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Інформаційно-аналітична довідка  

про основні тенденції соціально-економічного розвитку м. Києва  
 

Сфера реального сектору економіки 
У січні–липні 2019 року індекс промислової продукції підприємств 

м. Києва по відношенню до січня–липня 2018 року становив 97,8%  

(в Україні – 100,4%). 
 

Рис. 1. Індекс промислової продукції в м. Києві в порівнянні з Україною, наростаючим 

підсумком у % до відповідного періоду попереднього року 

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у січні–липні 2019 року 

збільшився на 19,7 млрд грн порівняно з січнем–липнем 2018 року і становив 

128,8 млрд грн (8,6% загальнодержавного обсягу). 

Таблиця 1. Індекси промислової продукції за основними видами діяльності, у % до 

відповідного періоду попереднього року  

 Січень–

липень 

2017 

року 

Січень–

липень 

2018 

року 

Січень–

липень 

2019 

року 

Питома вага у  

загальному 

обсязі 

реалізованої 

продукції, % 

Промисловість в цілому 97,9 97,7 97,8 100,0 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і 

фармацевтичних препаратів 

109,6 96,7 111,6 7,5 

Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря 

103,0 105,5 104,1 29,6 

Машинобудування, крім ремонту  і монтажу машин і                  

устатковання 

84,0 98,7 102,4 4,4 

Виробництво гумових і пластмасових виробів; іншої 

неметалевої мінеральної продукції 

115,6 98,7 101,9 6,1 

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,   

виробів зі шкіри та інших матеріалів 
140,1 90,0 100,1 1,1 

Скоротилися: 

Виробництво харчових продуктів, напоїв і 

тютюнових виробів 

98,1 94,9 98,6 39,6 

Металургійне   виробництво, виробництво  готових 

металевих виробів, крім виробництва машин     і 

устатковання 

93,1 102,5 92,8 2,1 

Виробництво хімічних речовин і хімічної  продукції 127,2 88,6 85,0 1,2 
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 Січень–

липень 

2017 

року 

Січень–

липень 

2018 

року 

Січень–

липень 

2019 

року 

Питома вага у  

загальному 

обсязі 

реалізованої 

продукції, % 

Виготовлення виробів з деревини, виробництва 

паперу та поліграфічна діяльність 

63,9 91,9 70,7 3,3 

Інші:     Добувна промисловість і розроблення кар’єрів … 1 … 1 … 1 1,0 

               Виробництво коксу та  продуктів  нафтопереробленя     - - - … 
1
 

            Водопостачання; каналізація,  поводження з відходами - - - 2,1 
 

У січні–липні 2019 року у переробній промисловості спостерігалося 

зростання у таких видах економічної діяльності: 

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних 

препаратів – на 11,6% (в Україні збільшення на 11,3%) за рахунок збільшення 

виробництва препаратів лікарських, що містять інші антибіотики, розфасовані 

для роздрібного продажу на 1,1%;  

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання – 

на 2,4% (в Україні зменшення на 3%) за рахунок збільшення виробництва 

приладів електричних сигналізаційних для захисту від крадіжок або пожежі та 

апаратури подібної для використання в будівлях на 95,1%; устатковання для 

пакування та обгортання (крім устатковання для наповнення, закупорювання 

пляшок, банок, закривання ящиків, мішків, їх запечатування, наклеювання 

етикеток) на 70,2%; блоків дверних, й віконних з алюмінію на 63,4%; табло, 

панелей, консолей, підставок, шаф та інших основ для апаратури для контролю 

та розподілення електроенепгії (крім апаратури, обладнаної відповідним 

устаткуванням) на 24,4%; основ апаратури електричної для контролю та 

розподілення електроенергії іншої, на напругу не більше 1 кВ на 11%; 

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої 

мінеральної продукції – на 1,9% (в Україні збільшення на 0,9%) за рахунок 

збільшення виробництва виробів для транспортування чи пакування продукції, 

з пластмас (крім коробок, ящиків, тари гратчастої та виробів подібних; мішків 

та пакетів; у т. ч. конусоподібних; бутлів, пляшок, флаконів, фляг та виробів 

подібних; бобін, котушок, шпуль та подібних виробів, корків, кришок, 

ковпачків та подібних засобів для закупорювання на 17,4%; виробів 

багатошарових ізолюючих зі скла на 1,3%; 

 текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів – на 0,1% (в Україні зменшення на 10,4%) за рахунок 

збільшення виробництва одягу і аксесуарів до одягу трикотажного машинного 

або ручного в’язання для немовлят (для дітей зростом не більше 86 см), 

уключаючи сорочечки, повзунки, комбінезони, костюмиеластичні, рукавички, 

рукавиці й мітенки, верхній одяг на 52,2%; комплектів і костюмів чоловічих та 

хлопчачих з тканини бавовняної або з волокон синтетичних або штучних, 

виробничих та професійних на 52%; білизни постільної бавовняної (крім 

трикотажної машинного чи ручного в’язання на 37,9%; предметів одягу інших 

чоловічих або штучних, виробничих та професійних на 28,8%. 

                                                           
1  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо 

конфіденційності інформації. 
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Також у січні–липні 2019 року відбулося зростання на 4,1% за видом 

економічної діяльності: «Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря» (в Україні зменшення на 1,8%). 

 

Проте, на скорочення переробної промисловості вплинуло зниження 

випуску продукції у: 

виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 1,4%               

(в Україні збільшення на 3,1%) за рахунок зменшення виробництва хліба та 

виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання на 21,8%; печива солодкого 

(уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом 

або іншими сумішами, що містять какао) на 19,2%; цукерок шоколадних (крім 

цукерок із вмістом алкоголю, шоколаду в брикетах, пластинах чи плитках) на 

17,2%; хлібу та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання на 21,3%; води 

з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, 

тобто напої безалкогольного типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні 

й газовані) на 1,2%; тортів на 0,6%;  

металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім 

машин і устатковання – на 7,2% (в Україні збільшення на 1%) за рахунок 

зменшення виробництва листів профільованих (ребристих) 

холоднодеформованих, зі сталі нелегованої на 39,1%; блоків дверних й 

віконних з металів чорних на 4%;  

виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 15% (в Україні 

збільшення на 0,1%) за рахунок зменшення виробництва засобів косметичних 

для макіяжу чи догляду за шкірою, у т. ч. засобів сонцезахисних та для засмаги 

(крім препаратів лікарських, засобів косметичних для макіяжу губ і пудри 

косметичної й туалетної, тальку) на 34,6%; засобів мийних та для очищення, які 

містять або не містять мило, включаючи допоміжні засоби для миття, 

розфасовані для роздрібної торгівлі (крім тих, що їх використовують як мило та 

поверхнево-активні речовини) на 26,3%; 

виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній 

діяльності – на 29,3% (в Україні зменшення на 5,5%) за рахунок зменшення 

виробництва журналів та видань періодичних, які виходять менше чотирьох
 

разів на тиждень, віддрукованих на 87,6%; газет, які виходять менше чотирьох 

разів на тиждень, віддрукованих, на 29,3%. 

Негативний вплив на розвиток промисловості у січні–липні 2019 року 

продовжували спричиняти: 

недостатня урегульованість законодавчого поля формування промислової 

політики; 

дороговизна довгострокового інвестиційного кредитування та оренди 

обладнання на умовах лізингу; 

висока енергозатратність виробництва, що спричиняє високу собівартість 

продукції; 

повільний процес переходу виробників на технічні європейські стандарти; 

насичення внутрішнього ринку імпортованими товарами низької якості; 
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надмірне податкове навантаження на промислові підприємства м. Києва у 

зв’язку із застосуванням завищеного коефіцієнту функціонального 

використання земель промисловості, що призводить до збільшення податку на 

землю та рівня орендної плати за користування земельними ділянками для 

промислових підприємств у 2 рази, зменшення обсягу обігових коштів, падіння 

обсягів промислового виробництва; 

відсутність пільгових режимів оподаткування для підприємств, що 

виробляють високотехнологічну та інноваційну продукцію; 

гострий дефіцит кваліфікованих кадрів технічних спеціальностей тощо. 

 

Фінансові показники 

До Зведеного бюджету України у м. Києві за січень–серпень 2019 року 

надійшло 310389 млн грн, що на 0,9% більше ніж у січні–серпні 2018 року. 

