житлові будинки

207

інші 
інфраструктурні 

об’єкти   

101

підприємства, 
установи та 
організації   

638 

капітальний ремонт 
ліфтів на надземних 

пішохідних 
переходах

3

придбання 
автобусів, 

пристосованих для 
маломобільних 
груп населення

50 

КИЇВ БЕЗ БАР’ЄРІВ
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КИЇВ – БЕЗПЕЧНЕ МІСТО

Питання безпеки  – одне з  найважливі-
ших для міста, що має столичний статус. На
території Києва сконцентровано держав-
ні установи країни, проводяться основні

загальнодержавні культурні, спортивні та
соціально-політичні заходи масового харак-
теру. Це збільшує потенційні ризики виник-
нення небезпеки для киян та гостей міста.

Факторами, що в  останні роки значно
впливали на стан безпеки і  криміногенну
ситуацію у  місті Києві, є  проведення вій-
ськової операції на сході України та можли-
вість витоку в незаконний обіг зброї, деякі
соціально-економічні фактори, внутрішня
міграція.

Впродовж 2018  року наявні ризики не
завадили суттєво покращити стан безпеки:
завдяки ефективній роботі правоохоронних
органів міста Києва рівень правопорушень
кримінального характеру в  місті знизився
на 15% порівняно з 2017 роком, і на 22% –
порівняно з 2016 роком.

• Середній час очікування наряду поліції становив 14 хвилин.
• Показник довіри населення до поліції – 24%.

Головне управління 
Національної поліції 
у місті Києві, 
структурні підрозділи 
районного рівня,
ГО «Муніципальна 
варта»

Управління цивільного 
захисту міста Києва 
(КМДА), 
територіальні формування 
цивільного захисту,
Територіальна система 
охорони праці

Головне управління 
ДСНС України 
в місті Києві, 
розгалужена мережа 
державних 
пожежно-рятувальних 
частин та постів

КАРС «Київська служба 
порятунку»,
Спеціалізована аварійна
рятувально-водолазна 
служба КП «Плесо»,
КП «Спеціалізоване 
управління протизсувних 
робіт»

Для 
гарантування 

спокою 
та комфортності 
кожної людини 

в місті діє 
потужна система 

безпеки

60037

70662

77125

2018

2017

2016

Динаміка загальної 
кількості кримінальних 

 правопорушень, од.
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захисту об’єктів критичної інфраструктури 
та місць масового скупчення людей (проведено 
1311 профілактичних заходів);

виявлення осіб, які вчинили кримінальні 
правопорушення, пов’язані з незаконним обігом 
зброї, боєприпасів та вибухових речовин 
(їх кількість на 16% більша, ніж у 2017 році);

боротьби з насильством у сім’ї (до адміністра-
тивної відповідальності притягнуто 6516 осіб);

виявлення неповнолітніх, які займалися 
бродяжництвом та жебрацтвом 
(у 2018 році їх виявлено майже на 7% більше, 
ніж у 2017 році та на 17% ― у 2016 році);

забезпечення доступу до публічної 
інформації (упродовж року в ЗМІ розміщено 
12 182 матеріали про оперативно-службову 
діяльність поліції Києва).

Значно посилено роботу щодо:

здійснено:
• оперативний супровід близько 3500 суспільно-
політичних заходів;

• 464 профілактичних рейди «Діти вулиці», 
спільно зі Службою у справах дітей та сім’ї;

покращено матеріально-технічне забезпечення 
правоохоронних органів столиці в межах 
щорічного фінансування заходів міської 
цільової програми «Безпечна столиця»;

проведено:
• 26 загальноміських оперативно-
профілактичних операцій та заходів;

• більше 940 виступів у трудових колективах 
дільничними офіцерами;

• 2823 заняття з правової освіти у 519 загально-
освітніх навчальних закладах міста.

Для профілактики 
та боротьби зі злочинністю:

ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ У МІСТІ КИЄВІ

У структурі кримінальних правопорушень щорічно домінують події корисливої (майно-
вої) спрямованості, які становлять майже 65%.

Упродовж 2018 року порівняно із попереднім 2017 роком зменшилася кількість:
• крадіжок – на 16%;
• грабежів – на 31%;
• розбійних нападів – на 34%;
• шахрайств – на 22%;
• незаконних заволодінь транспортними засобами – на 30%.

Порівняно із попереднім роком зменши-
лася на 301 подію кількість особливо тяжких
кримінальних правопорушень, у  2018  році
вони становили 6,5% від загальної кількості
правопорушень.

У тісній співпраці з представниками під-
розділів Національної поліції працює Київ-
ське міське громадське формування з  охо-
рони громадського порядку і  державного
кордону «Муніципальна варта». Воно було
створене ветеранським рухом столиці і  за-
безпечує громадський порядок та безпеку
в місті шляхом спільного з поліцією патрулю-
вання території та регулярного здійснення
рейдів у найпроблемніших районах столиці.

Це сприяє збільшенню кількості затри-
мань правопорушників, викриття грабіжни-
ків, складення протоколів про адміністра-
тивні правопорушення. Сьогодні більшість
членів «Муніципальної варти»  – ветерани
АТО, особовий склад формування налічує
вже понад 400 осіб.

Значно посилено роботу щодо: Для профілактики 
та боротьби зі злочинністю:
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Для належного реагування на можливі надзвичайні ситуації техногенного та природ-
ного характеру в місті Києві функціонує територіальна підсистема єдиної  державної 
 системи цивільного захисту, що складається з ланок, служб і сил цивільного захисту.

У рамках міжнародної діяльності в сфе-
рі безпеки для набуття навичок найкра-
щих світових практик та обміну досвідом
у правоохоронній сфері:

• проведено 33  зустрічі з  іноземними
делегаціями у місті Києві;

• здійснено низку міжнародних візи-
тів фахівців – представників ГУ На-
ціональної поліції у місті Києві до ін-
ших держав світу (Угорщини, Грузії,
Франції, Китаю, Вірменії, Хорватії,
Канади, Швеції).

Створено окреме Управління з питань цивільно-
го захисту у складі Київської міської державної 
адміністрації.

Сформовано 16 територіальних 
формувань цивільного захисту, згідно 
з чинним законодавством.

Посилення 
інституційної 
спроможності міста

Закуплено спецтехніку та спорядження (на 
суму 7,6 млн грн) для дооснащення правобе-
режного загону КАРС.

Зміцнення матеріально-
технічної бази

Придбано 90 комплектів спеціальних захисних 
костюмів (одягу для пожежників), необхідні матеріа-
ли та засоби для зміцнення спеціальних пожежно-ря-
тувальних підрозділів ГУ ДСНС України в місті Києві 
(захисні хімічні костюми, шоломи термостійкі, 
дихальні апарати, інструменти рятувальника, пали-
во-мастильні матеріали ― на суму понад 6 млн грн).

Поповнення мате-
ріального резерву 
сил цивільного 
захисту

Закуплено сучасні аварійно-рятувальні автомобілі 
та пожежну техніку ― 6 спеціалізованих авто 
(3 аварійно-рятувальних автомобілі, 
2 автодрабини та автовишку).

Проведено ремонт пожежної спецтехніки 
та обладнання.

Технічне переосна-
щення сил цивільного 
захисту

Проведено навчання з питань цивільного захисту 
населення на рівні міських районів, із залученням 
широкого кола посадових осіб та мешканців.

Здійснено інформування та розповсюдження 
інформації щодо дій у разі виникнення надзвичай-
них ситуацій (через комунальні ЗМІ, спеціалізовані 
оперативно-чергові служби).

Розміщено 186 інформаційно-просвітницьких 
матеріалів у ЗМІ службою КАРС.

Підготовка населення 
до дій у надзвичайних 
ситуаціях, у т.ч. дітей 
та підлітків

Проведено навчання з питань цивільного захисту 
та культури безпеки життєдіяльності  для 1488 
посадових осіб підприємств міста, незалежно від 
форм власності (95% від запланованої кількості).

Підвищення кваліфікації 
керівних кадрів та фахів-
ців підприємств, установ 
та організацій    

Заходи зі зміцнення системи цивільного 
захисту міста Києва у 2018 році

Здійснено інвентаризацію та оцінку стану 
готовності захисних споруд цивільного захисту.

Станом на 01.01.2019 проведено інвентариза-
цію 99% сховищ комунальної власності та 60% 
сховищ приватної власності на території міста

Технічна інвентариза-
ція існуючих захисних 
споруд цивільного 
захисту (сховищ)
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Цілодобове надання вчасної невідкладної допомоги мешканцям міста
у разі надзвичайної ситуації побутового, техногенного чи природного харак-
теру здійснює мобільна комунальна служба «Київська служба порятунку» 
(КАРС), підрозділами якої у  2018  році виконано 2504  виїзди оперативних
підрозділів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, зокрема:

Завдяки діям цієї служби зменшено кількість випадків тяжкого травма-
тизму та загибелі людей, що потрапили в надзвичайну ситуацію, врятовано
життя 124 людям.

Геологічні особливості рельєфу, зростання ризиків та загроз у зв’язку зі
змінами клімату, наявність забудов на деяких геологічно складних ділян-
ках території міста Києва щорічно потребують виконання спеціальних робіт
з інженерного захисту територій. Особливої уваги та постійного дбайли-
вого нагляду, фахового обстеження потребують зсувонебезпечні ділянки, за-
гальна площа яких становить 4,2 тис. га. У 2018 році гідрогеологічною служ-
бою комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних
робіт» (СУППР) для зменшення природно-техногенних ризиків забезпечено
виконання робіт з належної експлуатації та поточного ремонту 868 одиниць
гідротехнічних споруд протяжністю 223,5 км.

Місія спеціалізованої аварійної рятувально-водолазної служби КП «Пле-
со» (САРВС)  – безпека і  охорона людей на водних об’єктах, попередження
і недопущення нещасних випадків, проведення рятувальних операцій та на-
дання невідкладної домедичної та медичної допомоги потерпілим. У її скла-
ді 6 рятувальних і 2 рятувально-водолазні станції. Протягом літнього оздо-
ровчого періоду 2018 року працівниками цієї служби на водних об’єктах та
пляжах міста було врятовано 116 осіб, зокрема 26 дітей, та здійснено більше
36,5 тис. превентивних заходів. Фахівці служби забезпечують обстеження
підводної акваторії пляжів та зон відпочинку, надання своєчасної допомоги
потерпілим, проведення пошукових робіт, гарантують безпеку на воді під
час спортивних змагань і  заходів та при виконанні інших водолазних та
рятувально-водолазних робіт.

