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ПЕРЕДМОВА 
Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік містить широкий спектр 

статистичних показників соціально-економічного стану області. Основні показники 
подаються у ретроспективі. Збірник сформовано за розділами: основні геополітичні та 
економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, 
населені пункти та житло, освіта, охорона здоров’я та соціальний захист, культура, 
відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні 
ресурси, національні рахунки, ціни, Єдиний державний реєстр підприємств та організацій 
України, енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, 
рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв’язок, 
зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та 
інновації. Публікуються показники діяльності малих підприємств. Окремим розділом 
представлено зіставлення показників області з іншими регіонами України. Наведено 
показники за основними видами економічної, промислової діяльності та по районах і містах 
області. 

Інформацію за результатами державних статистичних спостережень  
за 2014–2019 роки наведено без урахування тимчасово окупованої території  
Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у 
Донецькій та Луганській областях. Інформація за 2019 рік, яка розробляється за даними 
центральних органів виконавчої влади, сформована на підставі наявних адміністративних 
даних. Дані по Донецькій та Луганській областях наведено по підприємствах, установах та 
організаціях, які подали звітність до органів державної статистики у 2019 році. 

Окремі показники є попередніми і будуть уточнені в майбутніх виданнях. Деякі 
показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. 

Розділи містять методологічні пояснення. 
 

                                                        Головне управління статистики у Київській області 

СКОРОЧЕННЯ 
 

в.п. – відсотковий пункт  
г – грам 
га – гектар 
Гкал – гігакалорія 
г/л – грам на літр 
год – година 
грн – гривня 
дал – декалітр 
дол. CША – долар США 
кВ – кіловольт 
кВт – кіловат 
кВ•А – кіловольт-ампер 
кг – кілограм 
кВт•год – кіловат-година 
ккал – кілокалорія 
км – кілометр 
км2– квадратний кілометр 
крб. – карбованець 
л – літр 
люд.год – людино-година 
м – метр 

Мкал – мегакалорія 
мкг – мікрограм 
мг – міліграм 
м2– квадратний метр 
м3 – кубічний метр 
міс – місяць 
млн – мільйон 
млрд – мільярд 
мм – міліметр 
од – одиниць 
пас.км – пасажиро-кілометр 
п.р. – поточний рік 
р. – рік 
т – тонна 
тис. – тисяча 
ткм – тонно-кілометр 
у т.ч. – у тому числі 
ц – центнер (100 кг) 
шт – штук 
% – відсоток 
‰ – проміле 

 

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 
Тире (–) – явищ не було 
Три крапки (…) – відомості відсутні 
Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах менших за ті, що можуть 

бути виражені використаними у таблиці розрядами 
Символ (х) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має 

сенсу  
"з них", "у тому числі" – наведено не всі доданки загальної суми.  
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 

вимог Закону України "Про державну статистику" щодо 
конфіденційності статистичної інформації. 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

4 

 
ПЕРЕДМОВА..................................................................................................................  3 
  
СКОРОЧЕННЯ В ЩОРІЧНИКУ ................................................................………... 3 
  
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ В ЩОРІЧНИКУ ……..................................................... 3 

   
 1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ  
ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ................................................... 19 

   
1.1. Геополітична характеристика........................................................................... 19 
1.2. Кількість релігійних організацій ..................................................................... 20 
1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць по районах і містах.... 21 
1.4. Основні соціально-економічні показники ...........................……................... 22 
1.5. Індекси основних соціально-економічних показників................................... 24 
1.6. Один день області.............................................................................................. 25 
1.7. Питома вага Київської області в Україні......................................................... 27 

   
 2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ.................................................................... 30 
   

2.1. Чисельність наявного населення у 1939–2020 роках...................................... 31 
2.2. Чисельність постійного населення................................................................... 32 
2.3. Розподіл постійного населення за віковими групами.................................... 32 
2.4. Чисельність постійного населення по районах і містах................................. 33 
2.5. Розподіл постійного населення за статтю по районах і містах...................... 34 
2.6. Розподіл постійного населення за окремими віковими групами по 

районах і містах.................................................................................................. 37 
2.7. Чисельність наявного населення по районах і містах..................................... 40 
2.8. Кількість пенсіонерів......................................................................................... 41 
2.9. Кількість пенсіонерів, які перебувають на обліку у Пенсійному фонді....... 41 

2.10. Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) 
населення............................................................................................................. 42 

2.11. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного 
приросту (скорочення) населення з 1960 року................................................ 42 

2.12. Кількість живонароджених, померлих та природний приріст (скорочення) 
населення по районах і містах........................................................................... 43 

2.13. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного 
приросту (скорочення) населення по районах і містах у 2019 році.............. 44 

2.14. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного 
приросту (скорочення) населення..................................................................... 45 

 
ЗМІСТ 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

5 

2.15. Кількість живонароджених за статтю............................................................... 45 
2.16. Вікові коефіцієнти народжуваності.................................................................. 46 
2.17. Частка живонароджених матерями, які не перебували у зареєстрованому 

шлюбі................................................................................................................... 46 
2.18. Смертність населення за основними причинами у 2019 році........................ 46 
2.19. Середня очікувана тривалість життя при народженні за статтю................... 47 
2.20. Шлюби і розлучуваність ……………………………………………………... 47 
2.21. Шлюбність і розлучуваність по районах і містах у 2019 році …….………. 48 
2.22. Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом 

подружжя……………………………………………………………………… 49 
2.23. Міграційний рух населення по районах і містах у 2019 році………………. 50 

