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Прес-випуск 

 

До 70-ої річниці визволення м.Києва від німецько-фашистських 

загарбників. 

 

Минуло 70 років з того дня, коли Київ був звільнений від фашистської 

окупації, яка тривала довгі 777 днів. Вранці 6 листопада  

1943 року війська 1-го Українського фронту під командуванням Миколи 

Ватутіна увійшли до столиці України. Ця подія стала переломною у ході 

війни і подарувала мільйонам людей надію на перемогу. 

Місто лежало в руїнах, фашисти нанесли непоправних утрат як 

історичним пам’яткам, так і господарському комплексу столиці. До 

закінчення війни залишалося ще багато днів, проте мирний Київ буквально з 

дня звільнення почав заліковувати рани. 

Сьогодні Київ – це найбільше місто України, політичний, 

економічний, науково-технічний та культурний центр. 

Узагальнюючим показником, який характеризує рівень розвитку 

економіки регіону, є валовий регіональний продукт (ВРП). 

Індекс фізичного обсягу ВРП м.Києва у 2012р. (за попередніми 

даними) у цінах попереднього року складав 102,7%. 

Обсяг ВРП у 2011р. (у фактичних цінах) склав 223774 млн.грн., що 

становить 17,2% від обсягів по Україні. У розрахунку на одну особу 

припадало 79,7 тис.грн. ВРП (по Україні – 28,5 тис.грн.). 

Частка м.Києва у загальному обсязі валового внутрішнього продукту 

склала 18,0%, що відповідає першому місцю серед інших регіонів. Індекс 

фізичного обсягу валової доданої вартості (у цінах попереднього року) 

становив 104,4%. 

Також важливим показником, який характеризує соціально-

економічний розвиток регіону є валова додана вартість у розрахунку на 

одну особу. Цей показник по місту у 2011р. складав 74899 грн. та, як і у 

попередні роки, був найбільшим по Україні. 

 

http://gorstat.kiev.ukrstat.gov.ua/


НАСЕЛЕННЯ 

 

Станом на 1 січня 2013р. у м.Києві проживало 2845,0 тис. осіб, що 

становить 6,2% від чисельності наявного населення України. У 2012р. 

кількість населення столиці збільшилась на 30,8 тис. осіб за рахунок 

природного та міграційного приросту. Жінки складають 53,8% від загальної 

кількості населення, чоловіки – 46,2%. На 1000 киянок припадає 859 

чоловіків. 
 

Основні демографічні показники 
 

(на 1 січня) 

 1941 1951 1990 2000 2012 2013 

       Кількість постійного 

населення, тис. осіб … … 2593,9 2601,4 2773,0 2803,7 

Кількість наявного 

населення, тис. осіб 867,0 894,4 2624,4 2631,9 2814,3 2845,0 

Площа, кв.км 680,0 680,0 825,0 835,6 835,6 835,6 

Щільність, осіб/кв.км 1246 1272 3181 3148 3368 3405 

Кількість народжених, на 

1000 осіб 22,4 15,9 12,0 7,2 11,4 12,0 

Кількість померлих,  

на 1000 осіб 13,6 7,1 8,6 10,1 9,6 9,8 

Природний приріст,  

на 1000 осіб 8,8 8,8 3,4 –2,9 1,8 2,2 

 

Питома вага окремих вікових груп у загальній чисельності постійного 

населення 
 

(на початок року) 

 
Населення у віці, % 

до 16 років 60 років та старші 

   2001 18,0 15,9 

2010 13,8 17,5 

2012 15,3 18,5 

2013 15,6 19,0 
 

ОСВІТА 
 

Київ, як головний освітній центр України, покликаний забезпечити 

процес виховання, загальноосвітньої професійної підготовки, всебічного 

фізичного та інтелектуального розвитку, формування світогляду 

підростаючого покоління. 
 



Дошкільні навчальні заклади м.Києва 
 

 

(на кінець року) 

 Кількість закладів Дітей у закладах, 

тис. осіб 

Працівників освіти, 

тис. осіб 
    
2000 687 72,2 8,8 

2010 679 89,3 10,4 

2011 686 94,3 10,7 

2012 692 100,7 11,1 
 

 

Загальноосвітні навчальні заклади 
 

(на початок навчального року) 

 1940/1941 1950/1951 1990/1991 2000/2001 2010/2011 2012/2013 

       

Кількість 

закладів 180 152 341 497 525 513 

у них        

учнів, тис. осіб 101,5 116,1 356,6 327,0 224,8 236,6 

учителів, тис. 