• техногенного походження (у т.ч. пожеж) – 582 виїзди;
• природного характеру – 167 виїздів;
• соціального характеру – 1012 виїздів;
• з метою профілактики виникнення  надзвичайних ситуа-
цій – 743 виїзди.
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Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у сфері безпеки

подальшому впровадженню та 
розвитку комплексної автоматизова-
ної системи відеоспостереження на 
вулицях та автошляхах міста. Станом 
на 31.12.2018 встановлено майже 
6000 відеокамер комплексної систе-
ми відеоспостереження Києва, 
зокрема, у 2018 році встановлено 
819 засобів відеофіксації:
• у місцях проведення спортивно-
масових заходів;
• на входах та виходах із станцій 
метрополітену;
• на світлофорних регульованих 
перехрестях, небезпечних ділянках 
автодоріг та основних місцях 
в’їзду-виїзду з міста Києва;

функціонуванню централізованої 
системи управління нарядами 
Національної поліції у місті Києві 
«ЦУНАМІ», що складається з 
окремих підсистем: геоінформа-
ційної, диспетчерської, підсисте-
ми керування нарядами, підсис-
теми відеоспостереження;

виконанню робіт зі створення єдиного 
ситуаційного центру моніторингу та 
управління системою безпеки у місті 
Києві, впровадженню системи оповіщен-
ня у разі надзвичайних ситуацій 
з використанням сучасних ІКТ;

створенню автоматичних робочих 
місць із встановленням відеореєстра-
торів та моніторів у 1215 міських 
закладах соціально-культурного 
призначення для забезпечення 
контролю за територією безпосеред-
ньо працівниками закладів та набут-
тя можливості оперативно реагувати 
на події, зберігати архів та отримува-
ти швидкий доступ до відеоданих;

забезпеченню дієвого зворотного 
зв’язку населення з правоохоронними 
органами та можливості негайного 
звернення до підрозділів поліції. Для 
цього на офіційному веб-сайті ГУ 
Національної поліції у місті Києві 
(kyiv.npu.gov.ua) у рубриці «Громадя-
нам» (підрубрика «Ваш дільничний») 
розміщено адреси обслуговування та 
контактні дані дільничних офіцерів 
поліції, графіки прийому громадян. 

До системи «ЦУНАМІ» на кінець 2018 року було:
• підключено 2000 користувачів, у всіх район-
них структурних підрозділах ГУ Національної 
поліції у місті Києві облаштовано автоматизовані 
робочі місця з доступом до комплексної системи 
відеоспостереження;
• закуплено 1000 мобільних логістичних 
пристроїв з програмним забезпеченням LIS-M, 
забезпечене обслуговування серверного облад-
нання call-центру Avaya (для обслуговування 
спецлінії «102»)

До комплексної системи відеоспостере-
ження міста Києва також підключено 
317 сторонніх відеокамер, 217 з яких 
розміщено на основних шляхах Київ-
ської області, що ведуть до столиці.

Належна робота системи безпеки міста Києва 
впродовж 2018 року підтримувалася завдяки:



7. МІСТО, ДЕ ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ

2017

2500

1611

Внутрішні туристи

4111

2018

2750

1930

4680

2016

805

1200

2005

Іноземні туристи

Всього



64

Місто Київ є туристичним і культурним
центром, привабливим і  цікавим як для
внутрішніх, так і  для іноземних туристів,

а також для мешканців столиці. У 2018 році
місто відвідало понад чотири мільйони ту-
ристів, 41% з яких є іноземцями.

Цього року до столиці приїхали туристи
з 192 країн світу. Київ поступово набуває попу-
лярності у світі як туристична столиця європей-

ського рівня, місце проведення таких масштаб-
них подій, як пісенний конкурс Євробачення,
фінал Ліги Чемпіонів УЄФА – 2018 та ін.

Загальна кількість туристів, тис. осіб

Великобританія США Франція

Азербайджан Німеччина Польща

Туреччина Білорусь Ізраїль

ТОП-9 країн світу за кількістю іноземних туристів
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Київ  – місто відкритості і  гостиннос-
ті, хороша локація як для відвідування
культурно-розважальних заходів, так і для
ділових поїздок.

Стійкий тренд на зростання в’їзного ту-
ризму підтверджує тезу про те, що столиця
стає центром ділової активності. Оскіль-
ки саме бізнес-туризм традиційно формує
більшу частину попиту на готельні номери
в Києві, ця тенденція позитивно впливає на
ефективність роботи готельного сегменту.

На київський ринок вже вийшли такі між-
народнібренди,якRadisson, Inter Continental, 
Hyatt International, Hilton, Fairmont Hotels & 
Resorts та ін. У  2018 році їх лави поповнив
Aloft, що свідчить про чималу зацікавленість
іноземних інвесторів та готельних операторів
щодо київського готельного ринку.

У  2018  році надходження до бюджету
міста від стягнення туристичного збору зрос-
ли майже на 50% порівняно з  попереднім
роком, що сприяє розвитку сфери туризму.

2018

2017

32,9

22

2016 18,7

Надходження 
від туристичного збору, 

млн грн

У 2018 році туристичні можливості міста
Києва було представлено нащорічній вистав-
ці UITT «УКРАЇНА – Подорожі та Туризм»,
учасниками якої були міжнародні туристич-
ні організації, національні та регіональні
туристичні комітети, туристичні оператори
і туристичні агентства, представники держ-
структур, готелів, перевізників і медіа.

У грудні 2018 року відбулося щорічне вручення премії Kyiv Tourism Awards 2018. Кращі
фахівці та підприємства галузі отримали відзнаки у 15 номінаціях.
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Задля комфорту і  зручності киян
та гостей міста, покращення рівня якості
послуг, що надаються туристам, у  столиці

забезпечено функціонування туристично-
інформаційних центрів (в  аеропортах «Бо-
риспіль», «Київ» (Жуляни)), а також:

• розроблено новий туристичний маршрут
«Стежка Андріївським узвозом». У вулич-
не покриття було вмонтовано спеціальну
бруківку із QR-кодами із  зображенням ко-
тів, перейшовши на які можна знайти де-
тальний опис про локацію. До маршруту
входить 14 об’єктів;

• створено туристичну навігацію біля рекон-
струйованих сходів на Пейзажній алеї;

• створено версію 2.0  мобільного додатку
Kyiv Mobile Guide;

• виготовлено понад 72 тис. екземпля-
рів поліграфічної продукції для поширен-
ня у  туристично-інформаційних центрах.
З них 25 тис. екземплярів буклета Kyiv Safe
& Nice з  інформацією про безпеку перебу-
вання туристів у столиці України;

• оновлено туристичну навігацію містом
(стенди (пілони) та вказівники до туристич-
них об’єктів). У 2018 році було встановлено
30 нових пілонів;
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• виготовлено та придбано майже 7,5 тис.
екземплярів сувенірної продукції;

• для юридичної підтримки туристів створе-
но гарячу телефонну лінію «61-16».

Важливоюподією2018 року у сфері туриз-
му стала участь міста в Міжнародному бізнес-
заході World Travel Market у Лондоні – Київ
вперше потрапив до шорт-листа міжнародної
преміїTourismAwards,якуназивають«Оскаром»

у сфері туризму. Наш мобільний додаток Kyiv 
City Guide у номінації «Технологічні інновації
в туризмі» став фіналістом конкурсу. Журі ви-
соко оцінило український проект, надавши
йому відзнаку «highly commended».

З метою розвитку міжнародного туристичного співробітництва взято участь
у 9 міжнародних виставкових заходах:

• безкоштовний, працює у режимі
офлайн;

• доступний для завантаження на App 
Store та Google Play;

• містить 16 пішохідних екскурсій за на-
прямами: подієвий туризм, релігійний
туризм, спадщина ЮНЕСКО;

• має звуковий супровід на двох мовах –
англійській, українській.

Додаток Kyiv City Guide

2018

2017

32,9

22

2016 18,7
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У 2018 році було проведено перший Road
Show з презентацією туристичного потенці-
алу міста Києва у м. Доха (Держава Катар).
Катар є привабливою країною для туристич-
ного ринку України. Наразі між нашими дер-
жавамивідкритокордонита є прямеавіаспо-
лучення завдяки авіакомпанії Qatar Airways.
Одна з найбагатших країн Арабського світу
зацікавлена у відвідуванні українських дес-
тинацій та відкрита до співпраці.



8. МІСТО, В ЯКЕ ХОЧЕТЬСЯ 
ПОВЕРНУТИСЯ

Театри

Концертні організації

Музеї

Бібліотеки

Кінотеатри

Клуби, палаци культури

Всього, од. 
з них, що утримуються 

за рахунок коштів бюджету 
міста Києва, од.  

24 21 

22 9 

40 22 

143 139 

59 18 

31 9 

Мистецькі школи 59 56
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Розмаїття в Києві закладів, установ і колективів культури, у т.ч. комунальних, дозволяє
забезпечити усі запити киян і гостей міста.

ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ, ФЕСТИВАЛІ, КОНКУРСИ

Театри

Концертні організації

Музеї

Бібліотеки

Кінотеатри

Клуби, палаци культури

Всього, од. 
з них, що утримуються 

за рахунок коштів бюджету 
міста Києва, од.  

24 21 

22 9 

40 22 

143 139 

59 18 

31 9 

Мистецькі школи 59 56

Підтримка мистецьких проектів у  міс-
ті здійснюється на конкурсних засадах.
У 2018 році проведено 21 конкурс із різних
мистецьких напрямків, під час яких Ху-
дожньою радою було розглянуто 31  кон-
курсну   пропозицію та обрано 17 проектів-
переможців.Загаломзафінансовоїпідтримки
Департаменту культури було реалізовано
80 проектів (на 22,5% більше ніж 2017 року)
та надано організаційно-інформаційну під-
тримку 30 заходам.

Муніципальними театрами у 2018 році
презентовано 90 вистав.

Розпочав свою діяльність новий театра-
льно-видовищний заклад культури  – «Київ
модерн-балет».

Серед останніх тенденцій у  театраль-
ній сфері створення копродукції – спільних
проектів з вітчизняними та міжнародними
партнерами та показ їх на різних майдан-
чиках, формування незалежних театрів,
в  яких відбуваються резонансні постанов-
ки, пошук нових форм самовираження.

В 2018 році у Києві відбулись масштабні міжнародні мистецькі
події:

• XV фестиваль «Французька весна»;

• ІІ Київський міжнародний фестиваль театрів ляльок «pUPpet»;

• VІ-й Міжнародний музичний фестиваль О-FEST;

• ІІ Міжнародний фестиваль камерних вистав AndriyivskyFest;

• ІІ Міжнародний конгрес «Театр крокує Європою» та ін.
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У співпраці з творчими спілками впер-
ше було проведено Всеукраїнський конкурс
бандуристів «Кубок Києва», фестиваль ур-
баністичної поезії «На київських пагорбах»,
Всеукраїнський фестиваль недержавних
театрів «Відкрита сцена», Всеукраїнський
театральний фестиваль-премію «Гра».

Засновано 9-ту номінацію Мистецької
премії «Київ» у  галузі циркового мистецтва
імені братів Василя та Олександра Ялових.

Концертними установами проведено
174  благодійних заходи у  військових час-
тинах та госпіталях Збройних Сил України,
навчальних закладах столиці.

Серед нових проектів концертних ко-
лективів: Київ-етно-мюзік-фест «Віртуози
фолку», фестиваль «FROM-TO», мистецький
проект «Народжена вільною», Пісенний но-
ворічний фестиваль.

