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ПЕРЕДМОВА 
 

 

"Статистичний щорічник м.Києва за 2019 рік" містить широкий спектр 
статистичних показників соціально-економічного стану міста у 2019 році порівняно з 2000, 
2005, 2010–2018 роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної 
діяльності, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності  
ДК 009:2010, затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, 
яка гармонізована з Класифікацією видів економічної діяльності Європейського Союзу 
(NACE Rev.2-2006), а також видами продукції, організаційно-правовими формами.  

Збірник сформовано за такими розділами: 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 (ЄДРПОУ); енергетика; промисловість; будівництво; 
капітальні інвестиції; транспорт і зв'язок; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня 
торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації. Базові показники загальноприйнятої в 
міжнародній статистиці системи національних рахунків – валовий регіональний продукт – 
заслуговують на увагу науковців і фахівців. Публікуються показники, що характеризують 
розвиток суб'єктів господарювання. Деякі показники подаються у ретроспективі. 

Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення. 
Окремі макроекономічні та галузеві показники за 2019 рік є попередніми і будуть 

уточнені в наступних виданнях. Деякі показники попередніх років уточнені по відношенню 
до раніше опублікованих. 

В окремий розділ виділені зіставлення за регіонами. Звертаємо увагу, що розділ 
містить основні показники соціально-економічного становища України. Інформацію 
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. Дані по Донецькій та Луганській областях наведено по 
підприємствах, установах та організаціях, які подали звітність до органів державної 
статистики у 2019 році. 

 
 
 

 
 
 

Головне управління статистики у м. Києві 
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СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 
 

 

га – гектар 

г – грам 

Гкал – гігакалорія 

г/л – грам на літр 

год – година 

грн – гривня 

дал – декалітр 

дол. США – долар США 

кВт – кіловат 

кВ·А – кіловольт-ампер 

кВт·год – кіловат-година 

кг – кілограм 

ккал – кілокалорія 

км – кілометр 

км2 – квадратний кілометр 

крб – карбованець 

л – літр 

люд. год – людино-година 

м – метр 

Мкал – мегакалорій 

мкг – мікрограм 

мг – міліграм 

м2 – квадратний метр 

м3 – кубічний метр 

міс – місяць 

млн. – мільйон 

млрд. – мільярд 

мм – міліметр 

од – одиниць 

пас.км – пасажиро-кілометр 

р. – рік 

т – тонна 

тис. – тисяча 

ткм – тонно-кілометр 

ц – центнер 

шт – штук 

 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ 

Тире (—) – явищ не було 

Крапки (...) – відомості відсутні 

Символ (к) 

 

– дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання 
вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності 
статистичної інформації 

Символ (×) – заповнення рубрики за характером побудови таблиці не має сенсу  

Нуль (0; 0,0) – явища відбулися, але у вимірах, менших за ті, що можуть бути виражені 
використаними у таблиці розрядами 

“у тому числі”,  
“з них” 

– означає, що наведено не всі доданки загальної суми. Мають місце випадки,
коли наведено всі доданки загальної суми, а при округленні сума складових 
не дорівнює підсумку 

 



Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 5 
Головне управління статистики у м. Києві 

ЗМІСТ 
 

 

ПЕРЕДМОВА  ...............................................................................................................................................  3 
 
СКОРОЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ  .............................................................................................................  4 
 
УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ У ЩОРІЧНИКУ  ...........................................................................................  4 
 
 

 1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ........................  15 
 
1.1. Геополітична характеристика  .........................................................................................................  15 
1.2. Адміністративно-територіальний поділ  ........................................................................................  16 
1.3. Кількість релігійних організацій  ....................................................................................................  17 
1.4. Основні соціально-економічні показники  .....................................................................................  18 
1.5. Індекси основних соціально-економічних показників  .................................................................  20 
1.6. Питома вага м.Києва в Україні  .......................................................................................................  21 
 
 2. НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ ...................................................................................................  23 
 
2.1. Кількість наявного населення на початок 2020 року  

та середньорічна чисельність за 2019 рік по районах  ..................................................................  24 
2.2. Кількість постійного населення на початок 2020 року  

та середньорічна чисельність за 2019 рік по районах  ..................................................................  24 
2.3. Кількість постійного населення  .....................................................................................................  25 
2.4. Кількість наявного населення з 1939 року  ....................................................................................  26 
2.5. Розподіл постійного населення за статтю по районах  ..................................................................  26 
2.6. Розподіл постійного населення за віковими групами  ...................................................................  28 
2.7. Розподіл постійного населення за статтю та віком  .......................................................................  30 
2.8. Середня очікувана тривалість життя за статтю та віком у 2019 році  ..........................................  31 
2.9. Середній вік населення  ...................................................................................................................  31 
2.10. Кількість живонароджених, померлих та природний приріст, скорочення (–) населення .........  32 
2.11. Кількість живонароджених, померлих та природний приріст, скорочення (–) населення  

по районах  ........................................................................................................................................  32 
2.12. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного  

приросту, скорочення (–) населення з 1989 року  ..........................................................................  34 
2.13. Загальні коефіцієнти народжуваності, смертності та природного  

приросту, скорочення (–) населення по районах  ...........................................................................  35 
2.14. Кількість живонароджених за статтю  ............................................................................................  37 
2.15. Кількість народжених живими та мертвими  .................................................................................  38 
2.16. Розподіл живонароджених за шлюбним станом матерів  ..............................................................  39 
2.17. Кількість пенсіонерів  ......................................................................................................................  40 
2.18. Смертність населення за основними причинами  ..........................................................................  41 
2.19. Шлюби і розлучуваність  .................................................................................................................  42 
 