До Державного бюджету за січень–серпень 2019 року надійшло  

278308,7 млн грн, що на 1825,2 млн грн або на 0,7% менше ніж за  

відповідний період 2018 року. 

Доходи загального та спеціального фонду бюджету м. Києва станом на 

01.09.2019 становили 32080,3 млн грн (без урахування трансфертів з 

Державного бюджету, які становили – 9648,4 млн грн), що на 4701,8 млн грн 

більше відповідного показника минулого року. При цьому, доходи загального 

фонду бюджету міста Києва збільшилися на 22,9% та становили 

30008,9 млн грн, доходи спеціального фонду зменшилися на 30,2% та 

становили 2071,4 млн грн. 

Доходи загального фонду 

Надходження до загального фонду бюджету м. Києва за січень–серпень 

2019 року становили 30008,9 млн грн (71,9% річного плану), що на 

5594,8 млн грн більше рівня відповідного показника 2018 року. 

Дотацій та субвенцій з державного бюджету надійшло 8684,9 млн грн. 

Основним джерелом наповнення доходної частини загального фонду 

бюджету міста Києва у поточному році залишився податок та збір на доходи 

фізичних осіб, питома вага якого в доходах загального фонду бюджету  

міста Києва – 50,1%, що становили 15037,9 млн грн (67,1% річного плану). 

Друге місце за обсягом надходжень загального фонду бюджету  

міста Києва належить місцевим податкам і зборам, питома вага яких 32,1%. 

Станом на 01.09.2019 їх надходження становили 9638,7 млн грн  

(77,9% річного плану), зокрема від плати за землю – 3806,5 млн грн 

(68% річного плану), що на 492,5 млн грн більше за показник 2018 року. 

Доходи спеціального фонду 

За січень–серпень 2019 року до спеціального фонду бюджету м. Києва 

надійшло 2071,4 млн грн, що становило 57% річних планових показників. 

До бюджету розвитку спеціального фонду бюджету міста Києва станом на 

01.09.2019 надійшло 245,6 млн грн (22,5% річного плану). 

Видатки 

За січень–серпень 2019 року касові видатки становили 32432,4 млн грн або 

53% річних планових призначень, зокрема загального фонду бюджету м. Києва 
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– 24325,6 млн грн (59,1% річних планових призначень), спеціального фонду 

бюджету – 8106,8 млн грн (40,6% річних планових призначень). 

 

Показники інвестиційної діяльності 

За останніми наявними статистичними даними у січні–червні 2019 року 

обсяг освоєних капітальних інвестицій становив 80,5 млн грн 

(34,4% загальнодержавного обсягу), що на 9,1% більше обсягу капітальних 

інвестицій ніж у січні–червні 2018 року (в Україні збільшення на 12,3%).  
 

Таблиця 2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування, у % до загального обсягу 
 

 Січень–червень 

2018 року 

Січень–червень 

2019 року 

Усього 100,0 100,0 

зокрема за рахунок   

коштів державного бюджету 2,5 3,5 

коштів місцевих бюджетів 1,7 2,7 

власних коштів підприємств та організацій 79,1 78,4 

кредитів банків та інших позик 10,7 8,8 

коштів іноземних інвесторів 0,2 1,0 

коштів населення на будівництво житла 3,6 3,7 

інших джерел фінансування 2,2 1,9 

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (93,2% загального обсягу) 

освоєно у матеріальні активи, з яких у будівлі та споруди – 45,9% усіх 

інвестицій, у машини, обладнання та інвентар – 27,1%, транспортні засоби – 

14,8%. У нематеріальні активи вкладено 6,8% загального обсягу капітальних 

інвестицій. 
 

Таблиця 3. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності, у % до загального 