У 2018 році проведення заходів вийшло 
за межі історичного центру столиці:

• вперше відбувся масштабний мис-
тецький проект Зимова «Країна мрій»
на Лівому березі;

• національно-культурний фестиваль 
Kyiv Klezmer Fest на Контрактовій 
площі та історично-інформативний 
проект «Зона...натхнення» на По-
штовій площі,

• новими майданчиками стали Троїць-
ка площа та територія Музею «Київ-
ська фортеця»;

• другий фестиваль MotoOpenFest
проведено у парку «Муромець»;  

• AtlasWeekend 2018 – один з найбіль-
ших музичних фестивалів України,
відбувся на 4  основних та 6  малих
сценах ВДНГ і зібрав близько 530 тис.
глядачів. Хедлайнерами виступили
Placebo, Chemical Brothers, Benjamin
Clementine і  Martin Garrix. Перший
день був безкоштовним завдяки під-
тримці Київської міської державної
адміністрації, що дозволило відвіда-
ти його понад 153 тис. осіб;

• фінальною подією сезону фестивалів
на арт-заводі «Платформа» став уже
15-й Фестиваль вуличної їжі в Ки-
єві, де можна було як познайомитися
з новою кухнею, так і цікаво провес-
ти дозвілля;

• вперше відбулося свято «День наро-
дження Андріївського Узвозу» – най-
улюбленішої вулиці Києва.

«Андріївський узвіз – ніби лакмусовий папірець розвитку всього нашого міста. Вулиця
змінюється, але не змінюються її головні цінності. Повертаються художники, які ще
у 80-х рокахминулого століттявідроджувалимистецьку цінність «київськогоМонмар-
тру», приходять нові...», – режисер проекту В’ячеслав Стасенко.
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Територія проведення культурних за-
ходів високого рівня перестала обмежува-
тися стінами театру чи зали філармонії 
і стала доступною всім.

Так, на Софійській площі було проведено:

• гала-концерт «В  Україну повернусь»
за участю українських зірок класичної му-
зики, які працюють за кордоном;

• міжнародний концертний проект
«Шляхи дружби. Равенна  – Київ» за участі
Посольства Італії (музика Джузеппе Верді
об’єднала на площі понад 300 музикантів та
тисячі глядачів);

• музичний перформанс «Повітря» (за
участі Dakh Daughters, Nova Opera, Націо-
нального президентського оркестру Укра-
їни), яким було відкрито XV фестиваль
«Французька весна». Останній знайшов своє
продовження у  художніх виставках, фото-
проектах, муралах, концертах.

IV Міжнародний фестиваль мистецтв 
Anne de Kyiv Fest відкрився унікальним
перфомансом «Едігна. Донька Анни Київ-
ської і Генріха І. Початок славного Служін-
ня» – вражаючим дійством у колонаді Мініс-
терства закордонних справ України, наочно
продемонструвавши нерозривний зв’язок
нашої країни з Європою.

На НСК «Олімпійський» відбулися фес-
тиваль BeLive, концерти гуртів «Океан Ель-
зи», Imagine Dragons та Enrique Iglesias.

Місцем проведення концертів та уні-
кальних перфомансів стали неочікувані
об’єкти міської інфраструктури: станції ме-
тро, залізничний вокзал, дах ЦУМу, верто-
літний майданчик, парки і сквери Києва.

Про що мріє людство? Яким буде май-
бутній світовий устрій? Які шанси має демо-
кратія перед лицем гібридних викликів? Чи
спроможні сучасні технології створити (над)
людину? На ці та інші запитання шукали
відповіді учасники заходів, які проводили-
ся у Мистецькому арсеналі у рамках роз-
криття фокус-теми фестивалю «Проект 
майбутнього».

«Книжковий арсенал – 2018» об’єднав по-
над 150 видавництв, 400 подій, 200 україн-
ських письменників, 106 гостей із 30 країн,

а також авторів низки нових проектів, ди-
зайнерів, ілюстраторів і  художників. Його
відвідали понад 57 тис. осіб.

Мистецький арсенал став також місцем
проведення UkrainianFashionWeek. Цей уні-
кальнийдляУкраїни  мультидисциплінарний
захід, який повністю відповідає світовим

стандартам показів prêt-a-porter, зібрав по-
над 60 учасників, представників 200 укра-
їнських і  зарубіжних ЗМІ і  близько 20  тис.
гостей. Під час Ukrainian Fashion Week було
реалізовано проекти «Нові імена» та Fresh
Fashion, започатковано міжнародний кон-
курс молодих дизайнерів, в  якому взяли
участь представники 11 країн.

Переосмислення ролі культури в  роз-
витку держави і міста стали лейтмотивом

дискусій у рамках ІІІ Форуму креативних 
індустрій, що відбувся в  НСК «Олімпій-
ський». Захід об’єднав видатних експертів
із різних галузей, які створюють «ефект Ме-
дичі» в  Україні  – здійснюють інноваційні
відкриття на перетині ідей, концепцій та
культур.

З  метою популяризації українського
кінематографу міська влада сприяла про-
веденню громадськими організаціями 8 кі-
нопроектів та фестивалів.
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Найбільший з  них, кінофестиваль «Мо-
лодість» у 2018 році було проведено навесні
в абсолютно інший спосіб. Лауреатів визна-
чали у 6 конкурсних програмах і традицій-
ному конкурсу Shoot&Play. Було представле-
но 176 кінострічок. Учасниками фестивалю
стали представники з 54 країн світу.

У кінотеатрі «Ліра» (мережа КП «Київкі-
нофільм») уперше відбувся фестиваль філь-
мів про Київ і киян «Київ. Із кінематографом
у серці».

Також було проведено ХXV Міжнарод-
ний фестиваль анімаційних фільмів 
«КРОК», у  конкурсну програму якого уві-
йшли 150 фільмів із  40  країн. Всього було
подано 1312 заявок із 64 країн.

Сучасний концепт музейної діяль-
ності – це «відпочинок – знання – настрій –
враження», тобто максимальне задоволення
потреб відвідувачів. Музеї Києва впрова-
джують нові форми комунікації, інтерак-
тивні програми і  проекти із  застосуван-
ням новітніх аудіовізуальних технологій.
У  2018  році музеями комунальної власнос-
ті міста Києва взято на електронний облік
близько 2,1  тис. музейних предметів. Кіль-
кість екскурсій зросла до 18,4 тисяч, виста-
вок – до 400.

Серед найбільш значимих проектів:

• виставка «Українське коло: до сто-
річчя визвольних змагань (1917-1922  рр.)»
у виставковому центрі Музею історії міста
Києва;

• презентація проекту «Поліфонія», під-
триманого програмою ЄС «Креативна Євро-
па», у Національному центрі народної куль-
тури «Музей Івана Гончара»;

• виставка «Венеція Найясніша», пред-
ставлену Національним музеєм мистецтв
імені Богдана та Варвари Ханенків спільно
з  Львівською національною галереєю мис-
тецтв імені Б. Г. Возницького як етап про-
екту «Європейський вимір»;

• заходи в межах довготермінових про-
ектів «Київ: культура без обмежень» і «Куль-
турний декрет», а також проекту Музею іс-
торії міста Києва PurVital;

• перші персональні виставки творів
молодих київських художників та майстрів
народного мистецтва на території Київської
міської галереї мистецтв «Лавра», проведен-
ня яких на конкурсних засадах започатко-
вано у 2018 році.

Цього року в  столиці України втретє
проходив Міжнародний фестиваль мисте-
цтва KyivArtWeek. Його програма включала
виставки в дванадцяти художніх просторах
і музеях по всьому місту, дискусійну і  лек-
ційну частини, кінопокази, живі виступи
музикантів, а також масштабний 5-денний
ярмарок творів мистецтва.

Відбувся Перший Київський музейний 
форум «Сучасний музей: консерватив-
ність чи інновації?».

Основними тенденціями розвитку біблі-
отек міста Києва є:

• перетворення їх на бібліохаби – міс-
ця, де не тільки читають книги, а й влашто-
вують різні лекторії, навчання, комуніка-
ційні заходи;

• інклюзивність – оснащення спеці-
альним обладнанням для людей із  вадами
зору (яке, зокрема, було придбано для бібліо-
теки ім. П. Г. Тичини та Публічної бібліотеки
ім. Лесі Українки);
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• змінаформату дитячих бібліотек. Так,
із звичайного закладу на сучасний простір
спілкування перетворилася Центральна бі-
бліотека ім. Т. Г. Шевченка, повністю онов-
лено Дитячу бібліотеку на Подолі, у міській
бібліотеці «Молода гвардія» розпочав діяль-
ність творчий інкубатор;

• поповнення фондів публічних бібліо-
тек міста Києва – у 2018 році вони зросли на
91,3 тис. примірників нових видань (у т. ч.
90 на електронних носіях), крім того, 133 бі-
бліотеки підключено до проводового Інтер-
нету, 129 оснащено вільними зонами Wi-Fi;

• запровадження нових напрямків ді-
яльності. Так, за результатами робочого ві-
зиту до Литви Публічна бібліотека ім. Лесі
Українки для дорослих міста Києва реалізує
проект «Бібліотерапія  – твоя книга щастя»,
спрямований на подолання особистих про-
блем за допомогою спеціально підібраних
книг для читання.

У  планах  – отримання Києвом статусу
«Всесвітня книжкова столиця» ЮНЕСКО.

У 2018 році було прийнято: 

Комплексну міську цільову програ-
му «Столична культура: 2019-2021 роки»
(http://kmr.ligazakon.ua) серед основних
заходів якої:

• розвиток культурно-мистецьких
закладів, оновлення змісту їх
роботи відповідно до вимог
часу, створення нових сучасних
об’єктів;

• актуалізація та просування різ-
номанітної культурної пропози-
ції столиці шляхом проведення
значних культурних подій, фо-
румів, конкурсів, виставок;

• підтримка розвитку етнічної,
культурної, мовної та релігійної
самобутності, сприяння міжна-
ціональному та міжконфесійно-
му діалогу та злагоді;

Міську цільову програму «Охорона та
збереження культурної спадщини міс-
та Києва на 2019-2021 роки» (http://kmr.
ligazakon.ua), що передбачає:

• розроблення пам’яткоохоронної
документації; контроль за належ-
ним утриманням та збереженням
об`єктів культурної спадщини;

• реставрацію та розвиток об’єктів
культурної спадщини; забезпечен-
ня консервації археологічних зна-
хідок; викуп аварійних об’єктів
культурної спадщини;

• популяризацію історико-
культурної спадщини м. Києва.

Триває робота над наповненням електронної бази «Культурна спадщина міста Києва»
(https://gis.kievcity.gov.ua).



9. МІСТО, КОМФОРТНЕ  
ДЛЯ ЖИТТЯ



76

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО  
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

У рамках Європейської Угоди мерів було схвалено «План дій сталого енергетичного роз-
витку міста Києва на 2018-2020 роки» (Sustainable Energy Action Plan ― SEAP), яким реко-
мендовано керуватися підприємствам, установам та організаціям ― суб’єктам відносин
у сфері енергозбереження міста Києва.

З усіх ЕСКО-контрактів, укладених
в Україні, майже 40% працюють саме в Ки-
єві. За останні три роки в рамках енергосер-
вісних контрактів місто залучило на енер-
гозбереження дитсадків та шкіл 105  млн
гривень. Економічний ефект перевищив
прогнозовані очікування: замість 3,5  млн
грн вже досягнуто економії майже 10  млн
грн на тепловій енергії.