6 Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 
Головне управління статистики у м. Києві 

2.20. Кількість зареєстрованих шлюбів за попереднім сімейним станом подружжя  .........................  42 
2.21. Міграційний рух населення у 2019 році  ........................................................................................  42 
 
 3. РИНОК ПРАЦІ  ...........................................................................................................................  43 
 
3.1. Населення за статусом участі в складі робочої сили  ....................................................................  46 
3.2. Населення за статусом участі в складі робочої сили та статтю у 2019 році  ...............................  46 
3.3. Зайнятість населення за видами економічної діяльності  .............................................................  47 
3.4. Робоча сила за статтю за віковими групами у 2019 році  ..............................................................  48 
3.5. Рівень зайнятості населення за статтю за віковими групами у 2019 році  ...................................  48 
3.6. Рівень безробіття населення (за методологією МОП) за статтю  

за віковими групами у 2019 році  ....................................................................................................  48 
3.7. Безробітні (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи  .............................................  49 
3.8. Безробітні (за методологією МОП) за причинами незайнятості  .................................................  49 
3.9. Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій  

за видами економічної діяльності  ..................................................................................................  50 
3.10. Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій за професійними групами  ..........  51 
3.11. Кількість зареєстрованих безробітних та кількість вакансій по районах  ...................................  52 
3.12. Тривалість зареєстрованого безробіття по районах у 2019 році  ..................................................  52 
3.13. Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності  ...............  53 
3.14. Середньооблікова кількість штатних працівників  

за видами економічної діяльності у промисловості  ......................................................................  54 
3.15. Рівень прийому та звільнення працівників за видами економічної діяльності  ..........................  55 
3.16. Використання робочого часу працівників  

за видами економічної діяльності у 2019 році  ..............................................................................  56 
3.17. Використання робочого часу працівників  

за видами економічної діяльності у промисловості у 2019 році  .................................................  57 
3.18. Умови праці працівників за видами економічної діяльності  .......................................................  58 
3.19. Пільги та компенсації працівникам за роботу зі шкідливими умовами праці 

за видами економічної діяльності ...................................................................................................  59 
3.20. Стан укладання колективних договорів за видами економічної діяльності ................................  60 
3.21. Середньомісячна заробітна плата штатних працівників ...............................................................  61 
3.22. Середньомісячна номінальна та реальна заробітна плата штатних працівників  .......................  61 
3.23. Розподіл кількості штатних працівників за рівнем номінальної заробітної плати  

у грудні 2017–2019 років  ..................................................................................................................  62 
3.24. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 

за видами економічної діяльності ...................................................................................................  63 
3.25. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників 

за видами економічної діяльності у промисловості ......................................................................  64 
3.26. Кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю 

за видами економічної діяльності у 2019 році ...............................................................................  65 
 

 4. ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ  ...............................................................................................  66 
 
4.1. Доходи і витрати населення  ............................................................................................................  69 
4.2. Частка складових доходів та витрат населення м.Києва в їх загальному обсязі  ........................  71 
4.3. Оплата населенням житлово-комунальних послуг  .......................................................................  72 
4.4. Середній розмір місячної пенсії  .....................................................................................................  72 
 



Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 7 
Головне управління статистики у м. Києві 

4.5. Середній розмір пенсії пенсіонерів, забезпечення яких здійснюється відповідно  
до нормативно-правових актів органами Пенсійного фонду  .......................................................  73 

4.6. Диференціація життєвого рівня населення  ...................................................................................  75 
4.7. Розподіл домогосподарств за кількістю їх членів і наявністю дітей  ...........................................  76 
4.8. Розподіл домогосподарств із дітьми за кількістю дітей у їх складі  .............................................  76 
4.9. Розподіл населення за рівнем середньодушових еквівалентних грошових доходів  ..................  77 
4.10. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних  

грошових доходів .............................................................................................................................  78 
4.11. Структура грошових витрат домогосподарств  ..............................................................................  79 
4.12. Структура грошових витрат домогосподарств із дітьми залежно  

від кількості дітей у їх складі  .........................................................................................................  81 
4.13. Структура грошових витрат домогосподарств із різними середньодушовими  

еквівалентними грошовими доходами у 2018 році  .......................................................................  82 
4.14. Розподіл домогосподарств за рівнем середньодушових еквівалентних  

загальних доходів  ............................................................................................................................  83 
4.15. Структура сукупних витрат домогосподарств  ..............................................................................  84 
4.16. Структура сукупних витрат домогосподарств із дітьми залежно  

від кількості дітей у їх складі  .........................................................................................................  86 
4.17. Структура сукупних витрат домогосподарств із різними середньодушовими  

еквівалентними загальними доходами у 2018 році  .......................................................................  87 
4.18. Структура грошових доходів домогосподарств  ............................................................................  88 
4.19. Структура сукупних ресурсів домогосподарств  ...........................................................................  90 
4.20. Структура сукупних ресурсів домогосподарств із дітьми залежно  

від кількості дітей у їх складі  .........................................................................................................  93 
4.21. Структура сукупних ресурсів домогосподарств із різними середньодушовими  

еквівалентними загальними доходами у 2018 році  .......................................................................  94 
4.22. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах з дітьми залежно  

від кількості дітей у їх складі  .........................................................................................................  96 
4.23. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах із різними середньодушовими 

еквівалентними загальними доходами у 2018 році  .......................................................................  97 
 
 5. НАСЕЛЕНІ ПУНКТИ ТА ЖИТЛО .........................................................................................  98 
 