   
 3. РИНОК ПРАЦІ ............................................................................................. 51 
   

3.1. Населення за статусом участі в складі робочої сили...................................... 54 
3.2. Населення за статусом участі в складі робочої сили, за статтю та місцем 

проживання у 2019 році .................................................................................... 54 
3.3. Зайнятість населення за видами економічної діяльності................................ 55 
3.4. Робоча сила за статтю та віковими групами у 2019 році................................ 56 
3.5. Рівень участі населення в робочій силі, зайнятості та безробіття 

населення (за методологією МОП) за віковими групами у 2019 році........... 56 
3.6. Рівень участі населення в робочій силі, зайнятості та безробіття 

населення (за методологією МОП) за статтю та місцем проживання у 
2019 році.............................................................................................................. 56 

3.7. Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи............... 57 
3.8. Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості................... 57 
3.9. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної 

діяльності............................................................................................................. 58 
3.10. Середньооблікова кількість штатних працівників по районах і містах........ 59 
3.11. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної 

діяльності у промисловості................................................................................ 60 
3.12. Рівень прийому та звільнення працівників за видами економічної 

діяльності............................................................................................................. 61 
3.13. Використання робочого часу працівників за видами економічної 

діяльності у 2019 році........................................................................................ 62 
3.14. Використання робочого часу працівників за видами економічної 

діяльності у промисловості у 2019 році........................................................... 63 
3.15. Умови праці працівників за видами економічної діяльності......................... 64 
3.16. Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами 

праці за видами економічної діяльності……………………………………... 65 
3.17. Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності. 66 
3.18. Середньомісячна заробітна плата працівників................................................ 67 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

6 

3.19. Середньомісячна номінальна заробітна плата працівників, індекси 
номінальної та реальної заробітної плати........................................................ 67 

3.20. Розподіл кількості штатних працівників за рівнем номінальної заробітної 
плати у грудні 2018–2019 років........................................................................ 68 

3.21. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 
видами економічної діяльності......................................................................... 69 

3.22. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 
видами економічної діяльності у промисловості............................................ 70 

3.23. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників по 
районах і містах.................................................................................................. 71 

3.24. Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю 
та за видами економічної діяльності у 2019 році............................................ 72 

   
 4. ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ ............................................................... 73 
   

4.1. Доходи та витрати населення ........................................................................... 76 
4.2. Середній розмір місячної пенсії........................................................................ 77 
4.3. Диференціація життєвого рівня населення ..................................................... 78 
4.4. Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей............. 78 
4.5. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових 

доходів ................................................................................................................ 79 
4.6. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

грошових доходів............................................................................................... 80 
4.7. Розподіл домогосподарств із дітьми за рівнем середньодушових 

еквівалентних грошових доходів залежно від кількості дітей у їх складі у 
2018 році.............................................................................................................. 81 

4.8. Структура грошових витрат домогосподарств................................................ 82 
4.9. Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей в їх складі у 2018 році.............................................................. 83 
4.10. Структура грошових витрат домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2018 році....... 83 
4.11. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 

доходів................................................................................................................. 85 
4.12. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних 

загальних доходів............................................................................................... 86 
4.13. Розподіл домогосподарств з дітьми за рівнем середньодушових 

еквівалентних загальних доходів залежно від кількості дітей в їх складі у 
2018 році.............................................................................................................. 87 

4.14. Структура сукупних витрат домогосподарств................................................. 88 
4.15. Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей в їх складі у 2018 році.............................................................. 88 
4.16. Структура сукупних витрат домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2018 році....... 89 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

7 

4.17. Структура витрат домогосподарств за основними статтями споживчих 
витрат................................................................................................................... 90 

4.18. Структура грошових доходів домогосподарств.............................................. 91 
4.19. Структура грошових доходів домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними грошовими доходами у 2018 році....... 91 
4.20. Структура сукупних ресурсів домогосподарств.............................................. 93 
4.21. Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно від 

кількості дітей в їх складі у 2018 році.............................................................. 94 
4.22. Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2018 році....... 95 
4.23. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах............................. 97 
4.24. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із дітьми 

залежно від кількості дітей в їх складі у 2018 році......................................... 97 
4.25. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними 

середньодушовими еквівалентними загальними доходами у 2018 році....... 98 
4.26. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах за децильними 

(10%-ми) групами за рівнем середньодушових еквівалентних загальних 
доходів у 2018 році............................................................................................. 99 

4.27. Споживання продуктів харчування.................................................................. 100 
4.28. Наявність в домогосподарствах окремих товарів тривалого користування. 101 
4.29. Розподіл домогосподарств за доступом до послуг Інтернету........................ 102 
4.30. Розподіл населення за метою користування послугами Інтернету............... 103 

   
 5. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО ......................................................... 104 
   

5.1. Житловий фонд .................................................................................................. 104 
5.2. Житловий фонд по районах і містах................................................................. 105 
5.3. Обладнання житлового фонду.......................................................................... 107 
5.4. Ветхий житловий фонд по районах і містах.................................................... 108 
5.5. Аварійний житловий фонд по районах і містах.............................................. 109 

   
 6. ОСВІТА.......................................................................................................... 110 
   

6.1. Заклади дошкільної освіти................................................................................. 111 
6.2. Заклади дошкільної освіти по районах і містах............................................... 112 
6.3. Заклади загальної середньої та вищої освіти................................................... 114 
6.4. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти............................................... 114 
6.5. Заклади загальної середньої освіти................................................................... 115 
6.6. Заклади загальної середньої освіти на початок навчального року................ 115 
6.7. Денні заклади загальної середньої освіти........................................................ 116 
6.8. Денні заклади загальної середньої освіти нового типу.................................. 117 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