осіб 4,8 5,3 22,1 23,7 21,9 22,1 
 

 

Кожний сьомий вищий навчальний заклад України знаходиться у 

м.Києві. 

 

Вищі навчальні заклади 

 
(на початок навчального року) 

 1940/1941 1950/1951 1990./1991 2000/2001 2010/2011 2012/2013 

       

Кількість ВНЗ I–II 

рівнів акредитації 33 29 40 46 47 43 

у них студентів,  

тис. осіб 9,0 14,4 55,3 44,9 32,6 31,3 

Кількість ВНЗ III–IV 

рівнів акредитації 20 24 18 66 69 72 

у них студентів,  

тис. осіб 28,6 34,1 150,2 259,9 521,8 441,9 
 



Розподіл вищих навчальних закладів за типами 
 

(на початок 2012/2013 навчального року) 

 
Кількість 
закладів 

Чисельність 
студентів 

З них жінки 

    
Усього 115 473161 251931 

технікуми 8 8832  

училища 3 369 227 

коледжі 23 19773 9623 

університети 41 364452 199451 

академії 18 64053 29502 

інститути 22 15682 9222 
 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 
 

У м.Києві продовжує успішно функціонувати галузь медицини, яка 

забезпечує надання необхідної медичної допомоги мешканцям міста. 
 

Заклади охорони здоров’я м.Києва 
 

 2000
 

2011
 

2012
 

    
Кількість лікарняних закладів, одиниць 99 116 108 

у них ліжок, тис. 30,3 30,1 29,6 

Кількість лікарських амбулаторно-

поліклінічних закладів 339 493 586 

Планова ємність амбулаторно-поліклінічних 

закладів (кількість відвідувань за зміну), тис. 81,1 85,7 85,7 

На 10 тис. населення    

кількість ліжок 116,4 108,5 105,4 

кількість відвідувань  

за зміну 311,2 309,0 305,8 

Кількість населення у розрахунку на одне 

лікарняне ліжко 85,9 92,2 94,8 
 

Кількість працівників охорони здоров’я та надання соціальної 

допомоги м.Києва за віком та статтю
1
 

 

(на кінець року) 

 2010 2011 2012 
 

Кількість працівників, тис. осіб 101,7 102,8 104,5 

у тому числі    

за віковими групами, у відсотках до підсумку    

15–35 років 27,3 27,6 27,9 

передпенсійний вік 13,1 12,4 13,5 

працюючі пенсіонери 26,2 26,9 26,3 

за статтю, у відсотках до підсумку    

жінки 81,9 81,9 81,7 

чоловіки 18,1 18,1 18,3 
_______________ 
1 

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із 

кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.  



ТРАНСПОРТ 
 

Міський пасажирський транспорт 

 

Станом на 1 січня 2013р. у м.Києві налічувалось 19 трамвайних,  

41 тролейбусний та 140 автобусних (загального користування) маршрутів. У 

2012р. усіма видами міського транспорту (з урахуванням розрахункових 

даних фізичних осіб-підприємців) перевезено 1,2 млрд. пасажирів. 
 

 1940 1950 1990 2000 2010 2012 

       

Трамвай       

Довжина колії, км 210,7 150,3 275,9 279,5 249,6 244,9 

Кількість пасажирських 

вагонів, одиниць 434 354 904 582 446 413 

Перевезено пасажирів, 

млн. 278,0 169,7 438,1 265,0 69,0 144,7 

Тролейбус       

Довжина ліній, км 15,4 51,2 317,9 342,0 493,1 497,3 

Кількість пасажирських 

машин, одиниць 47 129 1125 583 494 461 

Перевезено пасажирів, 

млн. 14,8 80,5 516,5 306,6 123,6 185,1 

Метрополітен       

Кількість станцій – – 31 40 49 51 

Довжина експлуатаційної 

колії, км – – 34,7 51,6 63,7 66,1 

Кількість пасажирських 

вагонів, одиниць – – 496 572 753 770 

Перевезено пасажирів, 

млн. – – 394,7 505,5 504,3 526,7 
 

 

ЗВ'ЯЗОК 
 

Основні показники розвитку зв’язку 

 

У червні 1941р. у м.Києві працювало 6 телефонних станцій на  

22500 абонентів. Станом на 1 січня 2013р. налічувалось 1,5 млн. основних 

телефонних апаратів, у т.ч. 1,0 млн. квартирних. 

За 2012р. отримано доходів від послуг пошти та зв’язку на суму  

21,5 млрд.грн., з них від надання послуг населенню – 11,4 млрд.грн. 