5.1. Житловий фонд  ................................................................................................................................  99 
5.2. Ветхий житловий фонд  ...................................................................................................................  99 
5.3. Аварійний житловий фонд  .............................................................................................................  99 
5.4. Обладнання житлового фонду  ......................................................................................................  100 
5.5. Розподіл квартир (одноквартирних будинків) за кількістю кімнат ............................................  100 
 
 6. ОСВІТА  .....................................................................................................................................  101 
 
6.1. Заклади дошкільної освіти  ...........................................................................................................  102 
6.2. Заклади дошкільної освіти по районах  ........................................................................................  103 
6.3. Кількість осіб, які навчалися у закладах освіти  ..........................................................................  104 
6.4. Заклади загальної середньої освіти  ..............................................................................................  104 
6.5. Денні заклади загальної середньої освіти нового типу  ..............................................................  105 
6.6. Денні заклади загальної середньої освіти  ...................................................................................  106 
6.7. Денні заклади загальної середньої освіти по районах  ...............................................................  107 
 



8 Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 
Головне управління статистики у м. Києві 

6.8. Вечірні (змінні) заклади загальної середньої освіти  ..................................................................  108 
6.9. Випуск учнів закладами загальної середньої освіти  ..................................................................  108 
6.10. Прийнято для продовження навчання випускників 9-х класів для здобуття  

повної загальної середньої освіти  ................................................................................................  109 
6.11. Заклади професійної (професійно-технічної) освіти  ..................................................................  110 
6.12. Основні показники діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти  

за галузями навчання у 2019 році  .................................................................................................  110 
6.13. Заклади вищої освіти  ..................................................................................................................... 111 
6.14. Розподіл студентів закладів вищої освіти за формою навчання  ................................................  112 
6.15. Розподіл студентів закладів вищої освіти на початок  

2019/20 навчального року  
за освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) ..................................................  114 

6.16. Прийом до закладів вищої освіти за джерелами фінансування  
навчання у 2019 році  .....................................................................................................................  114 

6.17. Заклади вищої освіти у 2019/20 навчальному році по районах  .................................................  115 
6.18. Підготовка фахівців закладами вищої освіти  

за джерелами фінансування  навчання у 2019 році  .....................................................................  116 
6.19. Підготовка аспірантів  ....................................................................................................................  116 
6.20. Підготовка докторантів  .................................................................................................................  117 
 
 7. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ  .......................................................  118 
 
7.1. Мережа та кадри закладів охорони здоров’я  ...............................................................................  119 
7.2. Кількість виписаних хворих (дорослі і підлітки) після проходження лікування  

в стаціонарі за класами хвороб ......................................................................................................  120 
7.3. Кількість виписаних хворих дітей (0–17 років) після проходження лікування  

в стаціонарі за класами хвороб ......................................................................................................  122 
7.4. Захворюваність на окремі інфекційні хвороби  ...........................................................................  124 
7.5. Захворюваність на злоякісні новоутворення  ...............................................................................  124 
7.6. ВІЛ-інфіковані та хворі на СНІД  ..................................................................................................  125 
7.7. Шляхи передачі ВІЛ-інфекції серед громадян України ...............................................................  126 
7.8. Захворюваність на активний туберкульоз  ...................................................................................  127 
7.9. Захворюваність на венеричні хвороби  .........................................................................................  127 
7.10. Надання амбулаторно психіатричної допомоги спеціалізованими комунальними  

закладами охорони здоров’я  .........................................................................................................  128 
7.11. Кількість осіб з інвалідністю  ........................................................................................................  129 
7.12. Будинки-інтернати для громадян похилого віку  

та осіб з інвалідністю (дорослих і дітей та молоді)  ....................................................................  129 
7.13. Надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам  

з мінімальними доходами у 2019 році  .........................................................................................  130 
7.14. Надання адресної натуральної та грошової допомоги суб’єктом,  

що надає соціальні послуги, у 2019 році  .....................................................................................  130 
7.15. Окремі інтернатні заклади та заклади соціального захисту для дітей  ......................................  131 
7.16. Кількість усиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування  ................  132 
7.17. Надання населенню субсидій по районах у 2019 році  ...............................................................  132 
7.18. Надання населенню субсидій на відшкодування витрат на оплату  

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого  
пічного побутового палива  ...........................................................................................................  133 

 



Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 9 
Головне управління статистики у м. Києві 

 8. КУЛЬТУРА, ВІДПОЧИНОК, СПОРТ І ТУРИЗМ  ..............................................................  134 
 
8.1. Заклади культури  ...........................................................................................................................  135 
8.2. Бібліотеки, демонстратори фільмів та клубні заклади  ...............................................................  136 
8.3. Мистецькі школи  ...........................................................................................................................  136 
8.4. Колективні засоби розміщування у 2019 році  .............................................................................  137 
8.5. Колективні засоби розміщування по районах у 2019 році  .........................................................  138 
8.6. Готелі та аналогічні засоби розміщування (готелі, мотелі)  

по районах у 2019 році ...................................................................................................................  138 
8.7. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку  ...............................................  139 
8.8. Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку 2019 року, по районах  ...........  140 
8.9. Спортивні школи для дітей  ...........................................................................................................  140 
8.10. Спортивні споруди  ........................................................................................................................  141 
8.11. Розподіл туристів за категоріями та метою відвідування  ...........................................................  142 
 
 9. ПРАВОСУДДЯ ТА ЗЛОЧИННІСТЬ  .....................................................................................  143 
 
9.1. Кількість виявлених злочинів за окремими видами  ...................................................................  144 
9.2. Кількість засуджених осіб, судові рішення щодо яких набрали законної сили,  

за окремими видами злочинів .......................................................................................................  145 
9.3. Розгляд судами першої інстанції справ (заяв) у порядку цивільного судочинства  ..................  146 
9.4. Окремі показники роботи державних нотаріальних контор  ......................................................  148 
9.5. Загальні відомості про пожежі  .....................................................................................................  148 
 