8 

6.9. Змінність занять у денних закладах загальної середньої освіти.................... 118 
6.10. Вечірні (змінні) заклади загальної середньої освіти....................................... 118 
6.11. Випуск учнів закладами загальної середньої освіти....................................... 119 
6.12. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти....................................... 119 
6.13. Заклади вищої освіти на початок навчального року...................................... 120 
6.14. Прийом і випуск фахівців закладами вищої освіти за джерелами 

фінансування навчання у 2019 році.................................................................. 121 
6.15. Підготовка аспірантів........................................................................................ 122 
6.16. Підготовка докторантів..................................................................................... 122 

   
 7. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ........................... 123 
   

7.1. Мережа та кадри закладів охорони здоров’я .................................................. 125 
7.2. Основні показники охорони здоров’я ............................................................. 126 
7.3. Захворюваність на окремі інфекційні хвороби ............................................... 127 
7.4. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД ..................................................................... 127 
7.5. Захворюваність на злоякісні новоутворення .................................................. 128 
7.6. Захворюваність на злоякісні новоутворення за окремими локалізаціями  

у 2019 році........................................................................................................... 128 
7.7. Захворюваність на активний туберкульоз ....................................................... 129 
7.8. Захворюваність на венеричні хвороби ............................................................ 129 
7.9. Кількість осіб з інвалідністю............................................................................. 130 

7.10. Будинки-інтернати для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю 
(дорослих і дітей та молоді)............................................................................... 130 

7.11. Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту для дітей ......... 131 
7.12. Надання адресної натуральної та грошової допомоги субʼєктом, що надає 

соціальні послуги, у 2019 році......................................................................... 132 
7.13. Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з 

мінімальними доходами..................................................................................... 133 
7.14. Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування .......................................................................................................... 133 
7.15. Надання населенню субсидій по районах і містах у 2019 році...................... 134 

   
 8. КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ ................................ 135 
   

8.1. Заклади культури та мистецтва ........................................................................ 137 
8.2. Заклади культури у 1940–2019 роках............................................................... 137 
8.3. Заклади культури та мистецтва по районах і містах у 2019 році................... 138 
8.4. Мистецькі школи................................................................................................ 139 
8.5. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку............. 139 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

9 

8.6. Колективні засоби розміщування у 2019 році ................................................ 140 
8.7. Кількість осіб, що перебували у колективних засобах розміщування по 

районах і містах у 2019 році.............................................................................. 141 
8.8. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами,  

за видами туризму.............................................................................................. 142 
8.9. Фізкультурно-оздоровча робота у 2019 році .................................................. 142 

8.10. Діяльність закладів фізичної культури і спорту ............................................. 143 
8.11. Спортивні споруди ............................................................................................ 144 

   
 9. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ........................................................ 145 
   

9.1. Кількість виявлених злочинів.................................................................…….. 146 
9.2. Кількість виявлених злочинів за окремими видами....................................... 147 
9.3. Злочинність, пов’язана з наркотичними, сильнодіючими засобами та 

прекурсорами ..................................................................................................... 147 
9.4. Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної 

сили, за окремими видами злочинів................................................................. 148 
9.5. Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку цивільного 

судочинства......................................................................................................... 148 
9.6. Кількість і склад дітей, які перебували на обліку в підрозділах 

превентивної діяльності з ювенальної превенції............................................ 149 
9.7. Загальні відомості про пожежі.......................................................................... 150 
9.8. Кількість пожеж за причинами виникнення................................................... 150 

   
 10. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ......... 151 
   
 Земля................................................................................................................... 154 
   

10.1. Землі Київської області..................................................................................... 154 
   
 Водні ресурси ................................................................................................... 154 
   

10.2. Основні показники водопостачання і водовідведення .................................. 154 
10.3. Забір та використання прісної води................................................................. 155 
10.4. Оборотне та повторно-послідовне водопостачання ...................................... 155 
10.5. Скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об’єкти по 

районах і містах у 2019 році.............................................................................. 156 
   
   
   



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

10 

 Повітряний басейн .......................................................................................... 157 
   

10.6. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря................................................................................................................. 157 

10.7. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення за видами економічної 
діяльності у 2019 році........................................................................................ 159 

10.8. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 
джерелми забруднення по районах і містах .................................................................. 160 

10.9. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення по районах і містах  
у 2019 році........................................................................................................... 161 

   
 Відходи ............................................................................................................... 162 
   

10.10. Основні показники утворення та поводження з відходами .......................... 162 
10.11. Утворення відходів за класами небезпеки ..................................................... 163 
10.12. Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів 

за класами небезпеки......................................................................................... 163 
10.13. Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2019 році............................ 164 
10.14. Поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2019 році................... 165 
10.15. Утворення відходів за видами економічної діяльності підприємств і в 

домогосподарствах............................................................................................. 166 
10.16. Утворення відходів по районах і містах........................................................... 167 
10.17. Поводження з відходами по районах і містах у 2019 році............................. 168 
10.18. Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення відходів 

по районах і містах............................................................................................. 169 
   
 Економічні показники природокористування .......................................... 170 
   

10.19. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього 
природного середовища .................................................................................... 170 

10.20. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища 
за напрямами....................................................................................................... 170 