обсягу 

 Січень–червень 

2018 року 

Січень–червень 

2019 року 

Усього,  

зокрема: 
100,0 100,0 

Сільське, лісове та рибне господарство 1,2 0,6 

Промисловість 28,4 37,6 

Будівництво 6,2 7,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів 

10,1 9,2 

Транспорт, складське господарство, поштова та 

кур'єрська діяльність 

14,2 14,0 

Тимчасове розміщування й організація 

харчування 

0,5 1,1 

Інформація та телекомунікації 20,1 9,3 

Фінансова та страхова діяльність 5,4 4,6 

Операції з нерухомим майном 6,3 6,1 

Професійна, наукова та технічна діяльність  1,7 3,1 

Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування   

2,2 2,5 

Державне управління й оборона; обов'язкове 

соціальне страхування 

1,6 2,3 
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 Січень–червень 

2018 року 

Січень–червень 

2019 року 

Освіта 0,4 0,3 

Охорона здоров'я та надання соціальної 

допомоги 

0,8 0,9 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 0,8 1,2 

Надання інших видів послуг 0,1 0,1 

Станом на 01.07.2019 обсяг унесених в економіку міста Києва прямих 

іноземних інвестицій (акціонерного капіталу)
2
 з початку інвестування становив 

17 661 млн дол.  США (52,4% загальнодержавного обсягу). 

Темп зростання обсягу прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) становив 101,7% до обсягів на початок 2019 року. Тобто, порівняно з 

початком року відбулося збільшення обсягів іноземного акціонерного капіталу 

в економіку столиці на 288,5 млн дол. США.  

Станом на 01.07.2019 обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного 

капіталу) у розрахунку на одну особу населення, наростаючим підсумком з 

початку інвестування, становив 6 087,1 дол. США. 

У січні–червні 2019 року надійшло акціонерного капіталу нерезидентів  

839 млн дол. США (в Україні – 1259,5 млн дол. США). 

За видами економічної діяльності найвагомішу частку (23,4%) усіх прямих 

інвестицій, що надійшли в економіку міста, спрямовано в розвиток підприємств 

оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів. 

Значний обсяг прямих інвестицій вкладено також в підприємства та 

організацій, що здійснюють фінансову та страхову діяльність (20,6%), 

підприємства, що здійснюють операції з нерухомим майном (15,7%), 

підприємства сфери інформації та телекомунікацій (12,3%), підприємства, що 

здійснюють професійну, наукову та технічну діяльність (10,6%), тощо. 
 

Показники рівня життя 
У січні–липні 2019 року середньомісячна заробітна плата штатного 

працівника підприємств, установ та організацій становила 15 334 грн 

(в Україні – 10 161 грн), що на 18% більше ніж у січні–липні 2018 року. 

Найбільше середньомісячна заробітна плата штатних працівників зросла за 

такими видами економічної діяльності: «Водопостачання; каналізація, 

поводження з відходами» (на 44,5% до 11769 грн), «Інформація та 

телекомунікація» (на 26,9% до 24142 грн), «Промисловість» (26,5% до 

15848 грн), «Операції з нерухомим майном» (на 25,8% до 10759 грн), 

«Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування»  

(на 24,6% до 8627 грн), «Будівництво» (на 22,9% до 7673 грн), «Транспорт, 

складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (на 22,2% до 

16292 грн), «Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги» (22,2% до 

9806 грн), «Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря» 

(на 22% до 19655 грн), «Надання інших видів послуг» (на 19,2% до 13914 грн) 
                                                           
2
 Дані про прямі інвестиції на 01.01-01.07.2019 розраховані з урахуванням адміністративних даних НБУ, які на 

відміну від попередніх років, уключають обсяги реінвестованих доходів банків України (обчислені НБУ на 

основі даних про нерозподілені прибутки/збитки відповідно до частки участі прямого інвестора в їх капіталі)  
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тощо. 

Індекс реальної заробітної плати по м. Києву у січні–липні 2019 року 

порівняно з січнем–липнем 2018 року становив 108,5% (в Україні – 109,7%). 
 

Заборгованість із виплати заробітної плати станом на 01.08.2019 

збільшилася на 16,5% порівняно з початком року (в Україні – збільшення  

на 3,6%) і становила майже 169 млн грн (6,1% загальної суми боргу по Україні). 

У столиці відсутня прострочена заборгованість із виплати заробітної плати 

в бюджетних установах, які фінансуються з бюджету міста Києва. 

Заборгованість із виплати заробітної плати на економічно активних 

підприємствах станом на 01.08.2019 становила 134,9 млн грн, що на 

38,3% більше порівняно з початком року. 
 

Рис. 2. Динаміка обсягу заборгованості з виплати заробітної плати в м. Києві за формою 

власності станом на 01.08.2019 

 
 

За наявними даними офіційної статистики станом на 01.08.2019 

заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах державного 

сектору економіки становила 123,6 млн грн (73,2% загальної суми 

заборгованості по місту). 