Найбільша питома вага в загальному обсязі доходів належить стільниковому 

зв’язку – 62,7%. 



 

 1950 1990 2000 2010
1
 2012

1 

 

Відправлено за рік, млн. 

листів 32,6 97,0 50,1 118,5 210,4 

телеграм 2,6 4,2 1,1 0,5 0,3 

посилок 0,6 3,5 0,7 6,8 34,4 

грошових переказів 1,3 5,7 7,1 7,6 7,7 

у т.ч. виплата пенсій … … 5,9 5,6 5,5 

періодичних видань 45,8 3394,0 524,0 451,2 378,7 

Наявність на кінець року, тис. 

основних телефонних 

апаратів 18,3 657,7 986,7 1528,7 1455,3 

у т.ч. квартирних … 544,1 811,3 1047,5 961,7 

місцевих таксофонів 0,2 7,8 5,3 0,0 0,0 

універсальних таксофонів – … 1,0 2,8 1,7 

основних радіотрансля-

ційних точок загального 

користування 114,7 2248,0 822,4 535,5 435,2 

з них квартирних … … 745,1 476,2 386,1 

абонентів мобільного 

зв’язку
2
 – … 864,8 8637,6 6918,2 

абонентів кабельного 

телебачення – … – 544,8 1374,7 

абонентів мережі Інтернет – … – 1173,2 1631,3 
_______________ 
1
 З 2009р. включно абонентів від інших видів мобільного зв’язку: супутникового, радіозв’язку 

розподільчих систем (широкосмуговий доступ), цифрової безпроводової телефонії. 
2
 Стільникового, пейджингового, транкінгового. 

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ТА БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
 

 2010 2011 2012 
 

   Капітальні інвестиції, млн.грн. 53726 71142 79614 

Прийняття в експлуатацію загальної площі 

житлових будинків, тис.м
2
 1012 1501 1503 

 

Інвестиційна діяльність підприємств та організацій м.Києва 

спрямована на будівництво нових об'єктів, розширення, реконструкцію та 

технічне переоснащення діючих підприємств, спорудження житла та 

об'єктів соціальної сфери, а також на придбання обладнання транспортних 

засобів, нематеріальних активів тощо. 

Київ посідає перше місце в Україні за обсягом капітальних інвестицій. 

У 2012р. підприємствами та організаціями міста освоєно 79614,2 млн.грн. 

капітальних інвестицій, що на 2,4% більше, ніж у 2011р. Частка капітальних 

інвестицій, освоєних підприємствами м.Києва становить 27,1% від 

загального обсягу капітальних інвестицій, використаних підприємствами 

України. 



У січні–червні 2013р. освоєно 25509,7 млн.грн. капітальних 

інвестицій, що становить 83,1% від обсягу капітальних інвестицій , освоєних 

у січні–червні 2012р.  

Основним джерелом фінансування капітальних інвестицій 

підприємств та організацій є власні кошти, які у 2012р. становили більше 

двох третин загального обсягу капітальних інвестицій, освоєних у цілому по 

місту. Порівняно з 2011р. їх питома вага у загальному обсязі капітальних 

інвестицій зросла на 6,3 в.п. 

Необхідно відзначити зниження частки бюджетних коштів у 

загальному обсязі капітальних інвестицій. За рахунок коштів державного 

бюджету в 2012р. освоєно 6,4% їх загального обсягу. Питома вага коштів 

державного бюджету порівняно з 2011р. зменшилася на 1,3 в.п., частка 

коштів місцевих бюджетів усіх рівнів у 2012р. становила 1,8%, що на 0,5 в.п. 

більше, ніж у 2011р. 
________________ 

Примітка. Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за 

їх основним видом економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною 

адресою). 

 

Структура інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування 
 

(у % до загального обсягу) 
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Капітальні інвестиції сприяють розвитку житлового будівництва. У 

2012р. у м.Києві прийнято в експлуатацію 1503,4 тис.м
2 

загальної площі 

житлових будинків. Порівняно з 2000р. прийняття в експлуатацію житла 

зросло на 75,0%, а порівняно з 1950р. – у 6,7 раза. У січні–червні 2013р. 

прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею  

507,4 тис.м
2
, що складає 92,1% від обсягів житла, прийнятого в 

експлуатацію у січні–червні 2012р. 



 

Прийняття в експлуатацію житлових будинків у м.Києві в 1946–2012рр. 
 