10.21. Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища  
за напрямами....................................................................................................... 171 

10.22. Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами 
економічної діяльності у 2019 році................................................................... 172 

10.23. Витрати на охорону навколишнього природного середовища  по районах 
і містах у 2019 році............................................................................................. 173 

   
   



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

11 

 11. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ .................................................................... 174 
   

11.1. Валовий регіональний продукт ........................................................................ 177 
11.2. Випуск за видами економічної діяльності за 2018 рік.................................... 178 
11.3. Валова додана вартість за видами економічної діяльності за 2018 рік......... 179 
11.4. Індекси фізичного обсягу випуску  та валової доданої вартості за видами 

економічної діяльності за 2018 рік.................................................................... 180 
   
 12. ЦІНИ……………...……………....………………………….……………. 181 
   

12.1. Індекс споживчих цін …………........................................................................ 181 
12.2. Індекси споживчих цін у 2019 році................................................................... 181 
12.3. Індекси споживчих цін ..................................................................................... 182 
12.4. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг ......................... 182 
12.5. Індекс цін продукції сільського господарства, реалізованої 

підприємствами.................................................................................................. 184 
   
 13. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ ……………......................................................... 185 

   
13.1. Кількість юридичних осіб по районах і містах................................................ 186 
13.2. Розподіл кількості юридичних осіб по районах і містах ............................... 187 
13.3. Кількість юридичних осіб за організаційними формами............................... 188 
13.4. Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності........................ 190 

   
 14. ЕНЕРГЕТИКА............................................................................................ 191 
   

14.1. Використання палива за окремими видами економічної діяльності  
у 2019 році........................................................................................................... 192 

14.2. Структура витрат палива за напрямами використання у 2019 році.............. 192 
14.3. Використання окремих видів палива по районах і містах у 2019 році.......... 193 
14.4. Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії у 2019 році 194 
14.5. Використання енергії за основними видами економічної діяльності............ 194 

   
 15. ПРОМИСЛОВІСТЬ .................................................................................. 195 
   

15.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності..................................... 196 
15.2. Індекси промислової продукції у виробництві харчових продуктів, напоїв 

та тютюнових виробів за видами діяльності................................................... 197 
   



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

12 

15.3. Індекси промислової продукції у виробництві хімічних речовин і хімічної 
продукції за видами діяльності......................................................................... 197 

15.4. Індекси промислової продукції у виробництві гумових і пластмасових 
виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції за видами діяльності..... 198 

15.5. Індекси промислової продукції у машинобудуванні за видами діяльності.. 199 
15.6. Виробництво окремих видів харчових продуктів та напоїв........................... 200 
15.7. Виробництво окремих видів продукції машинобудування.......................…. 200 
15.8. Виробництво промислової продукції за видами діяльності........................... 201 
15.9. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами 

економічної діяльності....................................................................................... 210 
   
 16. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО, ЛІСОВЕ 
ГОСПОДАРСТВО, РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО......................................... 211 

   
 Сільське господарство .................................................................................... 214 
   

16.1. Індекси сільськогосподарської продукції за категоріями господарств......... 214 
16.2. Індекси сільськогосподарської продукції........................................................ 215 
16.3. Структура продукції сільського господарства за її видами........................... 215 
16.4. Індекси сільськогосподарської продукції в підприємствах по районах і 

містах................................................................................................................... 216 
16.5. Структура продукції сільського господарства за категоріями 

виробників.......................................................................................................... 217 
16.6. Розподіл підприємств, які здійснювали сільськогосподарську діяльність, 

за розміром сільськогосподарських угідь у 2019 році…................................ 217 
16.7. Структура виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) сільського 

господарства у підприємствах за 2019 рік...................................................... 218 
16.8. Рівень рентабельності виробництва основних видів продукції сільського 

господарства у підприємствах.......................................................................... 219 
16.9. Середні ціни продукції сільського господарства, яка реалізована 

підприємствами та господарствами населення............................................... 220 
   
 Рослинництво.................................................................................................... 221 
   

16.10. Площа сільськогосподарських угідь................................................................. 221 
16.11. Посівні площі культур сільськогосподарських у 1913–2019 роках............... 221 
16.12. Посівні площі культур сільськогосподарських............................................... 222 
16.13. Посівні площі культур сільськогосподарських у підприємствах по 

районах і містах у 2019 році.............................................................................. 223 
16.14. Площа, з якої зібрано врожай ........................................................................... 224 
16.15. Площа насаджень культур плодових та ягідних, виноградників................... 224 
16.16. Виробництво культур сільськогосподарських у 1913–2019 роках................ 225 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

13 

16.17. Виробництво культур сільськогосподарських................................................. 226 
16.18. Виробництво культур сільськогосподарських за категоріями господарств. 227 
16.19. Частка виробництва культур сільськогосподарських господарствами 

населення............................................................................................................. 228 
16.20. Виробництво культур сільськогосподарських на одну особу........................ 228 
16.21. Виробництво культур зернових та зернобобових у підприємствах по 

районах і містах.................................................................................................. 229 
16.22. Виробництво буряку цукрового фабричного у підприємствах по районах і 

містах................................................................................................................... 230 
16.23. Виробництво соняшнику у підприємствах по районах і містах.................... 231 
16.24. Виробництво картоплі у підприємствах по районах і містах......................... 232 
16.25. Виробництво культур овочевих у підприємствах по районах і містах......... 233 
16.26. Виробництво культур плодових та ягідних у підприємствах по районах і 

