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ПЕРЕДМОВА 
 

 

"Статистичний щорічник м. Києва за 2020 рік" містить широкий спектр 
статистичних показників соціально-економічного стану міста у 2020 році порівняно з 2000, 
2005, 2010–2019 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; 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 2020 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 2014–2020 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 2020 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 
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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 2020 рік: січня – плюс 0,8 °С, 
липня – плюс 21,9 °С. 

Річна кількість опадів у 2020р. – 580,0 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 2021р.) 

 Територія,  
тис.га1 

Частка в загальній  
території міста, відсотків 

Щільність населення,  
осіб на 1га 

м. Київ 82,6 100,0 36 
райони   
1. Голосіївський 15,8 19,1 16 
2. Дарницький 12,8 15,5 27 
3. Деснянський 14,1 17,1 26 
4. Дніпровський 6,7 8,1 53 
5. Оболонський 10,9 13,2 29 
6. Печерський 2,0 2,4 82 
7. Подільський 3,4 4,1 62 
8. Святошинський 10,2 12,4 34 
9. Солом’янський 4,0 4,8 96 
10. Шевченківський 2,7 3,3 80 

1 За даними Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Інформація може бути 
уточнена відповідно до рішення Київської міської ради від 12 грудня 2019 року №445/8018 «Про погодження 
проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Києва». 
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1.3. Кількість релігійних організацій 
(за даними Міністерства культури та інформаційної політики України; 

на початок року) 

 2011 2012 2014 2015 2016 

Усього 1065 1095 1132 1146 1215 

центри, управління (єпархії, дієцезії тощо) 71 71 74 75 78 

громади 796 822 849 860 939 

монастирі 25 26 28 28 28 

місії 107 108 111 113 105 

братства 22 23 24 24 21 

духовні навчальні заклади 44 45 46 46 44 

Кількість священнослужителів 1282 1309 1337 1367 1412 

Кількість недільних шкіл 240 240 240 243 235 

 
Продовження табл. 1.3 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Усього 1242 1267 1292 1305 1314 

центри, управління (єпархії, дієцезії тощо) 79 80 82 82 86 

громади 960 983 1005 1013 1017 

монастирі 28 28 28 29 29 

місії 106 107 107 110 111 

братства 21 21 21 21 21 

духовні навчальні заклади 48 48 49 50 50 

Кількість священнослужителів 1443 1480 1506 1520 1421 

Кількість недільних шкіл 237 247 247 250 250 

Із загальної кількості релігійних організацій на 1 січня 2021р. налічувалось: 
православних – 557, католицьких – 55, протестантських – 563, громад іудейського 
віросповідання – 28, громад мусульман – 37, організацій східних культів – 16, інших 
організацій – 58.  
 



ОСНОВНІ ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Статистичний щорічник м. Києва за 2020 рік 17 
Головне управління статистики у м. Києві 

1.4. Основні соціально-економічні показники 

 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Кількість  
постійного населення  
(на кінець року), тис 2567,6 2651,9 2757,9 2865,3 2893,2 2909,5 2926,1 2920,9

у тому числі  
у віці 0–14 років 378,2 329,2 368,3 446,7 474,7 483,6 487,3 486,9

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

жінки 183,5 159,9 179,0 216,7 230,1 234,5 236,1 235,8

15–64 роки 1940,9 2003,3 2060,3 2023,0 1996,6 1994,2 1994,1 1980,4

чоловіки 914,9 942,2 963,9 948,4 939,1 938,8 939,1 932,2

жінки 1026,0 1061,1 1096,4 1074,6 1057,5 1055,4 1055,0 1048,2

Природний приріст,  
скорочення (–) населення   

тис –7,6 –3,8 3,5 5,1 4,6 2,4 –0,6 –5,4

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

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 1351,5

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 98,7

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 6,8

Середньомісячна номінальна 
заробітна плата працівників2, 
грн 405 1314 3431 6732 11135 13542 15776 17086

Валовий регіональний продукт  
(у фактичних цінах), млн.грн … 77124 196639 451700 699185 833069 949531 …

у розрахунку на одну особу, 
грн … 28780 70424 155904 238622 283097 320885 …

Доходи населення, млн.грн 16148 43348 143903 288856 447559 555666 675427 7476633

Індекс споживчих цін (грудень 
до грудня попереднього року), 
відсотків  130,0 110,5 109,8 138,6 113,4 108,8 103,9 105,8
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Продовження табл. 1.4 
 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Загальна площа житлових 
будівель, прийнятих в 
експлуатацію, тис.м2 859,0 1200,9 1012,34 1365,84 1733,5 1255,94 1114,04 285,74

Капітальні інвестиції,  
млн.грн … … 53726 88139 136045 200308 213248 163036

Перевезення вантажів 
усіма видами 
транспорту5, млн.т  23,4 26,2 22,8 20,7 31,4 84,8 77,0 70,0