Серед державних, найбільшими боржниками залишаються підприємства, 

які: входять до складу ДК «Укроборонпром» – 84 млн грн (ПАТ «Завод «Маяк» 

– 24,9 млн грн; ДП «НДІ «Квант» – 23,4 млн грн; ДП КНДІ гідроприладів –  

9,6 млн грн; ДПКДЗ «Буревісник» – 7,2 млн грн; ДП «КБ «Артилерійське 

озброєння» – 4,6 млн грн; ДП «НДІ «Буран» та ПАТ «Київський завод «Радар» 

– по 4,0 млн грн; ДП «Київський бронетанковий завод» – 3,6 млн грн;  

ВАТ «Завод Квант» – 2,0 млн грн; ПАТ НДІ електромеханічних приладів –  

0,6 млн грн тощо); знаходяться у сфері управління Мінрегіону – 12,2 млн грн 

(ДП «Київдіпротранс» – 6,4 млн грн; ДП ПІ «Укрметротунельпроект» –  

4,9 млн грн; ДП «Український НДІБМВ» – 0,3 млн грн тощо); Державного 

космічного агентства України – 7,2 млн грн (КПСП «Арсенал» – 7,2 млн грн); 

Міністерства інфраструктури України – 6,8 млн грн (ДП водних шляхів 

«Укрводшлях» – 5,4 млн грн; УДПТНДІ цивільної авіації «Украеропроект» –  

0,9 млн грн; ДП «Антонов-Фінанс» – майже 0,5 млн грн); Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості України – 3,2 млн грн (ДП «Київський 

інститут інженерних вишукувань і досліджень «Енергопроект» – 1,5 млн грн; 
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ДП «Укртранснафтопродукт» – 1,1 млн грн; ДП «Науково-дослідний інститут 

нафтопереробної та нафтохімічної промисловості «Масма» – 0,6 млн грн тощо); 

Міністерства екології та природних ресурсів України – 2,2 млн грн  

(ДП «Держекоінвест» – 2,2 млн грн); Міністерства аграрної політики та 

продовольства України – 2,1 млн грн (ДП УДАП «УкрДАГП» – 0,9 млн грн;  

ДП «Український науково-дослідний та проектний інститут харчової 

промисловості» – 0,7 млн грн; ДП «Київський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою» – 0,3 млн грн тощо); Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України – 1,3 млн грн (ДНВК «Київський інститут 

автоматики» – 0,9 млн грн; ДП «Оріон-Телеком» – по 0,4 млн грн); 

Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву – 

1,2 млн грн (ДАК «Національна мережа аукціонних центрів» – 1,2 млн грн). 

Серед підприємств-боржників із заробітної плати недержавного сектору, 

найбільший обсяг заборгованості склався на: ПАТ «Комерційний банк «Союз» 

– 9,6 млн грн; ТОВ «ГРУП ДФ Інтернешнл Юкрейн» – 7,3 млн грн; ПАТ «Трест 

«Київміськбуд-3» – 5,2 млн грн; ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» – 4,7 млн 

грн; ТОВ «ФОСАГРО-Україна» – 4,1 млн грн; ПАТ «ТММ-Енергобуд» –  

3,6 млн грн; ТОВ «Керрот» будівельні матеріали» – майже 2,5 млн грн;  

ТОВ «Укргазнііпроект» – 1,2 млн грн; ПАТ «Авіокомпанія «Буковина» –  

1,1 млн грн тощо. 

Крім того, у переліку боржників за даними органів статистики станом на 

01.08.2019 рахувалося 4 установи фінансової сфери (банки), заборгованість на 

яких становила 14,9 млн грн та які перебувають у стадії ліквідації. Погашення 

зазначеної заборгованості здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів 

фізичних осіб». 

За всіма підприємствами-боржниками проводився аналіз причин 

виникнення заборгованості із заробітної плати, за результатами якого до 

контролюючих та правоохоронних органів надсилалися інформаційні 

матеріали. 

Згідно з оперативними даними протягом серпня 2019 року підприємствами 

міста, які за даними органів державної статистики на 01.08.2019 значилися в 

переліку боржників, виплачено 6,1 млн грн заборгованої заробітної плати (за 

червень 2019 року та попередні періоди). 