містах.................................................................................................................... 234 
16.27. Урожайність культур сільськогосподарських у 1913–2019 роках................. 235 
16.28. Урожайність культур сільськогосподарських................................................. 236 
16.29. Урожайність культур зернових і зернобобових у підприємствах по 

районах і містах у 2019 році.............................................................................. 237 
16.30. Урожайність культур сільськогосподарських у підприємствах по районах 

і містах у 2019 році............................................................................................. 238 
16.31. Внесення добрив у підприємствах.................................................................... 239 

   
 Тваринництво................................................................................................... 240 
   

16.32. Кількість сільськогосподарських тварин у 1913–2019 роках......................... 240 
16.33. Кількість сільськогосподарських тварин за категоріями господарств.......... 241 
16.34. Кількість сільськогосподарських тварин у підприємствах по районах і 

містах у 2019 році............................................................................................... 242 
16.35. Виробництво продукції тваринництва у 1940–2019 роках............................ 243 
16.36. Виробництво продукції тваринництва за категоріями господарств.............. 244 
16.37. Частка виробництва продукції тваринництва господарствами населення... 244 
16.38. Виробництво продукції тваринництва на одну особу.................................... 244 
16.39. Виробництво м’яса у підприємствах по районах і містах.............................. 245 
16.40. Виробництво молока у  підприємствах по районах і містах......................... 246 
16.41. Виробництво яєць у підприємствах по районах і містах................................ 247 
16.42. Продуктивність сільськогосподарських тварин.............................................. 248 
16.43. Середня жива вага однієї сільськогосподарської тварини, яка продана 

переробним підприємствам............................................................................... 248 
16.44. Середній річний удій молока від однієї корови у  підприємствах по 

районах і містах.................................................................................................. 249 
16.45. Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства ............. 250 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

14 

 Мисливство........................................................................................................ 251 
   

16.46. Кількість мисливських тварин за видами........................................................ 251 
16.47. Кількість мисливських тварин та їх добування за видами у 2019 році......... 252 

   
 Лісове господарство.......................................................................................... 253 
   

16.48. Ліси та лісовкриті площі.................................................................................... 253 
16.49. Реалізація лісової продукції в межах України у 2019 році............................ 253 
16.50. Заготівля лісової продукції за видами.............................................................. 253 
16.51. Заготівля деревини............................................................................................. 254 
16.52. Рубки та заготівля деревини за породним складом лісових насаджень........ 254 
16.53. Заготівля деревини по районах і містах........................................................... 255 
16.54. Рубки лісу та заходи лісогосподарської діяльності по районах і містах у 

2019 році.............................................................................................................. 255 
16.55. Площі відтворення лісів..................................................................................... 256 
16.56. Площі відтворення лісів шляхом садіння і висівання лісу по районах і 

містах................................................................................................................... 256 
16.57. Захист лісів від шкідників і хвороб................................................................... 257 
16.58. Площа загибелі лісових деревостанів............................................................... 257 

   
 Рибне господарство.......................................................................................... 258 
   

16.59. Добування водних біоресурсів за видами........................................................ 258 
   
 17. БУДІВНИЦТВО.......................................................................................... 259 
   

17.1. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за 
регіонами………………………………………………………………............ 260 

17.2. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію на 1000 
осіб по районах і містах .................................................................................... 261 

17.3. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по 
районах і містах у 2019 році.............................................................................. 262 

17.4. Загальна площа житлових будівель1, прийнятих в експлуатацію, за 
видами................................................................................................................. 263 

17.5. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у 
сільській місцевості............................................................................................ 264 

17.6. Загальна площа житлових будівель1, прийнятих в експлуатацію, у міській 
місцевості............................................................................................................ 265 

17.7. Кількість квартир у житлових будинках по районах і містах…………….... 266 
17.8. Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за видами...................... 267 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

15 

17.9. Індекси будівельної продукції за видами......................................................... 267 
   
 18. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ.................................................................... 268 
   

18.1. Капітальні інвестиції за видами активів........................................................... 269 
18.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування.......................................... 270 
18.3. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування  

у 2019 році........................................................................................................... 271 
18.4. Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності  

у 2019 році........................................................................................................... 271 
18.5. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності ............................... 272 
18.6. Капітальні інвестицій за видами економічної діяльності промисловості..... 274 

   
 19. ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК.......................................................................... 276 
   
 Транспорт.......................................................................................................... 277 
   

19.1. Перевезення вантажів за видами транспорту у 1950–2019 роках................. 277 
19.2. Питома вага окремих видів транспорту у перевезенні вантажів................... 277 
19.3. Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту ........................ 278 
19.4. Вантажообіг автомобільного транспорту......................................................... 278 
19.5. Перевезено вантажів автомобільним транспортом по районах і містах....... 279 
19.6. Вантажообіг автомобільного транспорту по районах і містах ……….......... 280 
19.7. Перевезення пасажирів за видами транспорту у 1950–2019 роках............... 281 
19.8. Індекси кількості перевезення пасажирів за видами транспорту.................. 281 
19.9. Пасажирообіг за видами транспорту................................................................ 282 

   
 Шляхи сполучення........................................................................................... 283 
   

19.10. Довжина шляхів сполучення у 1950–2019 роках............................................ 283 
   
 Зв’язок ................................................................................................................ 284 
   

19.11. Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку. 284 
19.12. Обсяг реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та 

