
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У М. КИЄВІ
04050 м. Київ, вул. Тургенєвська, 71, кім.610, 612 

_________ тел./факс 486-63-55, тел. 486-89-24_________

Прайс-лист 
статистичних публікацій у 2015 році

№з/п Вид видання Назва видання Періодичність видання
Вартість одиниці 
видання, разом з

пдв
Примітки

І. Багатогалузева статистична інформація
Комплексні статистичні публікації

1.1 Статистичний
збірник

“Статистичний щорічник м.Києва 
за 2014 рік” вересень 205,20 орієнтовно

1.2 Статистичний
бюлетень

“Економічне і соціальне становище 
м.Києва” щомісячно 93,60

1.3 Статистичний
бюлетень

“Соціально-економічний розвиток 
м.Києва (районний розріз)” щомісячно

72,00
93,60

ч/б;
кольор.

1.4 Статистичний
бюлетень

“Соціально-економічне становище 
м.Києва на тлі України” щомісячно 72,00

Демографічна та соціальна статистика
Доходи та умови життя

2.1 Статистичний
збірник

“Витрати і ресурси домогосподарств 
у 2014 році” грудень 108,00

2.2 Статистичний
збірник

“Самооцінка населенням м.Києва 
стану здоров’я та рівня доступності 
окремих видів медичної допомоги” червень 84,00

2.3 Статистичний
збірник

“Соціально-демографічні 
характеристики домогосподарств 
м.Києва у 2015 році” серпень 108,00

2.4 Статистичний
бюлетень

“Витрати і ресурси домогосподарств 
м.Києва” у:

Ш кварталі 2014 року 
IV кварталі 2014 року
I кварталі 2015 року
II кварталі 2015 року

березень
липень

листопад
грудень

72,00

2.5 Статистичний
бюлетень

“Самооцінка домогосподарствами 
м.Києва рівня своїх доходів” серпень 72,00

2.6 Економічна
доповідь

“Самооцінка населенням м.Києва 
стану здоров’я та рівня доступності 
окремих видів медичної допомоги” червень 84,00

2.7 Економічна
доповідь

“Соціально-демографічні 
характеристики домогосподарств 
мі<шхіу 2015 році” вересень 84,00

2.8 Економічна
доповідь

“Самооцінка домогосподарствами 
м.Києва рівня своїх доходів” вересень 84,00

2.9 Економічна
доповідь

“Соціально-економічне становище 
домогосподарств мКиєвау 2013 році” січень 84,00

Житло
3.1 Статистичний

бюлетень
“Житловий фонд м.Києва у 
2014 році” липень 84,00

Населення та міграція
4.1 Стат истичний 

збірник
“Населення міста Києва 
за 2010-2014 роки” вересень 108,00

4.2 Статистичний
збірник

“Міграційний рух населення 
м.Києва в 2014 році” червень 108,00

4.3 Статистичний
збірник

“Захворюваність та смертність 
населення м.Києва за 
2010-2014 роки” листопад 108,00



№ з/п Вид видання Назва видання Періодичність видання
Вартість одиниці 
вндання, разом з

пдв
Примітки

4.4 Статистичний
бюлетень

“■Чисельність населення м.Києва за:” 
2014 рік
за І квартал 2015 року 
за І півріччя 2015 року 
за 9 місяців 2015 року

березень
травень
серпень

листопад

36,00

4.5 Статистичний
бюлетень

"‘Природний та міграційний рух 
населення за районами міста” за: 

січень-грудень 2014 року 
за І квартал 2015 року 
за І півріччя 2015 року 
за 9 місяців 2015 року

березень
травень
серпень
листопад

36,00

4.6 Економічна
доповідь

“Формування чисельності населення 
м.Києва у 2014 році” серпень 72,00

4.7 Економічна
доповідь

■‘Міграційний рух населення 
м.Києва у 2014 році” жовтень 72,00

4.8 Економічна
доповідь

“Природний рух населення м.Києва 
у 2014 році” грудень 72,00

Освіта
5.1 Статистичний

збірник
“Основні показники діяльності 
вищих навчальних закладів м.Києва” березень 108,00

5.2 Статистичний
збірник

“Загальноосвітні навчальні заклади 
м.Києва” ЛїОТИЙ 84,00

5.3 Статистичний
бюлетень

“Підготовка наукових кадрів 
у 2014 році” травень 54,60

Правосуддя та злочинність
6.1 Статистичний

бюлетень
“Адміністративні правопорушення в 
м.Києві у 2014 році” квітень 36,00

Ринок праці

Зайнятість та безробіття
7.1 Статистичний

збірник
"Економічна активність населення 
м.Києва у 2014 році" жовтень 108,00

7.2 Економічна
доповідь

"Стан ринку праці у м.Києві у 
2014 році" вересень 72,00

Оплата праці та соціально-трудові відносини
8.1 Статистичний

збірник
“Кількість працівників, їх якісний 
склад та оплата праці за 2014 рік” серпень 204,00