Одним із  механізмів, який дозволить
скоротити споживання та витрати енергії,
є залучення позабюджетних коштів завдяки
реалізації ЕСКО-контрактів.

Так, у  2018  році укладено 81  ЕСКО-
договір у бюджетній сфері. Вартість послуг
ЕСКО становить 33,5 млн гривень. Планова-
не скорочення споживання теплової енер-
гії протягом дії ЕСКО-договорів становить
29 324 Гкал.

Скорочення видатків на оплату теплаза
рік: під час дії ЕСКО-договорів ≈ 2,49  млн
грн (з яких 2,12  млн грн підлягає сплаті
ЕСКО); після закінчення строку дії ЕСКО-
договорів ≈ 7,78 млн грн (чиста вигода бю-
джету); очікувана економія 48,65  млн грн
на період дії ЕСКО-договорів.

Повернуто найбільший теплоенергетичний комплекс Європи

В управління міста Києва на баланс КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» повернуто найбільший
теплоенергетичний комплекс Європи, що перебував в управлінні ПАТ «Київенерго».

Місто Київ ― лідер за кількістю укладених ЕСКО-договорів

Схвалено План дій сталого енергетичного розвитку міста Києва на 2018-2020 роки

Зниження Виробництво

Скорочення

Енергозбереження на умовах співфінансування 70/30

Рік
Кількість 

ОСББ/ЖБК, 
од.

Кількість бу-
динків, од.

Кількість 
проектів, од.

Бюджет  
м. Києва,  
млн грн

Кошти 
ОСББ,  

млн грн

Бюджет  
м. Києва/

ОСББ/ЖБК, %

2016 24/38 69 248 20 8,4 67,4/32,6

2017 73/63 144 518 115 55 66,5/33,4

2018 61/58 139 449
98 (потреба 
 122 млн грн)

57,8 67,5/32,5

Всього
170/163 

(усього 333)
370 1272

238 (у разі до-
фінансування 
 262 млн грн)

122,7 68/32
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Центр комунального сервісу 

Продовжує роботу Центр комунального сервісу (ЦКС), який має
11 районних підрозділів та 53 точки крокової доступності, в яких
за принципом «єдиного вікна» обслуговуються споживачі послуг
з централізованого опалення, гарячого водопостачання, холодного
водопостачання та водовідведення, вивезення сміття та обслуго-
вування будинків.

Рік

Кількість мешканців, які 
звернулися до підрозділів ЦКС 
безпосередньо та через наявні 

електронні ресурси, осіб

Кількість мешканців, 
які скористалися Р0S- 

терміналами  
та іншими наявними 

електронними 
ресурсами  

в підрозділах ЦКС для 
оплати комунальних  
та інших послуг, осіб

Середня тривалість 
надання послуг ЦКС 

з моменту реєстрації 
споживача  

в електронній  
черзі, хв.

2016
безпосередньо 384 102 285 

14через електронні
ресурси

73 743 1 497

2017
безпосередньо 694 295 15 828

12через електронні
ресурси

128 605 21 783

2018
безпосередньо 1 139 114 38 082

10через електронні
ресурси

449 503 409 619

Також споживачі мають можливість ви-
рішувати питання дистанційно, користую-
чись зручними онлайн-системами. На сай-
тахЦентру комунального сервісу та Головного

інформаційно-обчислювального центру вже
зареєстровано понад 600 тис. власників осо-
бових рахунків.
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Проект «Німецько-Українські енергоефективні будинки» за під-
тримки Федерального міністерства економіки та енергетики Німеччи-
ни (координація ― Німецьке Енергетичне агентство (DENA), а також
партнерів: Ініціатива «Житлове господарство у Східній Європі» (IWOe.V.)
та Центр компетенції з великих житлових масивів, м. Берлін.

Проект Програми IQ Energy «Енергосервіс у житловому фонді» 
 реалізується за підтримки ЄБРР. ОТП Банк розробив кредитний
продукт для ОСББ, який спрямовано на фінансування широкого
спектру енергоефективних заходів, що можуть включати теплоізо-
ляцію стін, покрівель та підлог, модернізацію систем теплопоста-
чання, встановлення лічильників тепла, індивідуальних теплових
пунктів та багато інших заходів.

Проекти міжнародної технічної допомоги «Термосанація у бюджет-
них установах Києва» та «Укладання енергосервісних контрактів 
щодо впровадження заходів з енергозбереження у бюджетних 
установах міста Києва», що реалізуються із  залученням позики
NEFCO і Фонду Е5Р, дозволили виконати 16 термомодернізацій, мо-
дернізацію систем освітлення в 33 школах і дитячих садках, вста-
новити модульні індивідуальні теплові пункти у 24 закладах освіти
комунальної власності. Загалом у рамках проекту вже завершено
роботи в 173 закладах із 188.

У рамках цього проекту проведено навчання, професійні зустрічі з метою обміну досві-
дом та досягненнями міст-побратимів в означеній сфері, а також розробляються оптимізо-
вані та енергоефективні рішення щодо комплексної термомодернізації багатоквартирних
будинків ― не тільки у технічному, а й у фінансовому та організаційному планах.

Після впровадження усіх заходів, передбачених проектом, споживання теплової енергії
закладами освіти комунальної власності міста Києва зменшиться на 15-30%.

Проекти з енергоефективності, які реалізуються у співпраці з міжнародними 
організаціями

У 2018 році за підтримки програми Уряду Німеччини (програма «NAKOPA») було створе-
но Київську мережу енергоефективних компетенцій. Вона допомагатиме киянам у процесі
реалізації енергоефективних проектів.



79

ТРАНСПОРТ ТА МІСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ
Для реалізація нової концепції інтегрованого розвитку транспортної інфраструктури

Київською міською владою впроваджуються принципи «Плану сталої міської мобільності».

Зокрема, створюються сприятливі умови для розвитку екологічно чистих, економічно
ефективних та доступних для всіх категорій населення засобів пересування, покращення
інфраструктури для пішоходів, велосипедистів та громадського транспорту.

Вдосконалення мережі громадського транспорту

Інформатизація транспортної системи



80

Організація дорожнього руху

Для створення комфортних умов учасникам дорожнього руху та забезпечення змен-
шення заторів на дорогах, збільшення пропускної спроможності вулично-дорожньої мере-
жі, що сприятиме покращенню екологічної ситуації у місті проведено ряд заходів.

Управління паркуванням

Введено 139 нових паркувальних майданчиків на 9631 машино-місце.

Пішохідний та велосипедний рух
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ДОВКІЛЛЯ, В ЯКОМУ МИ ЖИВЕМО

Якість довкілля та стан благоустрою те-
риторії значною мірою визначають якість
та комфортність життя у столиці.

У процесі економічної діяльності та гос-
подарювання природне довкілля Києва за-
знає значних негативних впливів та техноген-
ного забруднення. Найгостріша екологічна
проблема пов’язана зі станом забруднення
атмосферного повітря ― найдинамічнішого
компоненту довкілля.

У загальному обсязі серед викидів в атмос-
феру міста, як і в більшості сучасних високо
урбанізованих міст світу, переважають ви-
киди від пересувних джерел, перш за все
автотранспорту. Частка таких викидів що-
річно становить більше 80%. Основним за-
бруднювачем повітря столиці є приватний
автотранспорт.

Загальний обсяг викидів від промисло-
вих підприємств ― стаціонарних джерел за-
бруднення атмосферного повітря у 2018 році

зменшився на 36% порівняно з попереднім
роком, у т.ч. зменшено обсяги викидів та-
ких токсичних речовин, як діоксид сірки
та діоксид азоту.

Основні стаціонарні джерела забруд-
нення повітря у місті Києві ― це об’єкти
енергетики, перш за все теплоелектроцен-
тралі (87% від загального обсягу викидів)
та підприємства переробної промисловості.

Значне зменшення обсягів викидів обу-
мовлено технологічноюмодернізацієюна  ТЕЦ-6 і
ТЕЦ-5  та створенням можливості перехо-
ду підприємств на більш екологічні види
палива (газ замість мазуту), а також зна-
чне скорочення виробничої діяльності ПАТ
«Укрпластик».

Обсяги викидів стаціонарними джере-
лами діоксиду вуглецю ― парникового газу
у 2018  році залишились на рівні попере-
днього року і становили 5,4 млн т, частка
сектора енергетики ― 91%.

Моніторинг забруднення атмосферно-
го повітря у Києві проводиться Централь-
ною геофізичною обсерваторією (ЦГО) на
16  стаціонарних постах (ПСЗ) у 8  районах
столиці.

За підсумками 2018 року оцінка індексу
забруднення атмосфери (ІЗА), як і у попере-
дні роки, залишилась в межах «високої».

Найбільше забруднення повітря фіксу-
ється влітку, коли реальні метеопараметри
(температура, вологість) суттєво знижують
здатність атмосфери до самоочищення. Хі-
мічний склад викидів залежить від струк-
тури транспортних потоків, виду палива та
способу його спалювання, складу виробни-
чої сировини, технологій, що застосовують-
ся на виробництві.

29,2

45,5

34,3

Сектор енергетики

Переробна промисловість

2016

25,8

6,3

35,2

7,7

25,5

1,8

20182017 2016 20182017

12,3
7,5

15,0

9,3

5,3
8,0

Діоксид сірки

Діоксид азоту

2016

2018

2017

Динаміка загальних обсягів викидів від стаціонарних 
джерел забруднення, тис. тонн
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Основним джерелом екологічних інвестицій є власні кошти підприємств та організацій
міста. Обсяг таких інвестицій у 2018 році збільшився на 51%.

У місті Києві послугами з вивезення
твердих побутових відходів (ТПВ) охоп-
лено 100% населення, наразі впроваджена
двоконтейнерна технологічна схема розділь-
ного збору побутових відходів.

Розвиток інфраструктури поводжен-
ня з відходами у 2018 році здійснено шля-
хом оновлення парку автотранспорту зі
збирання та вивозу побутових відходів
(у  т. ч. за рахунок поповнення його вели-
ковантажними сміттєвозами), оновлення
та ремонту контейнерного парку.

2016 2017 2018

Контейнери для роз-
дільного збору

- придбано та відремон-
товано 598 од. 

- закуплено 150 од. для 
збору небезпечних від-
ходів у складі побутових 

- придбано та відремонто-
вано 305 од.; 

- встановлено 139 од. для 
збору небезпечних відхо-

дів у складі побутових 

Контейнери для змі-
шаних відходів

- придбано та від-
ремонтовано 5203 од.

- встановлено 65 під-
земних контейнерів;

- придбано, відремонто-
вано 

2470 од.

- встановлено 52 підзем-
них контейнера;

- придбано та від-
ремонтовано 3112 од.

Кількість встановлених  контейнерів для збору твердих побутових відходів, од.

Капітальні інвестиції у охорону довкілля Києва, млн грн

935,2

397,3
172,8

1414,1

780,8

всього

у сектор енергетики

на охорону атмосферного
повітря

451,6

201 82017

Надходження від екологічного податку до бюджету міста у 2018 році становили майже
41,9 млн грн, видатки з бюджету на природоохоронні заходи – 116,5 млн грн, при цьому ви-
датки Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища станови-
ли майже 80,8 млн гривень.