 
Прийнято в експлуатацію  

(тис.м
2
 загальної площі) 

У розрахунку на 1000 осіб, м
2
 

   

1946 225 338 

1950 223 248 

1990 1157 444 

2000 859 335 

2010 1012 368 

2012 1503 539 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), 

внесених в економіку міста з початку інвестування станом на  

31 грудня 2012р. склав 26592,1 млн.дол. США, що на 6,8% більше обсягів 

інвестицій на початок 2012р., та у розрахунку на одну особу становив  

9537,0 дол. США. 

Станом на 31.12.2012р. в економіку м.Києва здійснювали інвестиції  

113 країн світу. Найбільшими країнами-інвесторами є Кіпр (7463,2 млн.дол. 

США або 28,1%), Нідерланди (2979,9 млн.дол. США або 11,2%), Російська 

Федерація (2919,1 млн.дол. США або 11,0%), Австрія (2798,1 млн.дол. США 

або 10,5%), Швеція (1309,9 млн.дол. США або 4,9%). 

Станом на 31.12.2012р. обсяг прямих інвестицій (акціонерний капітал) 

підприємств міста в економіку країн світу становить 671,1 млн.дол. США. 
 

РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ 
 

За роки Другої світової війни була значно зруйнована торговельна 

мережа м.Києва. Упродовж післявоєнних років було майже повністю 

відновлено довоєнне функціонування об’єктів торгівлі у місті. 

 
Торгова мережа і мережа ресторанного господарства по м.Києву

1 

 

(на кінець року, одиниць) 

 

Об’єкти торгової мережі Об’єкти 

ресторанного 

господарства 
магазини кіоски, палатки 

1940 1190 1320 828 

1945 677 426 543 

1950 1218 1177 651 

1990 2108 1457 2795 

2000 2368 1277 1288 

2010 3292 947 1424 

2012 3776 978 1622 

 



Структура роздрібного товарообороту м.Києва
1 

 

(відсотків) 

 Усього 

У тому числі 

торгова мережа 
мережа ресторанного 

господарства 

    

1940 100 88,7 11,3 

1945 100 82,2 17,8 

1950 100 90,5 9,5 

1990 100 93,3 6,7 

2000 100 91,9 8,1 

2010 100 95,0 5,0 

2012 100 94,9 5,1 
 

Співвідношення продажу продовольчих та непродовольчих товарів 

населенню м.Києва
1 

 

 

(відсотків) 

 Продовольчі товари Непродовольчі товари 

   

1940 59,2 40,8 

1945 62,4 37,6 

1950 53,6 46,4 

1990 42,9 57,1 

2000 44,1 55,9 

2010 38,7 61,3 

2012 39,1 60,9 

_______________ 
1
 Без урахування фізичних осіб-підприємців. 

 

НАУКА 
 

Наукові установи 
 

 1956 2000 2011 2012 

 

Організації, які виконують 

наукові та науково-технічні 

роботи 104 375 327 317 

Кількість спеціалістів, які 

виконують науково-технічні 

роботи  3537 54258 44066 43326 

з них мають  

науковий ступінь      

докторів наук 206 2559 2732 2781 

кандидатів наук 1470 9044 8512 8459 



Розподіл виконаних науково-технічних робіт у 2012 році за видами робіт 

 

науково-

технічні 

розробки

28,8%

Науково-

дослідні

роботи

57,0%

прикладні

22,7%

фундамен-

тальні

34,3%

науково-

технічні 

послуги

14,2%

 
 

У 2012р. науковими організаціями міста було виконано  

21,9 тис. робіт, з яких 1,6 тис. спрямовані на створення нових видів техніки і 

технологій, 2,5 тис. – методів теорії, 0,5 тис. – на створення нових 

матеріалів. 

Основу наукового потенціалу складають доктори та кандидати наук. 

Майже кожен третій серед висококваліфікованих спеціалістів – жінка. 

Чисельність спеціалістів з науковими ступенями, занятих у різних 

сферах економіки, станом на 31 грудня 2012р. становила 5,6 тис. докторів та 

23,9 тис. кандидатів наук.  

 

Чисельність спеціалістів з науковими ступенями,  

зайнятих в економіці м.Києва 
(осіб) 

18750

4552
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20187

4837

21728

5103

22997
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23792

5376

23655

5469

23902

5585
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Кандидати наук Доктори наук

 



Підготовка кадрів 
(осіб) 

 2000 2011 2012 

    
Кількість аспірантів на кінець року 7916 11875 11742 

Прийом до аспірантури за рік 2672 3611 3540 

Випуск із аспірантури за рік 1707 2880 2859 

у тому числі з захистом дисертації 232 658 731 

Кількість докторантів на кінець року 517 695 791 

Прийом до докторантури за рік 177 260 295 

Випуск із докторантури за рік 175 217 180 

у тому числі з захистом дисертації 11 52 54 
 

Найбільш популярними із представлених актуальних пріоритетних 

напрямків наукових знань залишаються такі галузі наук, як технічні, 

економічні, юридичні, філологічні та педагогічні науки. Вони об’єднують 

більше 50% аспірантів та докторантів.  
 