8.2 Статистичний
бюлетень

“Кількість, робочий час та оплата 
праці найманих працівників” щомісячно 56,00

8.3 Статистичний
бюлетень

"Стан виплати заробітної плати"
щомісячно 56,00

8.4 Статистичний
бюлетень

“Кількісний та якісний склад і 
професійна підготовка працівників 
на виробництві у 2014 році” квітень 56,00

8.5 Економічна
доповідь

“Заробітна плата та стан її виплати у 
м.Киеві за 2014 рік” червень 72,00

Соціальний захист
9.1 Статистичний

збірник
“Жінки і чоловіки м.Києва”

листопад 108,00
9.2 Статист и чний 

збірник
“Соціальні індикатори 
рівня життя населення м.Києва” жовтень 108,00

9.3 Статистичний
бюлетень

“Про надання населенню м.Києва 
субсидій у грудні 2014 року” січень 36,00

III Економічна статистика
Економічна діяльність

Будівництво
10.1 Статистичний

збірник
“Будівництво житла та об’єктів 
соціальної сфери в м.Києві 
за 2010-2014 роки” липень 112,80

10 .2 Статистичний
бюлетень

“Виконання будівельних робіт 
підприємствами та організаціями 
м.Києва за січень-грудень 2014 року” щомісячно 72,00
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10.3 Статистичний
бюлетень

“Прийняття в експлуатацію житла та 
об’єктів соціальної сфери в м.Києві” 
за:

-2014  рік
-  січень-березень 2015 року
-  січень-червєнь 2015 року
-  січень-вересень 2015 року

лютий
травень
серпень

листопад

84,00

10.4 Статистичний
бюлетень

“Незавершене будівництво 
станом на 01.01.2015 року” травень 84,00

10.6 Економічна
доповідь

“Будівництво житла та об’єктів 
соціальної сфери у м.Києві в 
2014 році” червень 84,00

10.7 Економічна
доповідь

“Будівельна діяльність підприємств 
та організацій м.Києва за 
І півріччя 2015 року” серпень 84,00

Внутрішня торгівля
11.1 Статистичний

збірник
“Роздрібна торгівля м.Києва 
в 2014 році” липень 72,00

11.2 Статистичний
збірник

“Оптова торгівля підприємств 
м.Києва в 2014 році” липень 56,40

11.3 Статистичний
бюлетень

“Торгова мережа підприємств по 
м.Києвуна 1 січня 2015 року” травень 36,00

11.4 Статистичний
бюлетень

“Наявність торгової мережі на 
організованих ринках м.Києва на 
1 січня 2015 року” березень 36,00

11.5 Статистичний
бюлетень

“Продаж та запаси товарів у торговій 
мережі та мережі ресторанного 
господарства м.Києва за 2014 рік” травень 56,40

11.6 Статистичний
бюлетень

“Продаж товарів у торговій мережі 
м.Києва” за:

І квартал 2015 року 
І півріччя 2015 року 
9 місяців 2015 року

червень
вересень
грудень

56,40

11.7 Статистичний
бюлетень

“Продаж та запаси товарів (продукції) 
в оптовій торгівлі підприємств 
м.Києва” за:

2014 рік
І квартал 2015 року 
І півріччя 2015 року 
9 місяців 2015 року

травень
червень
вересень
грудень

36,00

11.8 Економічна
доповідь

“Стан роздрібної торгівлі м.Києва 
в 2014 році” червень 84,00

11.9 Економічна
доповідь

“Діяльність підприємств оптової 
торгівлі м.Києва у І півріччі 2015 року''’ вересень 84,00

Діяльність підприємств
12.1 Статистичний

збірник
“Діяльність суб’єктів 
господарювання м.Києва” грудень 168,00

12.2 Статистичний
збірник

“Діяльність суб’єктів великого, 
середнього, малого та 
мікропідприємництва м.Києва” грудень 168,00

12.3 Статистичний
збірник

“Фінанси м.Києва за 2014рік”
грудень 168,00

12.4 Статистичний
збірник

“Діяльність суб’єктів 
господарювання великих, середніх, 
малих та мікропідприємств м.Києва 
за 2014рік” грудень 168,00

12.5 Статистичний
бюлетень

“Фінанси м.Києва” за: 
2014 рік
І квартал 2015 року 
І півріччя 2015 року 
9 місяців 2015 року