83

Київ повертає собі унікальну культуру ландшафтного дизайну та квіткарства, зелене
розмаїття та велич парків і скверів.

У 2018 році продовжено активний процес зеленого будівництва ― створення і рекон-
струкцію парків, скверів, бульварів, вуличних насаджень.

2016 2017 2018
Кількість нових об’єктів зелених зон загаль-
ного користування, шт. 

70 81 86

Кількість висаджених дерев, шт. 14923 13997 10470

Кількість висаджених кущів, шт. 99054 118788 102227

Київ ― місто парків та скверів

придбано 37 од. спецтехніки (засобів малої механізації, 
обладнання);

виконано роботи з реконструкції, капремонту та облаштування 
126 парків і скверів (2017 р. ― 100 об’єктів, 2016 р. ― 61 об’єкт);

надано статус парків та скверів 86 новим об’єктам зелених зон 
загального користування (у 2017 р. ― 81 об’єкту, 2016 р. ― 
70 об’єктам);

вирощено 10 818 од. саджанців дерев та кущів для озеленення 
міста;

висаджено 10 470 дерев, більше 100 тис. кущів та майже 10 000 
тис. квітів комунальними підприємствами з утримання зелених 
насаджень;

оновлено 6248 га території лісопаркового господарства.

Для збереження та розвитку зеленої зони 
міста Києва:

Стан розвитку зеленої зони
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На Співочому полі Печерського ландшафтного парку комунальними підприємствами з
утримання зелених насаджень міста Києва (КО «Київзеленбуд») проведено 16 виставок кві-
тів та 4 зимових фестивалі, які загалом відвідало 1,5 млн жителів та гостей міста Києва.

Блакитні плеса Києва 

забезпечено належне утримання та благоустрій земель водного 
фонду міста на площі 1146 га;

відкрито та забезпечено належне функціонування 13 місць 
масового відпочинку на водних об’єктах з можливістю купання 
(пляжів) та 17 місць масового відпочинку на водних об’єктах, де 
можливий відпочинок без купання (зони відпочинку біля водних 
об’єктів);

надано спеціальною медичною службою КП «Плесо» першу 
медичну допомогу в 3474 випадках (з травмами ― 1480 випадків, 
із захворюваннями ― 1990 випадків), здійснено 
36 562 превентивних заходів, врятовано 116 осіб;

Вперше 7 муніципальних пляжів взяли участь та отримали почесні 
екологічні відзнаки за міжнародною програмою «Блакитний 
прапор». Відповідність критеріям Блакитного прапора вимагає 
дотримання суворих стандартів якості води, безпеки та 
екологічного просвітництва.

забезпечено функціонування 6 облаштованих пляжів для 
маломобільних груп населення впродовж літнього сезону. 
Додатково у 2018 році облаштовано ще 2 пляжі, а на 3 пляжах ― 
(«Пуща-Водиця», «Золотий», «Дитячий») були задіяні крісла-амфібії 
для купання та працювали спеціально підготовлені лайфгарди-
рятувальники, які допомагали громадянам з інвалідністю.

Покращено стан благоустрою 
водних об’єктів:
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Реклама і вивіски: впорядкування хаосу

Покращення стану об’єктів міського благоустрою

Для очищення міського візуального про-
стору у 2018  році розпочато системну бо-
ротьбу з незаконною рекламою ― самовіль-
ним розміщенням оголошень на зупинках,
стовпах та інших елементах благоустрою:

• здійснено заходи контролю розмі-
щення засобів зовнішньої реклами та виві-
сок (суб’єктам господарювання спрямовано
майже 20000  вимог про усунення пору-
шень, складено 140  протоколів про адмі-
ністративні порушення, прийнято 756 на-

казів про демонтаж рекламних засобів та
вивісок);

• проведено демонтаж 16805  рекламних
засобів та вивісок, встановлених із  пору-
шеннями.

За результатами заходів здійснення
контролю за розміщенням засобів зовніш-
ньої реклами та вивісок накладено стягнень
на суму 117640  грн, із  них порушниками
було сплачено 115940 гривень.

Якість зовнішнього освітлення міста Києва у 2018 році значно покращилась.

Завершено капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста із заміною ртутних
та натрієвих світильників на світлодіодні на 116 об’єктах:

• замінено 10120 од. на світлодіодні світильники;

• замінено 3658 опор та 286306 м мереж зовнішнього освітлення.

Для розвитку екологічної культури, екологічної освіти та просвіти 
населення, перш за все дітей та молоді, комунальним підприємством 
«Київський міський Будинок природи» у 2018 році було проведено 
46 еко-виставок та організовано 38 тематичних екскурсій.

ліквідовано 6 місць несанкціонованого накопичення твердих 
побутових відходів;
 
демонтовано 20 модульних автомобільних газозаправних пунктів 
та 942 незаконно встановлені тимчасові споруди;

модернізовано інформаційну систему «Реєстр домашніх тварин», 
у рамках реалізації Концепції Kyiv Smart City 2020.

Посилено контроль за станом 
благоустрою: 

Для розвитку екологічної культури, екологічної освіти та просвіти
населення, перш за все дітей та молоді, комунальним підприємством
«Київський міський Будинок природи» у 2018 році було проведено
46 еко-виставок та організовано 38 тематичних екскурсій.





10. ВІДКРИТІ ДЛЯ БІЗНЕСУ ТА 
ІНВЕСТИЦІЙ



88

Ринок праці у житті сучасного мегаполісу
є «барометром» конкурентоспроможності його
економіки та водночас практично всіх полі-
тичних, соціальних та економічних процесів.

У Києві, де обертається найбільша в кра-
їні частка капіталів і людських ресурсів, ба-

гато років поспіль ситуація на ринку праці –
найкраща з-поміж регіонів України. Його
динаміку за останні два роки характеризу-
ють наступні дані:

Для забезпечення стабільності ситуації
із  зайнятістю населення та її покращення
місто постійно контролює коло проблемних
питань та шукає шляхи подолання дисба-
лансу на ринку праці. У  2018 році активно
реалізовувались заходи Програми зайнятос-
ті населення міста Києва на 2018-2020 роки.

Дієвим інструментом соціального діалогу
в столиці стали засідання Координаційного ко-
мітету сприяння зайнятості, на які залучають-
ся всі зацікавлені стейкхолдери ринку праці.
У 2018 році роботодавці подали до міської служ-
би зайнятості заявок на 70,7 тис. вакансій, що
на 10,7% перевищує показник минулого року.

На новостворені робочі місця столиці при-
йнято112,3 тис.осіб (найкращийпоказниксеред
регіонів), що на 53,9% більше, ніж у 2017 році.

Одноразову виплату допомоги по без-
робіттю для організації підприємницької
діяльності у  столиці отримала 121  осо-
ба, професійне навчання пройшло майже
1,4  тис. осіб, ваучери на перепідготовку
або підвищення кваліфікації за пріоритет-
ними професіями видано 58  особам, які
досягли 45 років та мають 15-річний стаж,
працевлаштована з  частковою компенса-
цією єдиного соціального внеску робото-
давцям 181 особа з числа безробітних, до
громадських та інших робіт тимчасового
характеру залучено 4 тис. осіб.

На 1,1% порівняно з  попереднім роком
зросла кількість осіб, працевлаштованих за
сприяння міської служби зайнятості, у т. ч.
до набуття статусу безробітного.

РИНОК ПРАЦІ

2018
2017

62,6
61,8

2018

2017

13542,0
11135,0

2018
2017

8,6
9,2

2018
2017

6,2
6,9

2018
2017

31,7
35,0

2018
2017

0,6
0,6

Економічно активне населення м. Києва 
у віці 15-70 років, тис. осіб
Рівень зайнятості населення у віці 15-70 років, % до населення 
відповідної вікової групи

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника, 
грн/місяць

Кількість зареєстрованих безробітних (на кінець року), тис. осіб

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років, % до економічно 
активного населення відповідної вікової групи

Частка безробітної молоді у віці до 35 років, %

Співвідношення рівня безробіття серед економічно активних жінок 
до рівня безробіття серед економічно активних чоловіків, %

2018
2017

1459,3
1457,9
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• інститут кар’єрного радника, який
допомагатиме працевлаштовуватись грома-
дянам, поєднуючи їхні інтереси, реальні зна-
ння та навички з вимогами сучасного ринку
праці. На наступний рік такий вид послуг
визначений одним з  основних напрямків
перетворення міської служби зайнятості на
сервісний майданчик розвитку профорієн-

таційних та профдіагностичних послуг з ви-
користанням сучасних технологій;

• відділ рекрутингу, співробітниками
якого протягом року працевлаштовано
1345 осіб. Завдяки професійному рекрутингу
з Київським міським центром зайнятості вже
співпрацює ряд провідних компаній:

Київським міським центром зайнятості запроваджувалися нові форми роботи та су-
часні сервіси:

КМЦЗ
професійний

рекрутинг
(співпраця) 
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Київ – місто, де створюються сприятливі
умови для відкриття та ведення бізнесу.

У  2018  році кількість зареєстрованих
суб’єктів підприємництва збільшилась на
12,2%, платників податків  – на 12,4%, що
обумовило зростання надходжень до бю-
джету податків і зборів від них у 1,2 рази.

За показниками розвитку малого та се-
реднього підприємництва місто Київ випе-
реджає всі інші регіони України та займає
вагоме місце в  національній економіці. За

результатами 2018  року у  столиці зосеред-
жено четверту частину малих та середніх
підприємств України, на яких працювала
п’ята частина всіх зайнятих працівників
у цьому секторі економіки. Обсяги реалізо-
ваної продукції (товарів, послуг) становили
майже 42% загальних обсягів реалізації ма-
лих та середніх підприємств України.

Структура сектору малого та середньо-
го підприємництва у місті Києві відповідає
середньоєвропейському рівню. Найбільшу
частку становлять малі підприємства.

ПІДПРИЄМНИЦТВО

Найбільшу частину від загальної кількості суб’єктів малого та середнього підприємни-
цтва становлять фізичні особи – підприємці, їх кількість за рік зросла на 16,3%.

*За даними Головного управління статистики у м. Києві **За даними Головного управління ДФС у м. Києві

Юридичні 
особи

88064 од.; 
19,4%

Підприємс тва м.  Києва за  їх  розмірами 
у  201 8 році*

С уб’єкти п ідприємництва,  як і  сплачували 
податки у  201 8 році**

Фізичні особи-
підприємці

366761 ос.; 
80,6%

Середні 
підприємства

3655 од.; 
4,0%

Малі 
підприємства

87766 од.; 
95,8% 

(з них мікро-
підприємства 

76066 од.; 
86,7%)

Великі 
підприємства

147 од.; 0,2%
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Кількість суб’єктів малого та середнього 
підприємництва на 10 тис. осіб наявного 
населення, од.

Динаміка кількості малих та середніх 
підприємств, од.