 10. НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ  ......................................  149 
 
10.1. Основні показники водопостачання та водовідведення  .............................................................  152 
10.2. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  ..........................  153 
10.3. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами  

забруднення по районах  ................................................................................................................  155 
10.4. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел забруднення по районах у 2019 році  .................................................  155 
10.5. Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  

стаціонарними джерелами забруднення  
за видами економічної діяльності у 2019 році  ............................................................................  156 

10.6. Основні показники утворення та поводження з відходами  .......................................................  157 
10.7. Утворення відходів за класами небезпеки  ...................................................................................  160 
10.8. Накопичення відходів протягом експлуатації у місцях видалення  

відходів за класами небезпеки  ......................................................................................................  161 
10.9. Утворення відходів за категоріями матеріалів у 2019 році  ........................................................  162 
10.10. Поводження з відходами за категоріями матеріалів у 2019 році  ...............................................  163 
10.11. Утворення відходів за видами економічної діяльності підприємств і в домогосподарствах  ..........  164 
10.12. Капітальні інвестиції та поточні витрати на охорону навколишнього  

природного середовища  ................................................................................................................  165 
10.13. Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за напрямами  .....  166 
10.14. Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за напрямами  .............  167 
10.15. Витрати на охорону навколишнього природного середовища  

за видами економічної діяльності у 2019 році  ............................................................................  168 
 



10 Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 
Головне управління статистики у м. Києві 

 11. НАЦІОНАЛЬНІ РАХУНКИ  .................................................................................................  169 
 
11.1. Валовий регіональний продукт  ....................................................................................................  170 
11.2. Випуск, проміжне споживання та валова додана вартість  .........................................................  171 
11.3. Випуск за видами економічної діяльності  ...................................................................................  172 
11.4. Валова додана вартість за видами економічної діяльності  ........................................................  176 
11.5. Валова додана вартість у розрахунку на одну особу за видами економічної діяльності  .........  180 
 
 12. ЦІНИ  ........................................................................................................................................  181 
 

12.1. Індекси споживчих цін  ..................................................................................................................  181 
12.2. Індекси споживчих цін у 2019 році  ..............................................................................................  181 
12.3. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг  ......................................................  182 
12.4. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг у 2019 році  

(до попереднього місяця)  ..............................................................................................................  183 
12.5. Індекси споживчих цін на основні групи товарів та послуг у 2019 році  

(до грудня попереднього року)  .....................................................................................................  187 
 
 13. ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ  

ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ)  ...............................................................................  191 
 
13.1. Кількість юридичних осіб ЄДРПОУ за організаційними формами  ..........................................  192 
13.2. Кількість юридичних осіб по районах  .........................................................................................  194 
13.3. Кількість юридичних осіб за видами економічної діяльності  ...................................................  195 
 
 14. ЕНЕРГЕТИКА  .......................................................................................................................  196 
 
14.1. Потужність і відпуск енергії за джерелами постачання енергії в 2019 році  ............................  197 
14.2. Використання енергії за основними видами економічної діяльності  .......................................  197 
14.3. Використання окремих видів палива  ...........................................................................................  198 
14.4. Використання палива за окремими видами економічної діяльності в 2019 році  .....................  198 
 
 15. ПРОМИСЛОВІСТЬ  ..............................................................................................................  199 
 
15.1. Індекси промислової продукції за видами діяльності  ................................................................  200 
15.2. Виробництво промислової продукції за видами діяльності  .......................................................  201 
15.3. Виробництво хлібу та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, за видами ................  209 
15.4. Виробництво кондитерських виробів за видами  .........................................................................  209 
15.5. Виробництво робочого одягу з тканини за видами .....................................................................  210 
15.6. Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)  

за видами економічної діяльності  ................................................................................................  211 
 
 16. БУДІВНИЦТВО  .....................................................................................................................  213 
 
16.1. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за видами .............................  214 
16.2. Індекси загальної площі житлових будівель, прийнятих в експлуатацію  ................................  214 
16.3. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, по районах  ..........................  215 
16.4. Найважливіші об’єкти, прийняті в експлуатацію ........................................................................  216 
 



Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 11 
Головне управління статистики у м. Києві 

16.5. Індекси будівельної продукції  ......................................................................................................  218 
16.6. Розподіл обсягів виробленої будівельної продукції за видами  .................................................  218 
 
 17. КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ  ...............................................................................................  219 
 
17.1. Капітальні інвестиції за видами активів  ......................................................................................  220 
17.2. Капітальні інвестиції за джерелами фінансування  .....................................................................  221 
17.3. Структура капітальних інвестицій за джерелами фінансування у 2019 році  ...........................  222 
17.4. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності ............................................................  222 
17.5. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності промисловості ...................................  224 
17.6. Структура капітальних інвестицій за видами економічної діяльності у 2019 році  .................  225 
 
 18. ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК  ......................................................................................................  226 
 