Перевезення пасажирів 
транспортом загального 
користування6, млн.  1480,5 1571,3 1062,87 1076,27 1108,37 1023,37 938,57 548,57

Зовнішньоторговельний 
оборот товарами,  
млн.дол. США 8730,0 17651,2 31255,5 23238,38 29586,98 33784,78 38181,78 36492,1

Зовнішньоторговельний 
оборот послугами,9  
млн.дол. США 555,7 1975,5 4844,1 5076,210 5561,610 6560,410 7689,910 6877,110

Фінансовий результат  
до оподаткування11, 12, 
млн.грн 2455,313 20964,4 5779,0 –138642,1 131946,8 173988,1 295121,0 30648,414

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 2020 

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

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

Кількість зайнятих  
(за методологією МОП) … 100,2 100,5 99,2 99,5 100,9 100,8 97,9
Кількість безробітних  
(за методологією МОП) … 89,8 89,0 104,0 103,9 89,7 93,4 116,5
Середньомісячна заробітна плата:    
номінальна 133,8 135,8 115,8 125,2 128,8 121,6 116,5 108,3
реальна 100,1 119,7 105,2 84,2 111,3 110,2 108,4 105,0

Реальний наявний дохід населення 125,4 123,4 85,3 110,6 110,6 113,0 100,31

Валовий регіональний продукт (у 
цінах попереднього року, відсотків) … 105,8 101,4 93,3 105,7 103,7 103,1 …
у розрахунку на одну особу … 104,7 100,8 92,7 105,2 103,2 102,5 …

Загальна площа житлових будівель, 
прийнятих в експлуатацію 116,8 114,3 106,82 94,72 129,9 75,52 88,72 25,62

Капітальні інвестиції … … × 108,8 121,4 130,6 109,0 63,7
Перевезення вантажів усіма видами 
транспорту  167,9 104,4 101,8 99,5 121,1 270,3 90,8 90,9
Перевезення пасажирів транспортом 
загального користування  108,2 99,7 82,9 82,5 101,8 92,3 91,7 58,4
Зовнішньоторговельний оборот 
товарами 159,0 165,3 101,0 73,43 119,83 114,23 113,03 95,6
Зовнішньоторговельний оборот 
послугами4 × 157,6 110,7 82,95 116,55 118,05 117,25 89,45

Фінансовий результат  
до оподаткування6, 7 … 172,9 67,9 × 465,4 131,9 169,6 10,48

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 Без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. 
7 У 2000 та 2005 роках – фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування. 
8 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 2020 

Освіта

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

Кількість студентів1 15,8 21,1 22,3 24,1 24,1 23,9 23,7 20,8 

Охорона здоров’я

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

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

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 5,0 

Обсяг виробленої 
будівельної продукції 20,2 28,3 23,2 21,0 24,0 22,3 23,0 21,5 

Капітальні інвестиції

Капітальні інвестиції … … 28,4 32,3 30,3 34,6 34,2 32,1 

Транспорт

Довжина шляхів сполучення         

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

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

колій метрополітену 56,5 57,9 58,8 60,2 59,6 59,6 59,6 59,6 
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Продовження табл. 1.6 
 2000 2005 2010 2015 2017 2018 2019 2020 

Автомобільний транспорт          

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

вантажообіг 7,4 10,4 7,7 7,3 9,7 14,6 14,2 15,0 

перевезено пасажирів 15,7 13,7 9,7 13,6 15,2 13,8 12,2 11,0 

пасажирообіг 9,9 8,6 7,8 9,6 10,3 10,4 12,3 11,0 

Морський транспорт         

перевезено вантажів … 48,5 38,1 42,1 52,2 69,6 59,5 65,2 

вантажообіг … 46,0 64,1 69,3 67,5 68,4 63,7 67,2 

Річковий транспорт         

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

вантажообіг … 27,6 25,4 16,0 10,7 5,7 7,9 8,1 

перевезено пасажирів … 15,3 87,4 2,1 3,5 2,7 3,2 9,2 

пасажирообіг … 12,3 38,6 3,0 2,4 8,0 7,5 10,9 

Авіаційний транспорт     

перевезено пасажирів 58,7 35,0 48,1 93,3 85,0 80,5 85,7 77,3 

пасажирообіг 72,5 36,6 48,0 95,0 84,2 79,4 85,0 72,7 

Міський електротранспорт         

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

перевезено пасажирів  
тролейбусами 11,9 15,0 10,3 15,1 15,9 13,5 11,6 11,8 

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

1 До 2019/20 навчального року – в закладах вищої освіти, у 2020/21 навчальному році – в закладах фахової 
передвищої та вищої освіти. 
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