Динаміка обсягів надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від податків і зборів, сплачених 
суб’єктами підприємництва, млрд грн 

Для об’єктивного оцінювання рівня роз-
витку малого та середнього підприємни-
цтва використовується показник кількості
малих та середніх підприємств на 10  тис.
осіб наявного населення. У місті Києві цей
показник у 3,7 рази перевищує аналогічний
показник по Україні.

У 2018 році зберігалась тенденція до зрос-
тання кількості суб’єктів малого та середньо-
го бізнесу та, відповідно, до збільшення чи-
сельності створених робочих місць і  обсягу
надходжень до бюджетів усіх рівнів. Кіль-
кість малих та середніх підприємств протя-
гом року збільшилась на 6,4 тис. од., кількість
зайнятих на них – на 6,6 тис. осіб.

2017 201 8

1439

290

1667

310
20 од.
(+6,9%)

228 од.
(+15,8%)

- фізичні особи-підприємці

- малі та середні підприємства

317,5

249,6

2017 20172018 2018

286,4

25
125,1%

114,7%274.6

- надходження до бюджету м. Києва
- надходження до Зведеного бюджету України

81699

3334

87766

3655
274,6

31,1
6067 од.
(+7,4%)

321 од.
(+9,6%)

- середні підприємства
- малі підприємства
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ПІДТРИМКА БІЗНЕСУ В 2018 РОЦІ

За Програмою фінансово-
кредитної підтримки для малого
та середнього бізнесу з міського
бюджету компенсується 50% від-
соткової ставки за кредитним
договором. Фінансово-кредитну
підтримку  на суму 718,5 тис. грн
отримали  7 підприємств, якими
створено  58 робочих місць. До бю-
джетів  усіх рівнів від них надій-
шло  41,2 млн грн, обсяги вироб-
ництва  на них становили
828,9 млн грн.

Для підприємців проведено
9 освітніх заходів, у яких взяло
участь понад 340 осіб.

Для сприяння бізнесу
17 об’єктами інфраструктури
підтримки підприємництва

(бізнес-центрами, бізнес-
інкубаторами, інформаційними

центрами сприяння підприємни-
цтву) надано понад 14,4 тис. кон-
сультацій, розроблено 27 бізнес-

планів та інвестиційних проектів,
підготовлено понад 590 уста-
новчих документів, проведено

22 маркетингових дослідження,
89 круглих столів  та семінарів за

участі  понад 1,2 тис. осіб.

Надано допомогу щодо реалізації
бізнес-планів 6 переможцям кон-

курсу бізнес-планів підприєм-
ницької діяльності серед молоді
міста Києва. В рамках конкур-

су молодь залучено до участі
в 11 тренінгах та майстер-

класах.

На Start Business Challenge
2018 запропоновано швидкий  
та безкоштовний інформаційний
сервіс щодо відкриття бізнесу,
програми підтримки підприємни-
цтва  і послуги для  підприємців.
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ПРОМИСЛОВІСТЬ

Промисловість залишається провід-
ним сектором економіки столиці, статис-
тичною звітністю за формою 1П охоплені
865 промислових підприємств міста Киє-

ва. Реалізована ними промислова продук-
ція у 2018 році становила 7,8% загально-
державного обсягу (4 місце серед регіонів
України).

Найбільша питома вага в загальному об-
сязі реалізованої продукції належить під-
приємствам з:

• виробництва харчових продуктів, на-
поїв та тютюнових виробів – 41,6%;

• постачання електроенергії, газу, пари
та кондиційованого повітря – 24%;

• виробництва основнихфармацевтичних
продуктів і фармацевтичних препаратів – 9,1%.

Промисловий комплекс Києва є одним із по-
тужних донорів міського бюджету. Частка над-
ходжень до нього від промислових підприємств
міста Києва за 2018 рік становила 17,1% загаль-
ного обсягу сплачених податків, а частка подат-

ку на прибуток – 37,2% відповідного загально-
міського показника.

Реальні доходи міського бюджету від по-
датків, сплачених промисловими підпри-
ємствами, зросли порівняно з  попереднім
роком на 20,8%, а  доходи від податку на
прибуток підприємств – на 29,5%.

Незважаючи на скорочення промислово-
го виробництва (індекс промислової продук-
ції міста Києва у 2018 році становив 98,1%)
відбуваються інноваційні перетворення, які
обумовили використання новітніх техноло-
гій та висококваліфікованої робочої сили,
що сприяло збільшенню кількості новоство-
рених робочих місць та підвищенню серед-
ньомісячної заробітної плати.
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Обсяг реалізованої промислової продукції, млрд грн
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Для активізації внутрішнього попиту та підтримки вітчизняного
товаровиробника у 2018 році було проведено виставку-презентацію
промислової продукції київських виробників «Зроблено в  Києві»,
під час якої:

• 182 промислових підприємства та 80 наукових установ презенту-
вали найкращі зразки своєї продукції, новітні розробки та техно-
логії;

• в експозиції та супутніх заходах взяли участь 325 учасників;
• відбулося 62 ділових переговори;
• встановлено понад 2 тис. бізнес-контактів.

Сайт виставки-презентації «Зроблено
в  Києві» (madein.kievcity.gov.ua) інтегровано
з  інформаційною системою «Промисловість
і наука Києва». На ньому можуть знайти по-
трібну інформацію всі зацікавлені в участі

або у відвідуванні виставки компанії та ор-
ганізації. Даний ресурс сприяє популяриза-
ції київського виробника в регіоні і за його
межами. Інформація на ньому представлена
українською та англійською мовами.

Цього ж року 46 київських підприємств
та наукових організацій взяли участь у ви-
ставках досягнень науки, техніки і техноло-
гій, необхідних для інноваційного розвитку
економіки України:

• X Міжнародній спеціалізованійвиста-
вці «Київський технічний ярмарок»;

• X Міжнародній спеціалізованійвиста-
вці PlastExpo UA;

• ІІ Міжнародній спеціалізованій виста-
вці AdditExpo 3D.

У  виставках взяли участь 120  підпри-
ємств з України, Австрії, Данії, Ірану, Індії,
Італії, Китаю, Німеччини, Польщі, Білорусі,
Туреччини, їх відвідали понад 4 тис. фахів-
ців з України та зарубіжних гостей.

Також у 2018 році було проведено конкурс «Столичний стандарт якості»,
під час якого 12 підприємств-переможців отримали дипломи, сертифі-
кати відповідності за системою CERTEX та право маркування своєї
продукції відповідним знаком.
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Динаміка показників роботи промисловості міста Києва
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ДП «Антонов» 

ПАТ «Київський завод 
«Радар»

ДП «Завод 410 цивільної 
авіації»

ПАТ «Завод Маяк»

ДП «Київський 
бронетанковий завод»

ПАТ «НВО «Київський завод 
автоматики»

У місті Києві працюють промислові підприємства, які мають стра-
тегічне значення для економіки та безпеки України і входять до ДК
«Укроборонпром», який об’єднує понад 100 учасників.

У 2018 році промислові підприємства міста відповідно до виробленої продук-
ції представляли 9 основних видів промислової діяльності. У розрізі галузей пере-
робної промисловості найбільш відомими є, зокрема, підприємства:

• машинобудування (питома вага в загальному обсязі реалізованої промислової про-
дукції становить 4,8%):

ДП завод «Арсенал

ПАТ «Промзв’язок»

ВАТ «Меридіан» 
ім. С.П. Корольова 

ПАТ «Квазар»

ДП завод «Генератор»

ТОВ «НВФ «Венбест – ЛТД»  

ДП ВО «Київприлад» 

ТОВ «Пакувальні 
технології»

ДНВП «Електронмаш»

ТОВ «Укрліфтсервіс» 

ДП «Антонов» 

ДП «Київський 
бронетанковий завод»

ДП «Завод 410 цивільної 
авіації»

ПАТ «Київський завод «Радар»

ПАТ «Завод Маяк»

ПАТ «НВО «Київський завод 
автоматики»
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• виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів
(9,1% обсягу реалізації):

• виробництво гумових і пластмасових виробів та іншої неметалевої мінеральної про-
дукції (7,4% обсягу реалізації):

• виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність
(3,9% обсягу реалізації):

ТОВ «Новий друк» ТОВ «Друкарня “Вольф”»ПрАТ «Бліц-інформ»ДП Державне видавництво 
«Преса України»

ТОВ «Фабрика 
Поліграфіст-школа»

ПрАТ «Деревообробний  
завод “Явір”»

ДП «Поліграфічний комбінат “Україна”» 
по виготовленню цінних паперів»

ПАТ «Фармак» ВАТ «Київмедпрепарат» ТОВ «Медбіоальянс» ПАТ «Креома-фарм»

ТОВ «Фарма старт»ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» ТОВ «Фарммедальянс»ПрАТ «Фармацевтична фірма 
«Дарниця»

ПАТ НВК «Діапрофмед»

ТОВ «Інтерагропак»

ТОВ «Бетон комплекс»

ПАТ «Укрпластик»

ТОВ «Атем груп» ПАТ «Елпо»

ПАТ «Асфальтобетонний завод»

ПАТ «Асфальтобетонний завод 
“АБ Столичний”» 

ТОВ «Аркапласт»

ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
 ім. Світлани Ковальської» 

ПрАТ «Термопласт»
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ПАТ «Фармак» ВАТ «Київмедпрепарат»

ПАТ «Укрпластик» ПрАТ «Термопласт» ПАТ «Асфальтобетонний завод 
«АБ Столичний» 

ТОВ «Інтерагропак»

ТОВ «Атем груп» ПАТ «Елпо» ТОВ «Аркапласт» ТОВ «Бетон комплекс»

ПАТ «Асфальтобетонний завод» ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської» 

ТОВ «Медбіоальянс» ПАТ «Креома-фарм»

ПАТ НВК «Діапрофмед» ТОВ «Фарма старт»ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ» 

ТОВ «Фарммедальянс»ПрАТ «Фармацевтична 
фірма «Дарниця»

ДП Державне 
видавництво «Преса 

України»

ПрАТ «Бліц-інформ» ТОВ «Новий друк» ТОВ «Друкарня «Вольф»

ТОВ «Фабрика 
Поліграфіст-школа»

ПрАТ «Деревообробний 
завод «Явір»

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 
по виготовленню цінних паперів»
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ПАТ «Фармак» ВАТ «Київмедпрепарат»

ПАТ «Укрпластик» ПрАТ «Термопласт» ПАТ «Асфальтобетонний завод 
«АБ Столичний» 

ТОВ «Інтерагропак»

ТОВ «Атем груп» ПАТ «Елпо» ТОВ «Аркапласт» ТОВ «Бетон комплекс»

ПАТ «Асфальтобетонний завод» ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій 
ім. Світлани Ковальської» 

ТОВ «Медбіоальянс» ПАТ «Креома-фарм»

ПАТ НВК «Діапрофмед» ТОВ «Фарма старт»ПАТ НВЦ «Борщагівський 
ХФЗ» 

ТОВ «Фарммедальянс»ПрАТ «Фармацевтична 
фірма «Дарниця»

ДП Державне 
видавництво «Преса 

України»

ПрАТ «Бліц-інформ» ТОВ «Новий друк» ТОВ «Друкарня «Вольф»