18.1. Окремі показники діяльності транспорту та зв’язку  ..................................................................  227 
18.2. Окремі показники діяльності транспорту та зв’язку в 2019 році  ..............................................  229 
18.3. Перевезення вантажів за видами транспорту  ..............................................................................  230 
18.4. Питома вага окремих видів транспорту в перевезенні вантажів  ...............................................  230 
18.5. Індекси обсягу перевезення вантажів за видами транспорту  ....................................................  230 
18.6. Вантажообіг за видами транспорту  ..............................................................................................  231 
18.7. Перевезення пасажирів за видами транспорту  ...........................................................................  231 
18.8. Індекси кількості перевезення пасажирів за видами транспорту  ..............................................  232 
18.9. Пасажирообіг за видами транспорту  ...........................................................................................  233 
18.10. Структура пасажирських перевезень міським транспортом  ......................................................  233 
18.11. Рухомий склад за видами транспорту та призначенням  .............................................................  234 
18.12. Довжина шляхів сполучення міського електротранспорту  ........................................................  235 
18.13. Середня відстань перевезення однієї тонни вантажів окремими видами транспорту  .............  235 
18.14. Середня відстань перевезення одного пасажира окремими видами транспорту  ......................  236 
18.15. Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку  .............................  236 
18.16. Обсяг реалізованих послуг населенню у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку  ..........  237 
18.17. Обсяг реалізованих послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку 
 за 2019 рік  ......................................................................................................................................  238 
18.18. Основні показники розвитку пошти та зв’язку  ...........................................................................  239 
 
 19. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  ..................................................................  240 
 
19.1. Зовнішня торгівля товарами за країнами ......................................................................................  241 
19.2. Товарна структура зовнішньої торгівлі  ........................................................................................  248 
19.3. Зовнішня торгівля послугами за країнами  ..................................................................................  252 
19.4. Структура експорту-імпорту послуг  ............................................................................................  256 
 
 20. ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ .....................................................................................................  262 
 
20.1. Оптовий та роздрібний товарооборот підприємств оптової та роздрібної торгівлі  .................  263 
20.2. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі по районах  .............................................  263 
20.3. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за товарними групами 

у 2015–2018 роках  .........................................................................................................................  264 
 



12 Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 
Головне управління статистики у м. Києві 

20.4. Структура оптового товарообороту підприємств оптової торгівлі у 2015–2018 роках   ..........  267 
20.5. Оптовий продаж товарів, які вироблені на території України  

за товарними групами у 2015–2018 роках  ...................................................................................  270 
20.6. Частка продажу товарів, які вироблені на території України, 

в оптовому товарообороті підприємств оптової торгівлі у 2015–2018 роках  ...........................  273 
20.7. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі  

за товарними групами у 2019 році  ...............................................................................................  276 
20.8. Основні показники роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі  ..................  279 
20.9. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по районах  ...................................  279 
20.10. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі  

за товарними групами  ...................................................................................................................  280 
20.11. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі  

за товарними групами  ...................................................................................................................  281 
20.12. Продаж підприємствами роздрібної торгівлі товарів,  

що вироблені на території України  ..............................................................................................  284 
20.13. Роздрібний продаж підприємствами роздрібної торгівлі продовольчих товарів  

за товарними групами ....................................................................................................................  287 
 
 21. ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  ..........................................................................................  288 
 
21.1. Структура балансу підприємств за видами економічної діяльності  .........................................  290 
21.2. Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності  ............................  294 
21.3. Фінансові результати до оподаткування за видами промислової діяльності  ...........................  296 
21.4. Рентабельність операційної діяльності за видами економічної діяльності  ..............................  298 
21.5. Показники діяльності підприємств за їх розмірами   ..................................................................  299 
21.6. Розподіл кількості великих, середніх, малих та мікропідприємств 

за видами економічної діяльності  ................................................................................................  301 
21.7. Розподіл кількості зайнятих працівників на великих, середніх, малих  

та мікропідприємствах за видами економічної діяльності  .........................................................  303 
21.8. Розподіл кількості найманих працівників на великих, середніх, малих та  

мікропідприємствах за видами економічної діяльності  .............................................................  305 
21.9. Розподіл обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) великих, середніх, малих та 

мікропідприємств за видами економічної діяльності  .................................................................  307 
 
 22. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ  .......................................................................................................  309 
 
22.1. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових  

досліджень і розробок, за категоріями персоналу  ......................................................................  311 
22.2. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових  

досліджень і розробок, за рівнем освіти  ......................................................................................  311 
22.3. Кількість працівників, задіяних у виконанні наукових  

досліджень і розробок, за галузами наук  .....................................................................................  311 
22.4. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових  

досліджень і розробок, за рівнем освіти  ......................................................................................  312 
22.5. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових  

досліджень і розробок, за галузями наук  .....................................................................................  312 
22.6. Кількість дослідників, задіяних у виконанні наукових  

досліджень і розробок, за віком ....................................................................................................  312 
 



Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 13 
Головне управління статистики у м. Києві 

22.7. Витрати на виконання наукових досліджень 
і розробок за видами витрат  .........................................................................................................  313 

22.8. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за джерелами  
фінансування за видами робіт у 2019 році  ..................................................................................  313 

22.9. Витрати на виконання наукових досліджень і розробок за галузями наук  
за видами робіт у 2019 році  ..........................................................................................................  313 

22.10. Показники інноваційної діяльності промислових підприємств  ................................................  314 
22.11. Кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації (продукцію  

та/або технологічні процеси)  ........................................................................................................  315 
22.12. Витрати на інновації промислових підприємств за напрямами 

інноваційної діяльності  .................................................................................................................  315 
22.13. Витрати на інновації промислових підприємств за джерелами фінансування .........................  316 
22.14. Обсяг реалізованої інноваційної продукції  .................................................................................  317 
22.15. Інноваційна діяльність промислових підприємств по районах  .................................................  317 
 