поштового звʼязку.............................................................................................. 285 
19.13. Кількість поштових відправлень за 2019 рік................................................... 286 

   
   
   



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

16 

 20. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ...................................... 287 
   

20.1. Зовнішня торгівля товарами за країнами......................................................... 288 
20.2. Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2019 році........................................ 291 
20.3. Обсяги експорту-імпорту товарів по районах і містах у 2019 році............... 292 
20.4. Зовнішня торгівля послугами за країнами....................................................... 293 
20.5. Структура експорту-імпорту послуг у 2019 році ........................................... 294 
20.6. Обсяги експорту-імпорту послуг по районах і містах у 2019 році................ 295 

   
 21. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ......................................................................... 296 
   

21.1. Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної 
торгівлі……………............................................................................................ 297 

21.2. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі по районах і містах... 298 
21.3. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за товарними 

групами у 2015-2018 роках………………………………………………….... 299 
21.4. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за товарними 

групами у 2019 році............................................................................................ 302 
21.5. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по районах і 

містах…………………………………………………………………………... 305 
21.6. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств 

роздрібної торгівлі за товарними групами....................................................... 306 
21.7. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за товарними 

групами................................................................................................................ 307 
21.8. Частка продажу підприємствами роздрібної торгівлі товарів, що 

вироблені на території України......................................................................... 310 
21.9. Роздрібний продаж підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих 

товарів за товарними групами……………………………………………….. 313 
   
 22. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ............................................................... 314 
   

22.1. Основні структурні показники діяльності підприємств за їх розмірами...... 316 
22.2. Розподіл кількості великих, середніх, малих та мікропідприємств за 

видами економічної діяльності......................................................................... 318 
22.3. Розподіл кількості зайнятих працівників на великих, середніх, малих та 

мікропідприємствах за видами економічної діяльності.................................. 320 
22.4. Розподіл найманих працівників на великих, середніх, малих та 

мікропідприємствах за видами економічної діяльності.................................. 322 
22.5. Розподіл обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) великих, 

середніх, малих та мікропідприєствах за видами економічної діяльності... 324 
22.6. Кількість суб'єктів господарювання за видами економічної діяльності з 

розподілом на підприємства та фізичні особи-підприємці............................ 326 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

17 

22.7. Кількість зайнятих працівників у суб'єктів господарювання за видами 
економічної діяльності з розподілом на підприємства та фізичні  
особи-підприємці................................................................................................ 328 

22.8. Кількість найманих працівників у суб’єктів  господарювання за видами 
економічної діяльності з розподілом на підприємства та фізичні 
особи-підприємці................................................................................................ 330 

22.9. Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання 
за видами економічної діяльності з розподілом на підприємства та 
фізичні особи-підприємці.................................................................................. 332 

22.10. Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності.............. 334 
22.11. Фінансовий результат до оподаткування за видами економічної 

діяльності............................................................................................................. 338 
22.12. Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами 

економічної діяльності....................................................................................... 339 
22.13. Рентабельність операційної діяльності промислових підприємств............... 340 

   
 23. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ........................................................................... 341 
   

23.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за категоріями персоналу................................................................. 344 

23.2. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за рівнем освіти................................................................................. 344 

23.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за галузями наук................................................................................ 345 

23.4. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових досліджень і 
розробок, за віком............................................................................................... 345 

23.5. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за видами 
витрат.................................................................................................................. 346 

23.6. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами 
фінансування та за видами робіт у 2019 році.................................................. 346 

23.7. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за галузями наук 
та за видами робіт у 2019 році.......................................................................... 347 

23.8. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації.............. 347 
23.9. Показники інноваційної діяльності промислових підприємств..................... 348 

23.10. Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами 
інноваційної діяльності...................................................................................... 349 

23.11. Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами 
фінансування....................................................................................................... 349 

23.12. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації  
(продукцію та/або технологічні процеси)........................................................ 350 

23.13. Впровадження нових технологічних процесів та освоєння виробництва 
нових видів продукції у промисловості............................................................ 350 

   



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

18 

23.14. Обсяг реалізованої інноваційної продукції (товарів, послуг) промислових 
підприємств  ...................................................................................................... 351 

   
 24. ОКРЕМІ ЗІСТАВЛЕННЯ ПО РЕГІОНАХ УКРАЇНИ........................ 352 
   

24.1. Кількість адміністративно-територіальних одиниць за регіонами................ 352 
24.2. Чисельність наявного населення за регіонами……………………………… 353 
24.3. Природний рух населення за регіонами у 2019 році………………………... 354 
24.4. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за 

регіонами……………………………………………………………………..... 355 
24.5. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення за регіонами………………………………………... 356 
24.6. Валовий регіональний продукт………………………………………………. 357 
24.7. Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу………………. 358 
24.8. Індекси споживчих цін за регіонами у 2019 році…………………………… 359 
24.9. Індекси споживчих цін за регіонами………………………………………… 361 

24.10. Індекси промислової продукції за регіонами……………………………….. 362 
24.11. Індекси сільськогосподарської продукції за регіонами…………………….. 363 
24.12. Виробництво м’яса за регіонами…………………………………………….. 364 
24.13. Виробництво молока за регіонами…………………………………………… 365 
24.14. Виробництво яєць за регіонами……………………………………………… 366 
24.15. Індекси будівельної продукції за регіонами………………………………… 367 
24.16. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за 

регіонами…………………………………………………………………..…... 368 
24.17. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, у 

сільській місцевості за регіонами………………………………………….…. 369 
24.18. Обсяги експорту-імпорту товарів за регіонами у 2019 році……………….. 370 
24.19. Обсяги експорту-імпорту послуг за регіонами у 2019 році………………… 371 
24.20. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за регіонами ……… 372 
24.21. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за регіонами…. 373 

   
ПРЕДМЕТНО-АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК......................................................... 374 

 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Статистичний щорічник Київської області за 2019 рік 
Головне управління статистики у Київській області 

19 

 
1.1. Геополітична характеристика  
 
Київська область як адміністративно-теріторіальна одиниця в складі України утворена  
27 лютого 1932 року. Розташована в басейні середньої течії Дніпра. 