ПРАЦЯ 
 

Середньомісячна кількість зайнятого населення віком 15–70 років у 

2012р. за даними вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з 

питань економічної активності, дорівнювала 1399,8 тис. осіб. 

Рівень зайнятості населення м.Києва зазначеного віку у 2012р. був 

найвищим серед регіонів і становив 64,5%. Із цієї кількості зайнятих 90,8% 

складали особи працездатного віку. Їх рівень зайнятості був вищим і 

становив 71,0% (відношення кількості зайнятого населення до всього 

населення відповідної вікової групи). 

За рівнем оплати праці столиця, як і раніше, займає перше місце серед 

регіонів України. Так, номінальна середньомісячна заробітна плата за 2012р. 

одного штатного працівника збільшилась у порівнянні з попереднім роком 

на 14,8% і дорівнювала 4607 грн., що у 4,1 раза вище рівня мінімальної 

заробітної плати (1134 грн.) та у 1,5 раза перевищила середній показник по 

Україні. 
 

Динаміка кількості працівників в економіці в середньому за рік
1
 

(тис. осіб) 

965,3 1036,2
1110,6

1173,7
1105,9

1237,6 1247,6 1300,4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 
_____________________ 

1 
До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених 

підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010р. – по підприємствах, установах, 

організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 

Безпосереднє порівняння даних 2010–2012рр. з аналогічними даними попередніх років є некоректним. 



Середньомісячна номінальна заробітна плата
1 
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________________ 
1 

До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх 

відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, починаючи з 2010р. – по 

підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих 

працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних за 2010–2012рр. з аналогічними 

даними попередніх років є некоректним. 
 

Економічна активність населення 
 

(у віці 15–70 років, тис. осіб) 

 2000 2011 2012 
 

   

Економічно активне населення 1358,7 1483,5 1480,8 

працездатного віку 1268,1 1345,3 1351,2 

старше 

працездатного віку 90,6 138,2 129,6 

Зайняті 1243,0 1401,0 1399,8 

працездатного віку 1156,6 1263,4 1270,8 

старше 

працездатного віку 86,4 137,6 129,0 

Безробітні 115,7 82,5 81,0 

працездатного віку 111,5 81,9 80,4 

старше 

працездатного віку 4,2 0,6 0,6 

Економічно неактивне населення 670,2 692,1 690,0 

працездатного віку 438,1 437,1 439,4 

старше 

працездатного віку 232,1 255,0 250,6 

 



ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 
 

Чисельність пенсіонерів, забезпечення яких здійснюється відповідно до 

окремих нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду 
 

 

(на початок року, осіб) 

 2011 2012 2013 

    «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 67616 62026 56575 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» 184 322 334 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій в 

Україні» 690 652 600 

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» 35762 35280 33899 
 

Співвідношення розмірів середньої пенсії та середньої заробітної плати 

працівників, зайнятих в економіці 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 

      
Середня заробітна плата, грн. (за грудень 

попереднього року) 3038,06 3548,96 3684,32 4174,31 4819,40 

Середній розмір призначеної місячної 

пенсії пенсіонерам, які перебувають на 

обліку в органах Пенсійного фонду, грн. 

(на початок року) 983,75 1192,76 1340,60 1470,91 1640,54 

Співвідношення, % 32,38 33,6 36,4 35,2 34,0 
 

Середній розмір пенсії пенсіонерів, забезпечення яких здійснюється 

відповідно до окремих нормативно-правових актів органами 

Пенсійного фонду 
 

(на початок року, грн.) 

 2011 2012 2013 

    «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» 1485,6 1715,9 2104,9 

«Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні» 7986,9 7224,5 7014,7 

«Про реабілітацію жертв політичних репресій в 

Україні» 1444,8 1580,2 1911,7 

«Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» 2593,2 2996,0 3429,6 
 

Мінімальний розмір пенсії за віком в Україні з 1 січня 2012р. становив 

822 грн. 

 

 

Заступник начальника 

Головного управління                                                                   Т.М. Галдецька 