 23. ОКРЕМІ ЗІСТАВЛЕННЯ ЗА РЕГІОНАМИ УКРАЇНИ  ..................................................  318 
 

23.1. Природний рух населення за регіонами у 2019 році  ..................................................................  318 
23.2. Робоча сила за регіонами  ..............................................................................................................  319 
23.3. Зайнятість населення за регіонами  ..............................................................................................  322 
23.4. Безробіття населення (за методологією МОП) за регіонами  .....................................................  325 
23.5. Середньооблікова кількість штатних працівників за регіонами ................................................  328 
23.6. Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників за регіонами  ...........................  329 
23.7. Зміна обсягів доходів та витрат населення за регіонами у 2019 році  ........................................  330 
23.8. Споживання продуктів харчування у домогосподарствах  ..........................................................  331 
23.9. Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів 

тривалого користування  ................................................................................................................  333 
23.10. Заклади загальної середньої освіти за регіонами  .......................................................................  335 
23.11. Коледжі, технікуми, училища за регіонами  .................................................................................  337 
23.12. Університети, академії, інститути за регіонами  ..........................................................................  339 
23.13. Планова ємність амбулаторно-поліклінічних закладів за регіонами  .........................................  341 
23.14. Захворюваність на активний туберкульоз за регіонами  .............................................................  342 
23.15. Готелі та аналогічні засоби розміщування за регіонами у 2019 році  ........................................  343 
23.16. Кількість виявлених злочинів за регіонами  .................................................................................  344 
23.17. Землі регіонів України  ..................................................................................................................  345 
23.18. Валовий регіональний продукт за регіонами у 2018 році  ..........................................................  346 
23.19. Валова додана вартість в основних цінах за регіонами  ..............................................................  347 
23.20. Валова додана вартість у розрахунку на одну особу за регіонами  ............................................  348 
23.21. Індекси споживчих цін за регіонами  ............................................................................................  349 
23.22. Використання окремих видів палива за регіонами у 2019 році  .................................................  350 
23.23. Індекси промислової продукції за регіонами  ..............................................................................  351 
23.24. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, за регіонами  .......................  352 
23.25. Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію  ..............................................  353 
23.26. Капітальні інвестиції  .....................................................................................................................  353 
23.27. Капітальні інвестиції за регіонами  ...............................................................................................  354 
23.28. Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом  

за регіонами у 2019 році  ...............................................................................................................  355 
 



14 Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 
Головне управління статистики у м. Києві 

23.29. Кількість абонентів кабельного телебачення 
за регіонами у 2019 році  ...............................................................................................................  356 

23.30. Обсяги експорту товарів за регіонами  .........................................................................................  357 
23.31. Обсяги імпорту товарів за регіонами  ...........................................................................................  358 
23.32. Обсяги експорту послуг за регіонами  ..........................................................................................  359 
23.33. Обсяги імпорту послуг за регіонами  ...........................................................................................  360 
23.34. Оптовий товарооборот підприємств оптової торгівлі за регіонами  ..........................................  361 
23.35. Оборот роздрібної торгівлі за регіонами  .....................................................................................  363 
23.36. Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі за регіонами  .................................  364 
23.37. Фінансові результати до оподаткування підприємств за регіонами 

 у 2019 році  .....................................................................................................................................  365 
23.38. Наукова та інноваційна діяльність  ...............................................................................................  366 
 
ПРЕДМЕТНО-АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК  ....................................................................................  369 
 



Статистичний щорічник м. Києва за 2019 рік 15 
Головне управління статистики у м. Києві 

1. ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

1.1. ГЕОПОЛІТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України. Місто 
розташоване в центрі східної Європи на берегах р.Дніпро. 

Загальна площа м.Києва складає 83,6 тис.га. 

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

Площа лісів та інших лісовкритих площ становить 35,1 тис.га, площа зелених 
насаджень загального користування – 5,1 тис.га. 

Сільськогосподарські землі – 4,5 тис.га. 

Забудовані землі – 37,0 тис.га. 

З усіх земель: 

– природоохоронного призначення – 7,8 тис.га 

– оздоровчого призначення – 0,2 тис.га 

– рекреаційного призначення – 27,4 тис.га 

– історико-культурного призначення – 0,9 тис.га 

Водне дзеркало міста займає загальну площу 6,71 тис.га.  

Найбільша ріка – Дніпро: ширина в межах м.Києва – 400-600 м; глибина – 6-12 м. 

Малі річки – Сирець, Глибочиця, Скоморох, Дарниця, Либідь, Віта, Совка, Нивка. 

Найбільші озера: Вирлиця, Радунка, Тельбін. 

Малі озера: Біле, Василькове, Лукове, Синякове, Вузьке, Довге, Сонячне, Синє. 

Середня місячна температура повітря по м.Києву за 2019 рік: січня – мінус 4,5 °С, 
липня – плюс 19,8 °С. 

Річна кількість опадів у 2019р. – 591,4 мм. 

1 Разом з акваторією річки Дніпро в межах міської смуги. 
 

При складанні розділу використано матеріали «Географічної Енциклопедії України (Київ, 
«Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 1989–1993), а також дані Головного управління 
Держгеокадастру у м.Києві, Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної 
адміністрації та Центральної геофізичної обсерваторії. 
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Адміністративно-територіальними одиницями м.Києва є райони. У жовтні 2001 року  
в місті утворено 10 районів замість 14-ти відповідно до рішення Київської міської ради. 

 
1.2. АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ПОДІЛ 

(на 1 січня 2020р.) 