Всього ж, завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня-серпня 

2019 року підприємствами-боржниками міста виплачено 113,9 млн грн 

заборгованої заробітної плати. 

На офіційній субвебсторінці Департаменту соціальної політики 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Єдиного Веб-порталу територіальної громади м. Києва 

виствітлено інформацію про стан погашення заборгованості із виплати 

заробітної плати в м. Києві згідно з статистичними даними та перелік 

найбільших підприємств-борджників (https://dsp.kyivcity.gov.ua/content/oplata-

praci.html). 
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Показники розвитку споживчого ринку  

У січні–липні 2019 року оборот роздрібної торгівлі у порівняних цінах 

збільшився на 14% порівняно з січнем–липнем 2018 року та становив понад  

115,5 млрд грн (19,4% загальнодержавного обсягу (без врахування тимчасово 

окупованої території АР Крим, м. Севастополя та частини тимчасово 

окупованих територій у Донецькій та Луганській областях) у зв’язку із 

підвищенням платоспроможності населення (реальна заробітна плата зросла до 

108,5%).  

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних 

осіб) становив 100,1 млрд грн (23,2% загальнодержавного обсягу (без 

урахування тимчасово окупованої території АР Крим, м. Севастополя та та 

частини тимчасово окупованих териорій у Донецькій та Луганській областях)), 

що у порівнянних цінах на 14,4% більше ніж у січні–липні 2018 року. 
 

Рис. 3. Оборот роздрібної торгівлі, наростаючим підсумком, у % до відповідного періоду 

попереднього року 

 
 

Житлово-комунальне господарство 

У січні–липні 2019 року рівень оплати населенням житлово-комунальних 

послуг (без урахування електроенергії) становив 103,2
1
% (в Україні – 103,5

1
%). 

 

Рис. 4. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Києву порівняно з 

Україною, у % з початку року 

 
1
 За рахунок погашення боргу попередніх періодів 

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

120,0

Індекс промислової продукції 
Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі 
Індекс реальної заробітної плати 

106,7% 106,2% 

103,2% 

90,7% 91,3% 

103,5% 

на 31.07.2017 на 31.07.2018 на 31.07.2019 

Київ Україна 
1 1 

1

 
1

 



 

10 

 

Таблиця 4. Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг по м. Києву  

за видами послуг, у % з початку року (за даними Державної служби статистики України) 

 Січень–липень 

2018 року 

Січень–липень 

2019 року 

Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг 106,2
1
 103,2

1
 

за видами послуг:   

постачання природного газу  109,2
1
 110,5

1
 

централізоване опалення та постачання гарячої води  114,7
1
 107,5

1
 

централізоване постачання холодної води та 

водовідведення 

88,4 90,9 

утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 94,0 95,0 

вивезення побутових відходів 98,0 94,5 
1 
За рахунок погашення боргу попередніх періодів 

 

Станом на 31.07.2019 заборгованість населення з оплати житлово-

комунальних послуг становила 5389,9 млн грн, зокрема за видами послуг: 

- постачання природного газу – 273,8 млн грн (станом на 01.01.2019 – 

327,1 млн грн); 

- централізоване опалення та постачання гарячої води –  

3476,0 млн грн (станом на 01.01.2019 – 3946 млн грн); 

- централізоване постачання холодної води та водовідведення – 

742,3 млн грн (станом на 01.01.2019 – 635,8 млн грн); 

- утримання будинків і споруд та прибудинкових територій –  

896,9 млн грн (станом на 01.01.2019 – 808,3 млн грн); 

- вивезення побутових відходів – майже 1 млн грн (станом на 01.01.2019 – 

1,13 млн грн). 

У січні–липні 2019 року з метою підвищення рівня оплати населенням 

житлово-комунальних послуг: 

- укладено 869 угод про реструктуризацію заборгованості за житлово-

комунальні послуги на загальну суму понад 8,7 млн грн; 

- вручено 294,1 тис. попереджень про необхідність погашення боргу по 

поштовим скриням квартиронаймачів, борг яких становить більше 1000 грн; 

- подано до суду 240 позовних заяв на стягнення боргу у судовому 

порядку на суму майже 3,4 млн грн. 
 