ТОВ «Фабрика 
Поліграфіст-школа»

ПрАТ «Деревообробний 
завод «Явір»

ДП «Поліграфічний комбінат «Україна» 
по виготовленню цінних паперів»
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ДП «Кондитерська 
корпорація «Рошен»

ПАТ «Оболонь»

ПАТ «Київхліб»

ПрАТ «КЗБН» «Росинка»

ТОВ «Столичний млин»

ТОВ «СП “Соломія”»

ТОВ фірма «Фавор»

ПАТ «Київський завод шампанських 
вин “Столичний”» 

Філія ПАТ «Карлсберг Україна»  
 в м. Києві

ПП «Маріам-С»ТОВ «Київська макаронна фабрика»

ПП «Ярослав» ПАТ «Трикотажна 
фабрика “Роза”»

ТОВ «Торнадо» ТОВ «Віді Ван» ПАТ «Астра люкс»

ДП «Дослідний завод зварювальних 
матеріалів інституту ім. Патона»

ТОВ «Патон Турбайн Текнолоджіз» ПАТ «Київський радіозавод»

ТОВ «НВФ “Ірком-ЕКТ”» ТОВ «Супермаш» ТОВ «Адвент Інвест»

• металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів (2,8% обсягу
реалізації):

• виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (0,9% обсягу реалізації):

• текстильне виробництво та виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших
матеріалів (1% обсягу реалізації):

• виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (41,6% обсягу реалізації):
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• інноваційний парк UNIT.City;
• центр інновацій та цифрових трансформацій бізнесу Center42;
• платформа uSupport, створена командою IT-спеціалістів для  під-

тримки потужного потенціалу України в сфері IT та інформуван-
ня про нього іноземних партнерів, допомагає знайти оптималь-
ного постачальника послуг аутсорсингу.

Також у  Національному технічному університеті України «Київ-
ський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» функціонує KPI
Development Hub (KPI hub), що об’єднує працівників, студентів та аспі-
рантів, які впроваджують перспективні технічні рішення та створюють
IT-проекти.      

У 2018 році задля стимулювання інноваційно-орієнтованого  розви-
тку виробничо-технологічного потенціалу міста Києва  тривала співпра-
ця міської влади з Національним технічним університетом «Київський

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» та Науковим парком «Київська політехні-
ка», а також з Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  та Науковим
парком «Київський університет імені Тараса Шевченка».

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

У місті успішно розвиваються стар-
тап- компанії як початковий етап виве-
дення новацій, інноваційних технологій
або  інших результатів наукової і науково-
технологічної діяльності на ринок. За дани-
ми міжнародного онлайн-сервісу Startup
Blink за рік столиця України піднялась
у  рейтингу найбільших стартап-міст на
29 позицій і зараз посідає 34 місце серед
1028  світових стартап-міст, залишивши

позаду Мельбурн, Хельсінки, Мюнхен та
Вашингтон. Кількість стартапів у столиці
становить 321 (в Україні – 386). Найбільш
популярними галузями діяльності старта-
пів у Києві є  створення мобільних додат-
ків, програмне забезпечення як послуга
(SaaS) та електронна комерція. Стартап-
організаціями у  Києві, які допомагають
місцевій стартовій екосистемі через різні
програми та події, є:

У 2018  році на базі акселератора Kyiv
Smart City було проведено конкурс іннова-
ційних проектів. Серед 16  представлених
робіт визначено сім проектів-переможців
із метою сприяння їх подальшій реалізації:

• OnCharge – хмарний сервіс для управ-
ління зарядними станціями електротран-
спорту та створенняSMART-інфраструктури
міста;

• «Геній парковки» – мобільний додаток
для інформування влади та спільноти про
факт порушення правил паркування;

• GreenRoad  – мобільний додаток для
визначення оптимальної швидкості пересу-
вання автомобілем для потрапляння в  «зе-
лену хвилю» на дорозі;

• EcoBrd  – мобільний додаток для ви-
значення місцезнаходження туалетів, баків
для вторинної сировини, місць її прийому,
пунктів прийому батарейок;

• Єдина диспетчерська Overvis  –
об’єднання об’єктів комунального господар-
ства в єдину службу контролю;

• Evolution  – проект, метою якого
є  ефективне сприяння особистісному зрос-
танню всіх учасників навчального процесу;

• Smart City Wallet by FishPay – мобіль-
ний додаток для здійснення оплати в рам-
ках міської цифрової інфраструктури.

Три з  семи проектів-переможців про-
йшли акселераційну програму з підготовки
до реалізації як пілотні проекти у місті Киє-
ві: Evolution, OnCharge та FishPay.

Для представлення Києва на міжнарод-
ній арені та сприяння  міжнародній  співпраці
громадська ініціатива Kyiv Smart City спільно
з компаніями Pareteum та iPass 15 листопа-
да 2018 року відкрили представництво Kyiv
Smart City в місті Редвуд-Сіті, штат Каліфор-
нія, США, що входить до Кремнієвої долини.
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індекс
у% до  2017

частка ,  %
2017 2018

94,6 35,1 33,3

100,5 26,6 26,4

106,6 38,3 40,3

2017 2018

житлові будівлі

+6056,9

8911,3
10472,9

6766,5
8318,5

9726,3 12669,6

25404,1

31461,0

інженерні споруди

нежитлові будівлі

За видами об’єктів 40,3% обсягу виконаних будівельних робіт припадало на зведення
житлових будівель, інженерних споруд – 33,3%, нежитлових будівель – 26,4%.

У 2018 році в місті за рахунок нового будівництва прийнято в експлуатацію 174 житло-
вих будівлі загальною площею 1255,9 тис. кв. м (14,5% загальнодержавного обсягу). З роз-
рахунку на 1000 мешканців Києва збудовано 432,8 кв. м загальної площі житла (в Україні –
206,4 кв. м).

Прийнято в  експлуатацію 19,9  тис. квартир. Середній розмір квартири становить
63,1 кв. м загальної площі.

У 2018  році підприємствами міста Києва виконано будівельних робіт на суму
31461,0 млн грн (22,3% загальнодержавного обсягу). Індекс будівельної продукції порівняно
з 2017 роком становив 100,9%.
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222,9  тис. кв. м

будівлі для публічних 
виступів, закладів 

освітнього, медичного та 
оздоровчого призначення

 
51 ,4

2017 201 8

543,1

793,4

Загальна площа прийнятих 
в експлуатацію у 2018 році  
нежитлових будівель
(нове будівництво)  
за видами, тис. кв. м

БУДІВНИЦТВО

Обсяг виконаних будівельних робіт  
за видами, млн грн
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Капітальні інвестиції 
в економіку  міста Києва, 
млн грн

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ
Обсяги капітальних інвестицій в економіку міста Києва у 2018 році суттєво збільшили-

ся. Індекс капітальних інвестицій у 2018 році зріс на 30,6% порівняно з 2017 роком.

Збільшення відбулося в основному за рахунок власних коштів підприємств та організа-
цій, частка яких становить 76,5%; кредитів банків та інших позик – 9,8%.

200308,3136044,8

2017 2018 Україна

+64263,5
(+47,2%)

578726,434,6%

кошти фізичних та 
юридичних осіб

79,2%
кошти підприємств та 

організацій

76,5%

кошти населення на 
будівництво житла

2,7%

інші джерела 
фінансування 

1,9%
кошти іноземних 

інвесторів

0,4%

кошти державного 
та місцевих 

бюджетів 

8,7%

кошти кредитів 
банків та інших 

позик 

9,8%

інші джерела фінансування 4600,2
4482,4

2018
2017

кошти населення на будівництво житла 5479,6
5322,1

кошти державного та місцевих бюджетів 17383,5
15008,4

кредити банків та інші позики 19587,0
9120,2

власні кошти підприємств та організацій 153258,0
102111,6

інші види економічної діяльності
20600,9

27251,1

фінансова та страхова діяльність 9449,4
6972,8

операції з нерухомим майном 11898,7
10388,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

26228,8
13355,6

будівництво 12179,9
11777,8

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

26805,9
16313,5інформація та телекомунікації

29709,4
21719,4

промисловість 34916,8

2018
2017

56785,1

Структура капітальних інвестицій міста 
Києва за джерелами фінансування 
у 2018 році (у % до загального обсягу) 

Капітальні інвестиції міста Києва
за джерелами фінансування, млн грн
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У 2018 році збільшення обсягів освоєних капітальних інвестицій спостерігалося за всі-
ма видами економічної діяльності. Найбільше зростання: оптова та роздрібна торгівля; ре-
монт автотранспортних засобів і мотоциклів – на 96,4%; інформація та телекомунікації –
на 64,3%; промисловість – на 62,6%.

кошти фізичних та 
юридичних осіб

79,2%
кошти підприємств та 

організацій

76,5%

кошти населення на 
будівництво житла

2,7%

інші джерела 
фінансування 

1,9%
кошти іноземних 

інвесторів

0,4%

кошти державного 
та місцевих 

бюджетів 

8,7%

кошти кредитів 
банків та інших 

позик 

9,8%

інші джерела фінансування 4600,2
4482,4

2018
2017

кошти населення на будівництво житла 5479,6
5322,1

кошти державного та місцевих бюджетів 17383,5
15008,4

кредити банків та інші позики 19587,0
9120,2

власні кошти підприємств та організацій 153258,0
102111,6

інші види економічної діяльності
20600,9

27251,1

фінансова та страхова діяльність 9449,4
6972,8

операції з нерухомим майном 11898,7
10388,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 
засобів і мотоциклів

26228,8
13355,6

будівництво 12179,9
11777,8

транспорт, складське господарство, поштова та 
кур’єрська діяльність

26805,9
16313,5інформація та телекомунікації

29709,4
21719,4

промисловість 34916,8

2018
2017

56785,1

Капітальні інвестиції  м. Києва  
за видами економічної діяльності,  млн грн

Місто Київ у розрахунку на одну особу капітальних інвестицій посідає 1 місце серед
регіонів України, його показник перевищує загальнодержавний у 5 разів.

Капітальні інвес-
тиції  м. Києва 
у розрахунку  на  
1 особу, грн

69039,447093,3

2017 2018 Україна

+21946,1
(+46,6%)

13746,4

5x
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У 2018 році порівняно з 2017 роком капітальні інвестиції у матеріальні активи зросли
на 37,5% та становили 85,6% загального обсягу усіх капітальних інвестицій, що надійшли
в економіку міста. Основну частку капітальних інвестицій було спрямовано в нові активи –
69,0%; на поліпшення, вдосконалення, реконструкцію та модернізацію – 19,1%.

Капітальні інвестиції в усі види матеріальних активів збільшилися, окрім статті «зем-
ля», де спостерігалося зниження на 28,9%.

Найбільший обсяг капітальних інвестицій зосереджено: інженерні споруди – 24,3% за-
гального обсягу капітальних інвестицій; машини, обладнання та інвентар – 23,0%; тран-
спортні засоби – 15,3%, нежитлові будівлі – 11,6%.