 Територія,  
тис.га1 

Частка в загальній  
території міста, відсотків 

Щільність населення,  
осіб на 1 км2 

м.Київ 83,6 100,0 3551 
райони    
1. Голосіївський 16,0 19,1 1588 
2. Дарницький 13,0 15,6 2688 
3. Деснянський 14,7 17,6 2508 
4. Дніпровський 6,7 8,0 5387 
5. Оболонський 10,9 13,0 2939 
6. Печерський 2,0 2,4 8321 
7. Подільський 3,4 4,1 6117 
8. Святошинський 10,2 12,2 3341 
9. Солом’янський 4,0 4,8 9459 
10. Шевченківський 2,7 3,2 8292 

1 За даними Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. 
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1.3. Кількість релігійних організацій 
(за даними Міністерства культури та інформаційної політики України; 

на початок року) 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Усього 1065 1095 1113 1132 1146 

центри, управління (єпархії, дієцезії тощо) 71 71 72 74 75 

громади 796 822 835 849 860 

монастирі 25 26 27 28 28 

місії 107 108 110 111 113 

братства 22 23 24 24 24 

духовні навчальні заклади 44 45 45 46 46 

Кількість священнослужителів 1282 1309 1316 1337 1367 

Кількість недільних шкіл 240 240 240 240 243 

 
Продовження табл. 1.3 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Усього 1215 1242 1267 1292 1305 

центри, управління (єпархії, дієцезії тощо) 78 79 80 82 82 

громади 939 960 983 1005 1013 

монастирі 28 28 28 28 29 

місії 105 106 107 107 110 

братства 21 21 21 21 21 

духовні навчальні заклади 44 48 48 49 50 

Кількість священнослужителів 1412 1443 1480 1506 1520 

Кількість недільних шкіл 235 237 247 247 250 

Із загальної кількості релігійних організацій на 1 січня 2020р. налічувалось: 
православних – 551, католицьких – 55, протестантських – 563, громад іудейського 
віросповідання – 28, громад мусульман – 35, організацій східних культів – 16, інших 
організацій – 57.  
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1.4. Основні соціально-економічні показники 

 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Кількість  
постійного населення  
(на кінець року), тис 2567,6 2651,9 2757,9 2865,3 2893,2 2909,5 2926,1

у тому числі  
у віці 0–14 років 378,2 329,2 368,3 446,7 474,7 483,6 487,3

чоловіки 194,7 169,3 189,3 230,0 244,6 249,1 251,2

жінки 183,5 159,9 179,0 216,7 230,1 234,5 236,1

15–64 роки 1940,9 2003,3 2060,3 2023,0 1996,6 1994,2 1994,1

чоловіки 914,9 942,2 963,9 948,4 939,1 938,8 939,1

жінки 1026,0 1061,1 1096,4 1074,6 1057,5 1055,4 1055,0

Природний приріст,  
скорочення (–) населення  

тис –7,6 –3,8 3,5 5,1 4,6 2,4 –0,6

на 1000 населення –2,9 –1,4 1,2 1,8 1,6 0,8 –0,2

Кількість зайнятих  
в усіх сферах економічної 
діяльності (за методологією 
МОП у віці 15–70 років)1, тис 1218,3 1352,0 1387,8 1357,8 1356,8 1368,6 1379,9

Кількість безробітних  
(за методологією МОП  
у віці 15–70 років)1, тис 115,0 60,6 85,9 102,6 101,1 90,7 84,7

Рівень безробіття населення  
у віці 15–70 років (за 
методологією МОП)1, відсотків 8,6 4,3 5,8 7,0 6,9 6,2 5,8

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників2, 
грн 405 1314 3431 6732 11135 13542 15776

Валовий регіональний продукт  
(у фактичних цінах), млн.грн … 77124 196639 451700 699185 833069 …

у розрахунку на одну особу, 
грн … 28780 70424 155904 238622 283097 …

Доходи населення, млн.грн 16148 43348 143903 288856 447559 555666 6520953

Індекс споживчих цін (грудень 
до грудня попереднього року), 
відсотків  130,0 110,5 109,8 138,6 113,4 108,8 103,9
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Продовження табл. 1.4 
 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих в 
експлуатацію, тис.м2 859,0 1200,9 1012,34 1365,84 1733,5 1255,94 1114,04

Капітальні інвестиції  
(у фактичних цінах), 
млн.грн … … 53726 88139 136045 200308 213248

Перевезення вантажів 
усіма видами транспорту5, 
млн.т  23,4 26,2 22,8 20,7 31,4 84,8 77,0

Перевезення пасажирів 
транспортом загального 
користування6, млн.  1480,5 1571,3 1062,87 1076,27 1108,37 1023,37 938,57

Зовнішньоторговельний 
оборот товарами,  
млн.дол. США 8730,0 17651,2 31255,5 23238,38 29586,98 33784,78 38181,78

Зовнішньоторговельний 
оборот послугами,9  
млн.дол. США 555,7 1975,5 4844,1 5076,210 5561,610 6560,410 7689,910

Фінансовий результат  
до оподаткування11, 12, 
млн.грн 2455,313 20964,4 5779,0 –138642,1 131946,8 173988,1 299587,014

1 Див. методологічні пояснення до розділу 3. 
2 За 2000 та 2005 роки дані наведено по підприємствах, установах та організаціях, крім статистично малих 
підприємств, починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із 
кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. 
3 Попередні дані. 
4 Див. виноску до табл. 16.1. 
5 З 2005р. з урахуванням автомобільних комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-
підприємцями. 
6 З урахуванням автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями. 
7 З 2010р. з урахуванням перевезень пасажирів міською електричкою. 
8 Без урахування обсягів імпортних поставок газу природного. 
9 Загальні обсяги експорту–імпорту послуг за 2000–2012 роки уточнені відповідно до Методики ретроспективного 
перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 №419). 
10 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
11 Без урахуванням результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
12 За 2000 та 2005 роки наведено фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
13 Балансовий прибуток. 
14 Дані наведені без урахування зміни підприємствами основного виду діяльності. 
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1.5. Індекси основних соціально-економічних показників 
(відсотків до попереднього року) 