 

Територія 28,1 тис.км2 

  
Чисельність наявного населення 1781,0 тис.осіб (на 1 січня 2020р.) 

міське 1105,4 тис. осіб 
сільське 675,6 тис. осіб 

          
Адміністративно-територіальний поділ на 1 січня 2020 року 

 

Райони 25 
Об’єднані територіальні громади 9 
Міста обласного підпорядкування 13 
Міста районного підпорядкування 13 
Селища міського типу 30 
Сільські населені пункти 1126 

          
Суміжні області 
 

Полтавська, Чернігівська, Черкаська, Вінницька, Житомирська, Гомельська (Республіка 
Білорусь).  
 
Природа 
 

Поверхня області переважно рівнинна. Північна частина лежить у межах Поліської 
низовини. На сході – частина Придніпровської низовини. Найбільш підвищені й розчленовані 
південна та південно-західна частини зайняті Придніпровською височиною (висота до 273 м). 
          
Клімат помірно континентальний. 
          
Температура повітря                         

(за даними Гідрометеорологічного центру України,  оС) 
 

Середня місячна температура повітря у 2019 році   
 

січень –4,8 квітень 10,1 липень 19,5 жовтень 10,5 
лютий 0,4 травень 16,9 серпень 20,1 листопад 4,7 
березень 4,6 червень 22,9 вересень 15,3 грудень 2,5 
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Середня багаторічна температура повітря: 
                         січень    –3,5                                       липень   20,3 

Річна кількість опадів у 2019 році – 432 мм  (норма – 593 мм).    
(за даними Гідрометеорологічного центру України). 

          
Корисні копалини 

 
Виявлені та розробляються переважно будівельні мінеральні матеріали: граніти, гнейси, 

каолін, глина, кварцові піски. Є невеликі поклади торфу. 
Крім того, є джерела мінеральних радонових вод (Миронівка, Біла Церква). 

          
Водні ресурси 
 

Київщина має густу річкову мережу – 1522 річки загальною довжиною 8745 км. 
Найважливіша водна артерія – Дніпро (протяжність у межах області – 246 км), його притоки – 
Прип’ять, Тетерів, Ірпінь, Рось, Десна і Трубіж. 

В області є 58 водосховищ, 2389 ставків та близько 750 невеликих озер (за даними 
довідкового посібника “Водний фонд України”/ за редакцією В.М.Хорєва, К.А.Алієва. – К.: 
Ніка-центр, 2001. – 392с.). 
          
1.2. Кількість релігійних організацій 

(за даними управління культури, національностей 
 та релігій Київської обласної державної адміністрації; на початок року) 

 2001 2006 2011 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього, од 1131 1496 1683 1831 1854 1874 1909 1896 

центри, управління 
(єпархії, дієцезії тощо) 2 6 7 9 9 9 11 11 

громади  1104 1453 1637 1773 1794 1813 1846 1833 

монастирі 9 14 13 22 22 22 22 22 

місії 11 14 15 16 18 19 19 19 

братства – 2 2 2 2 2 2 2 

духовні навчальні заклади 5 7 9 9 9 9 9 9 

Кількість священно-
служителів 1026 1355 1484 1604 1626 1641 1674 1693 

Кількість недільних шкіл 437 707 740 859 859 860 861 862 
 

 
Із загальної кількості зареєстрованих релігійних організацій на початок 2020р. 

налічувалось: православних – 1234, католицьких – 56, протестантських – 572, громад 
іудейського віросповідання – 14, громад мусульман – 6, інших організацій – 14. 
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1.3. Кількість адміністративно-територіальних одиниць по районах і містах 
(за даними офіційного веб-порталу  

Верховної Ради України; на 1 cічня 2020 року; одиниць) 
Міста 

 Райони 
Об’єднані 

територіальні 
громади усього 

у тому числі 
міста 

обласного 
значення 

Селища 
міського 

типу 

Сільські 
населені 
пункти 

Київська область 25 9 26 13 30 1126 
райони       
Баришівський 1 – – – 1 38 
Білоцерківський 1 2 1 – 1 58 
Богуславський 1 1 1 – – 40 
Бориспільський 1 – – – – 43 
Бородянський 1 1 – – 5 42 
Броварський 1 2 – – 3 42 
Васильківський 1 – – – 4 66 
Вишгородський 1 – 1 – 1 55 
Володарський 1 – – – 1 36 
Згурівський 1 – – – 1 40 
Іванківський 1 – 1 – 1 80 
Кагарлицький 1 – 1 – – 49 
К.-Святошинський 1 – 2 – 1 49 
Макарівський 1 – – – 2 67 
Миронівський 1 – 1 – – 45 
Обухівський 1 – 1 – 1 41 
П.-Хмельницький 1 2 – – – 51 
Поліський 1 – – – 1 29 
Рокитнянський 1 – – – 1 22 
Сквирський 1 – 1 – – 49 
Ставищенський 1 – – – 1 29 
Таращанський 1 – 1 – – 34 
Тетіївський 1 1 1 – – 32 
Фастівський 1 – – – 2 46 
Яготинський 1 – 1 – – 41 
міста       
Березань – – 1 1 – – 
Біла Церква – – 1 1 – – 
Бориспіль – – 1 1 – – 
Бровари – – 1 1 – – 
Буча – – 1 1 – – 
Васильків – – 1 1 – – 
Ірпінь1  – – 1 1 3 – 
Обухів2 – – 1 1 – 2 
Переяслав – – 1 1 – – 
Прип’ять – – 1 1 – – 
Ржищів – – 1 1 – – 
Славутич – – 1 1 – – 
Фастів – – 1 1 – – 