Капітальні інвестиції  м. Києва  
у матеріальні активи, млн грн 

171459,4124710,9

2017 2018 Україна

+46748,5

542335,1

31,6%

машини, 
обладнання та 

інвентар

46083,2

транспортні 
засоби

30657,2

земля

485,7 довгострокові біологічні 
активи рослинництва та 

тваринництва

155,5

житлові будівлі 

14282,6

нежитлові будівлі 

23173,6

інші матеріальні 
активи

7912,4

інженерні споруди 

48709,2

Капітальні інвестиції в матеріальні акти-
ви за видами основних засобів  
у 2018 році, млн грн
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Капітальні інвестиції у нематеріальні активи порівняно з 2017 роком зросли на 154,5%.
У нематеріальні активи вкладено 14,4% загального обсягу капітальних інвестицій, з яких
основну частку спрямовано у нові активи – 91,6%.

У 2018 році капітальні інвестиції у права
на комерційні позначення, об’єкти промис-
лової власності, авторські та суміжні права,
патенти, ліцензії, концесії тощо збільшилися
у 5,6 разів порівняно з показником 2017 року
і  становили 71,5% капітальних інвестицій,
спрямованих у  нематеріальні активи, або
10,3% загального обсягу капітальних інвес-
тицій у економіку міста Києва.

У 2018 році за результатами проведених
Київською міською державною адміністра-
цією конкурсів із залучення інвесторів укла-
дено 30 інвестиційних договорів на загальну
суму 670,1 млн грн стосовно реалізації про-
ектів у соціальній, транспортній, рекреацій-
ній та спортивній сферах.

Підписано Меморандум про взаємо-
дію та співробітництво між Міністерством
економічного розвитку і  торгівлі України
та Київською міською державною адміні-
страцією в частині застосування механіз-
му державно-приватного партнерства для
реалізації інвестиційних проектів міста
Києва.

Забезпечено функціонування онлайн-
платформи для публічного доступу до ін-
формації про інвестиційні проекти на базі
веб-сайту міста Києва (investinkyiv.gov.ua)
та запущено проморолик про інвестицій-
ні можливості міста Києва «Kyiv – your way
to innovation» (https://investinkyiv.gov.ua/ua/
promorolyk) .

Капітальні інвестиції  м. Києва  
у нематеріальні активи, млн грн

28848,911333,9

2017 2018 Україна

+17515,0

36391,3

79,3%
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ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ
В економіці міста зосереджено 52,4% загальнодержавного обсягу прямих іноземних ін-

вестицій. У 2018 році в економіку міста Києва від іноземних інвесторів надійшло понад
2,3 млрд дол. США прямих інвестицій.

Обсяг кумулятивних прямих іноземних інвестицій на 1 мешканця у місті Києві у 7,6 ра-
зів перевищує значення цього показника в середньому по Україні.

Найбільші обсяги інвестицій (понад 56% загального обсягу іноземних інвестицій) в еко-
номіку Києва надійшли з Нідерландів, Кіпру, Великої Британії.

Обсяги прямих іноземних 
інвестицій у розрахунку  на одну 

особу, дол. США

1691016344

cтаном на 
01.01.2018

cтаном на 
31.12.2018

Україна

+566
(+3,5%)

+2,2%
3229252,4%

58285658

2017 2018 Україна

+170
(+3,0%)

767

7,6х

18000

16000

14000

7349

970

4172

3853

7379

1001

4233

4297

станом на
01.01.2018

станом на
31.12.2018

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

Нідерланди 

Кіпр

Велика Британія

Інші країни

ПИТОМА ВАГА, %:

Кумулятивні прямі іноземні 
інвестиції (акціонерний капітал)  
з країн світу в економіці міста 
Києва,  млн дол. США

Топ-3 країн інвесторів
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Основні сфери вкладання інвести-
цій іноземними партнерами, %

інформація та 
телекомунікації

12,8%

професійна, наукова та 
технічна діяльність

10,1%

інші види діяльності

13,5%

оптова та роздрібна торгівля: 
ремонт автотранспортних 

засобів

23,0%

фінансова та страхова 
діяльність

19,1%

переробна 
промисловість

5,7%

постачання електроенергії, газу, 
пари та кондиційованого 

повітря

0,6%

добувна промисловість 
і розроблення кар’єрів

0,2%

водопостачання: 
каналізація, поводження 

з відходами

0,1%

операції 
з нерухомим майном

14,9% промисловість

6,6%

Найвищі темпи приросту інвестицій порівняно з  2017  роком зафіксовано в  оптовій
та роздрібній торгівлі (13%).

Найвагомішу частку прямих інвестицій, що надійшли в економіку міста, спрямовано
на розвиток підприємств-резидентів:

ТОВ «Байєр» (торгівля), ТОВ «Кернел Капітал» (нерухомість), ТОВ «Монсанто Холдінг
Україна» (консультування з  питань комерційної діяльності й  керування), ПІІ «МАКДО-
НАЛЬДЗ ЮКРЕЙН ЛТД» (діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування),
ТОВ «Лайфселл» (мобільний зв’язок), ТОВ «Рек Альфа» (нерухомість), ТОВ «Будмакс» (торгів-
ля). Окремі банки здійснили операції з переоформлення боргу в статутний капітал.

За результатами конкурсу видання Foreign Direct Investment Magazine (fDi) «Євро-
пейські міста і регіони майбутнього 2018/2019» Київ увійшов у першу десятку міст,
що провадять ефективну стратегію залучення прямих іноземних інвестицій, та
в трійку лідерів в номінації «Найкращі європейські міста майбутнього з точки зору
рентабельності».
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Імпорт із країн 
ЄС, %

Eкспорт до країн 
ЄС, %

38,1
38,3

36,5
36,4

2018
2017

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ
Зовнішньоторговельні операції з товарами проводились з партнерами із 209 країн сві-

ту, послугами – з партнерами із 213 країн.

Частка міста Києва у обсязі експорту товарів з України становить – 21,7%, імпорту –
41,2%.

За обсягами експорту товарів на одну особу населення у дол. США Київ займає перше
місце серед регіонів України і перевищує цей показник по країні в цілому в 3,1 раза.

Зовнішня торгівля товарами по м. Києву у  2018  році збільшилась порівняно
з 2017 роком на 14,2% та становила 33,8 млрд дол. США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у  2018  році становив 0,44  проти 0,49 
у 2017 році.

У результаті зміни структури традиційних партнерів у зовнішньоторговельних операці-
ях з товарами зберігається негативне сальдо. Разом із тим позитивною тенденцією є збіль-
шення товарообігу з країнами ЄС.

Частка м. Києва 
у товарообігу  з країнами ЄС, %

Зовнішня торгівля товарами міста 
Києва, млрд дол. США

експорт

9,7

19,8

2017

-10,1

10,2

23,5

2018

-13,3

131,4%

105,2%

118,6%

імпорт сальдо
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Зовнішня торгівля  
послугами, млрд дол. США

експорт

3,1
2,5

0,5

3.5

3,0
3,6

2018

0,5

100,7%

119,8%

116,4%

імпорт сальдо

2017

Найбільші партнери у зовнішньоторговельних операціях з товарами

Серед основних товарних груп лідерські позиції займає експорт таких товарів: продукти
рослинного походження (40,1%), жири та олії тваринного або рослинного походження (23,0%),
готові харчові продукти (9,2%). Що стосується імпорту, то тут переважають машини, облад-
нання та механізми; електротехнічне обладнання (25,2%), продукція хімічної та пов’язаних
із нею галузей промисловості (17,9%), мінеральні продукти (17,2%).

У зовнішній торгівлі послугами нарощується позитивне сальдо, яке досягло у 2018 році
понад пів мільярда дол. США.

Зовнішня торгівля послугами по місту Києву у  2018  році збільшилася порівняно
з 2017 роком на 18,0% та становила 6,6 млрд дол. США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2018 році становив 1,18 проти 1,21 у 2017 році.

Частка міста Києва у обсязі експорту послуг України становила 30,5%, у обсязі імпорту – 47,7%.

Країни ЄС

38,1

ЕКСПОРТ
час тка у  обсязі  експорт у  Києва,  %           час тка у  обсязі  імпорт у  Києва,  %

ІМПОРТ

Інші

45,4

Китай

16,5

Країни ЄС

36,5

Інші

46,7

Індія

10,2

Китай

6,6
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	 	 У	 структурі	 експорту	 послуг	 найбільшою	 є	 частка	 транспортних	 послуг	 
(23,1%),	 послуг	 у	 сфері	 телекомунікації,	 комп’ютерних	 та	 інформаційних	 послуг 
	(40,6%),	ділових	послуг	(20,1%).	Що	стосується	імпортованих	послуг,	то	тут	найбіль-
ша	частка	належить	транспортним	послугам	(15,0%);	послугам,	пов’язаним	з	подо-
рожами	(28,5%);	послугам	у	сфері	телекомунікації,	комп’ютерним	та	інформаційним	 
послугам	(11,3%).

	 	 Для	досягнення	позитивного	сальдо	зовнішньоекономічної	діяльності	в	рамках	
виконання	Комплексної	київської	міської	цільової	програми	сприяння	розвитку	під-
приємництва,	промисловості	та	споживчого	ринку	на	2015-2018	роки	у	2018	році:

• розроблено	 «Концепцію	 нарощування	 промисловими	 підприємствами	 міста	 Києва	
експортного	потенціалу»;

• проведено	 конкурс	 «Кращий	 експортер	 року»	 та	 нагороджено	 22	 підприємства-
переможця;

• розроблено	та	видано	каталог	експортерів	міста	Києва,	до	якого	увійшло	100	кращих	під-
приємств-експортерів.	У	цьому	каталозі	представлено	всі	основні	галузі	промислового	ви-
робництва:	від	виробництва	устаткування,	медичного	та	реабілітаційного	обладнання,	
фармацевтики	до	виробництва	продуктів	харчування,	одягу	та	паперової	упаковки.

ЕКСПОРТ

частка у обсязі експорту Києва, %           частка у обсязі імпорту Києва, %

ІМПОРТ

Країни ЄС

47,5

Інші

32,3

США

20,2

Країни ЄС

53,4

Інші

30,7

Туреччина

11,2

Китай

4,7

Найзначніші партнери у зовнішньоторговельних операціях послугами

Частка міста Києва у зовнішній 
 торгівлі послугами з країнами ЄС, %

Імпорт із країн ЄС, %

Eкспорт до країн ЄС, %

53,4
53,7

47,5
45,9

2018
2017
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Участь промислових підприємств міста Києва у міжнародних виставках

Стенд міста Києва на Міжнародній виставці China International Import Expo 2018.

XI Міжнародна 
виставка 
авіакосмічного салону 
“АВІАСВІТ - ХХІ”

Міжнародна 
виставка “China 
International Import 
Expo 2018”

XVII Міжнародний 
виставковий форум 
“Технології 
захисту/ПожТех - 2018”

XVII Міжнароднa 
виставкa 
промислового 
комплексу - 2018

КИЇВ





2 2

При підготовці звіту були використані дані Державної 
служби статистики України, Головного управління ста-
тистики в місті Києві, звітна інформація структурних 
підрозділів виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА), дані міжнародних рейтингових агентств, відкри-
тих  інформаційних джерел тощо.