 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Чисельність постійного населення  
(на кінець року) 98,9 101,0 100,5 100,7 100,3 100,6 100,6
у тому числі у віці  
0–14 років 94,6 99,5 103,0 104,1 102,7 101,9 100,8
чоловіки 94,7 99,4 103,0 104,1 102,7 101,8 100,9
жінки 94,5 99,5 103,0 104,1 102,6 101,9 100,6

15–64 роки 100,9 100,9 100,2 99,4 99,2 99,9 100,0
чоловіки 100,7 100,9 100,1 99,5 99,3 100,0 100,0
жінки 101,0 101,0 100,3 99,3 99,1 99,8 100,0

Кількість зайнятих  
(за методологією МОП) … 100,2 100,5 99,2 99,5 100,9 100,8
Кількість безробітних  
(за методологією МОП) … 89,8 89,0 104,0 103,9 89,7 93,4
Середньомісячна заробітна плата:    
номінальна 133,8 135,8 115,8 125,2 128,8 121,6 116,5
реальна 100,1 119,7 105,2 84,2 111,3 110,2 108,4

Реальний наявний дохід населення 125,4 123,4 85,3 110,6 110,6 107,41

Валовий регіональний продукт (у цінах 
попереднього року, відсотків) … 105,8 101,4 93,3 105,7 103,7 …
у розрахунку на одну особу … 104,7 100,8 92,7 105,2 103,2 …

Загальна площа житлових будівель, 
прийнятих в експлуатацію 116,8 114,3 106,82 94,72 129,9 75,52 88,72

Капітальні інвестиції … … × 108,8 121,4 130,6 109,0
Перевезення вантажів усіма видами 
транспорту  167,9 104,4 101,8 99,5 121,1 270,3 90,8
Перевезення пасажирів транспортом 
загального користування  108,2 99,7 82,9 82,5 101,8 92,3 91,7
Зовнішньоторговельний оборот 
товарами 159,0 165,3 101,0 73,43 119,83 114,23 113,03

Зовнішньоторговельний оборот 
послугами4 × 157,6 110,7 82,95 116,55 118,05 117,25

Фінансовий результат  
до оподаткування6 … 172,9 67,9 × 465,4 131,9 172,27

1 Попередні дані. 
2 Див. виноску до табл. 16.1. 
3 Без урахування обсягів імпортних поставок газу природного. 
4 Загальні обсяги експорту–імпорту послуг за 2000–2012 роки уточнені відповідно до Методики ретроспективного 
перерахунку вартості послуг з переробки у зовнішньоекономічній діяльності (наказ Держстату від 31.12.2014 №419). 
5 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини 
тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
6 У 2000 та 2005 роках – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
7 Див. чотирнадцяту виноску до табл. 1.4. 
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1.6. Питома вага м.Києва в Україні 
(відсотків) 

 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Освіта

Кількість учнів 4,8 4,8 5,2 7,0 7,3 7,5 7,6 

Кількість студентів 15,8 21,1 22,3 24,1 24,1 23,9 23,7 

Охорона здоров’я

Кількість лікарів усіх 
спеціальностей 9,4 10,4 10,3 12,8 13,3 13,6 13,6 

Кількість середнього 
медичного персоналу 6,4 6,7 6,7 8,5 8,9 9,2 9,6 

Кількість санаторіїв  
та пансіонатів з лікуванням 2,2 2,7 3,0 3,6 3,2 … … 

Будівництво 

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих 
в експлуатацію 15,5 15,4 10,8 12,4 17,0 14,5 10,1 

Обсяг виробленої 
будівельної продукції 20,2 28,3 23,2 21,0 24,0 22,3 23,0 

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції1 … … 28,4 32,3 30,3 34,6 34,2 

Транспорт

Довжина шляхів сполучення        

тролейбусних ліній 7,9 10,5 11,1 14,9 14,8 14,7 14,7 

трамвайних колій 13,1 12,5 12,6 15,3 14,7 15,5 15,5 

колій метрополітену 56,5 57,9 58,8 60,2 59,6 59,6 59,6 
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Продовження табл. 1.6 
 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 

Автомобільний транспорт         

перевезено вантажів 1,7 1,6 1,6 1,8 2,6 6,9 6,5 

вантажообіг 7,4 10,4 7,7 7,3 9,7 14,6 14,2 

перевезено пасажирів 15,7 13,7 9,7 13,6 15,2 13,8 12,2 

пасажирообіг 9,9 8,6 7,8 9,6 10,3 10,4 12,3 

Морський транспорт        

перевезено вантажів … 48,5 38,1 42,1 52,2 69,6 59,5 

вантажообіг … 46,0 64,1 69,3 67,5 68,4 63,7 

Річковий транспорт        

перевезено вантажів … 31,9 30,5 24,2 20,3 15,9 19,2 

вантажообіг … 27,6 25,4 16,0 10,7 5,7 7,9 

перевезено пасажирів … 15,3 87,4 2,1 3,5 2,7 3,2 

пасажирообіг … 12,3 38,6 3,0 2,4 8,0 7,5 

Авіаційний транспорт     

перевезено пасажирів 58,7 35,0 48,1 93,3 85,0 80,5 85,7 

пасажирообіг 72,5 36,6 48,0 95,0 84,2 79,4 85,0 

Міський електротранспорт        

перевезено пасажирів 
трамваями 19,2 15,8 9,7 15,2 17,6 16,6 15,4 

перевезено пасажирів  
тролейбусами 11,9 15,0 10,3 15,1 15,9 13,5 11,6 

перевезено пасажирів 
метрополітеном 67,1 66,0 66,3 69,3 69,3 68,3 69,3 

1 Див. методологічні пояснення до розділу 17. 
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