 

1 Включаючи смт Ворзель, смт Гостомель, смт Коцюбинське, підпорядковані міській раді. 
2 Включаючи с.Ленди, с.Таценки, підпорядковані міській раді. 
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1.4. Основні соціально-економічні показники 
 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Кількість 
постійного 
населення, (на 
кінець року), тис. 1835,1 1758,0 1711,9 1726,5 1728,7 1748,5 1762,2 1775,3 
Природний 
приріст, 
скорочення (–) 
населення, тис. –16,6 –16,0 –8,7 –8,2 –9,2 –10,9 –13,5 –13,1 
Кількість 
зайнятих 
економічною  
діяльністю, тис. 739,0 791,0 757,9 739,9 736,3 741,1 755,7 771,4 
Кількість 
безробітних у віці 
15–70 років (за 
методологією 
МОП), тис. 108,2 55,9 59,7 50,7 53,5 51,9 51,1 48,4 
Середньомісячна 
номінальна 
заробітна плата1, 
грн 241 811 2295 4153 5229 7188 9097 11003 
Доходи 
населення,  
млн.грн 2544 13824 42732 74798 87937 117755 150606 1716602 
Валовий 
регіональний 
продукт (у 
фактичних 
цінах)3, млн.грн 5926 15362 44953 104030 128638 157043 198160 … 

у розрахунку на 
одну особу, грн 3255 8673 26140 60109 74216 90027 112521 … 

Індекс споживчих 
цін (грудень до 
грудня 
попереднього 
року), % 126,3 112,6 107,9 144,3 112,2 113,8 110,0 104,4 
Загальна площа 
житлових 
будівель, 
прийнятих в 
експлуатацію, 
тис.м2 337 635 1184 1864 2060 1825 15414 18614 

Капітальні 
інвестиції  (у 
фактичних цінах), 
млн.грн … … 11331,45 24359,15 33411,45 34494,55 40713,45 50295,75 
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Продовження табл. 1.4 

 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Перевезення 
вантажів 
автомобільним 
транспортом 
загального 
користування6, 
млн.т  36,3 33,5 41,0 40,6 48,2 48,9 56,3 51,5 
Перевезення 
пасажирів 
автомобільним 
транспортом 
загального 
користування7, 
млн 81,2 67,8 157,7 102,0 84,3 86,6 84,0 77,2 
Експорт товарів,  
млн.дол. США  239,9 496,1 1301,9 1690,4 1705,1 1748,4 1856,3 1948,4 
Імпорт товарів,  
млн.дол. США 346,0 1546,9 3018,1 2587,0 2951,6 3404,1 3645,5 4115,5 
Експорт послуг8,  
млн.дол. США 23,0 101,7 349,3 230,2 213,6 261,9 320,3 347,4 
Імпорт послуг8,  
млн.дол. США 10,4 34,4 204,3 136,6 207,7 158,5 217,0 167,6 
Фінансовий 
результат до 
оподаткування, 
млн.грн 14,89 2236,69 1331,010 –18556,410 8199,710 13080,010 14782,710 

      
40416,711 

 
1 Дані до 2005р. включно наведено без найманих працівників статистично малих підприємств та 
фізичних осіб-підприємців. Починаючи з 2010р., дані наведено по підприємствах, установах, 
організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю 10 і більше осіб. 
2 Попередні дані, з 2012р. розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої 
версії СНР 2008р. (наказ Державної служби статистики України від 17.12.2013 № 398). 
3 Валовий регіональний продукт розраховується з 2004р., у 2000р. вказано валову додану вартість. 
Розрахунки здійснено відповідно до Методологічних положень оновленої версії СНР 2008р. (наказ 
Державної служби статистики України від 17.12.2013 № 398). 
4 Дані наведено по житлових будівлях нового будівництва. 
5 Капітальні інвестиції обліковуються по підприємствах-юридичних особах за їх основним видом 
економічної діяльності та територією місцезнаходження (юридичною адресою). 
6 З 2003р. – з урахуванням автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними 
особами-підприємцями. 
7 З урахуванням обсягів автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними 
суб’єктами малого бізнесу. 
8 Загальні обсяги експорту-імпорту послуг у 2000, 2005, 2010рр. уточнено відповідно до Методики 
ретроспективного  перерахунку  вартості  послуг  з переробки  у  зовнішньоекономічній  діяльності  
(наказ Державної служби статистики України від 31.12.2014 № 419) без розподілу за географічною 
структурою. 
9 Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
10 Дані наведено без банків та бюджетних установ, з урахуванням зміни підприємствами основного виду 
діяльності. 
11 Дані наведено без банків та бюджетних установ, без урахування зміни підприємствами основного виду 
діяльності. 
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