червень
червень
вересень
грудень

72,00

12.6 Економічна
доповідь

“Фінансовий стан великих та 
середніх підприємств та організацій 
м.Києва за 1 півріччя 2015 року” жовтень 109,20



№ з/п Вид видання Назва видання Періодичність видання
Вартість одиниці 
видання, разом 3

пдв
Примітки

Енергетика
13.1 Статистичний

бюлетень
“Залишки і використання 
енергетичних матеріалів та продуктів 
перероблення нафти підприємствами 
м.Києва за 2014 рік” червень 36,00

13.2 Економічна
доповідь

“Використання енергетичних 
матеріалів та продуктів перероблення 
нафти підприємствами м.Києва 
за 2014 рік” червень 84,00

Капітальні інвестиції
14.1 Статистичний

збірник
“Капітальні інвестиції у м.Києві 
в 2010-2014 роках” липень 112,80

14.2 Статистичний
бюлетень

“Капітальні інвестиції у м.Києві” за: 
січень-грудень 2014 року 
2014 рік
січень-березень 2015 року 
січень-червень 2015 року 
січень-вересень 2015 року

лютий
червень
червень
вересень
грудень

84,00

14.3 Економічна
доповідь

“Капітальні інвестиції у м.Києві в 
2014 році” червень 84,00

Навколишнє середовище
15.1 Статистичний

збірник
“Основні показники охорони навко
лишнього середовища м.Києва” вересень 168,00

15.2 Статистичний
бюлетень

"Викиди забруднюючих речовин та 
парникових газів у атмосферу від 
стаціонарних джерел забруднення за 
2014 рік" червень 72,00

15.3 Економічна
доповідь

"Про стан атмосферного повітря 
м.Києва у 2014 році" червень 84,00

Послуги
16.1 Статистичний

збірник
“Діяльність підприємств сфери 
послуг м.Києва за 2014 рік” серпень 93,60

16.2 Статистичний
бюлетень

“Діяльність підприємств сфери 
послуг м.Києва у:

- І  кварталі 2015 року 
-II кварталі 2015 року 
-III кварталі 2015 року

червень
вересень
грудень 56,40

16.3 Економічна
доповідь

“Діяльність підприємств сфери 
послуг м.Києва за 2014 рік” серпень 84,00

Промисловість
17.1 Статист ичний 

бюлетень
“Про основні показники роботи 
промисловості, м.Києва” за:
-  січень-грудень 2014 року
-  січень-червень 2015 року
-  січень-вересень 2015 року

лютий
серпень

листопад

72,00

17.2 Економічна
доповідь

“Підсумки роботи промисловості за 
І півріччя 2015 року” вересень 72,00

17.3 Економічна
доповідь

“Робота промисловості за 9 місяців 
2015 року” грудень 72,00

Транспорт
18.1 Статистичний

збірник
“Транспорт і зв’язок м.Києва за 
2014 рік” вересень 93,60

18.2 Статистичний
бюлетень

“Про перевезення вантажів та 
пасажирів автомобільним 
транспортом у І півріччі 2015 року" вересень 56,40

18.3 Економічна
доповідь

“Розвиток транспорту м.Києва 
за 2014 рік” вересень 84,00

Туризм
19.1 Статистичний

бюлетень
“Колективні засоби розміщування у 
м.Києві” червень 108,00

19.2 Статистичний
бюлетень

“Оздоровлення та відпочинок дітей 
у оздоровчих закладах м.Києва” листопад 36,00
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№ з/п Вид видання Назва видання Періодичність видання
Вартість одиниці 
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пдв
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Зовнішньоекономічна діяльність
Зовнішня торгівля послугами

20.1 Статистичний
збірник

“Зовнішня торгівля послугами 
м.Києва” червень 56,40

20.2 Статистичний
бюлетень

“Зовнішня торгівля м.Києва” за: 
2014 рік
І квартал 2015 року 
І півріччя 2015 року 
9 місяців 2015 року

лютий
травень
серпень

листопад

36,00

Зовнішня торгівля товарами
21.1 Статистичний

збірник
“Зовнішня торгівля товарами 
м.Києва ” червень 72,00

21.2 Економічна
доповідь

“Зовнішньоекономічні зв’яжи м.Києва 
з країнами світу в 2014 році” червень 84,00

21.3 Економічна
доповідь

“Стан зовнішньоекономічних 
відносин м.Києва з країнами ЄС 
за І півріччя 2015 року” вересень 84,00

Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
22.1 Статистичний

збірник
“Інвестиції зовнішньоекономічної 
діяльності в м.Києві” травень 112,80

22.2 Статистичний
бюлетень

“Інвестиції зовнішньоекономічної 
діяльності м.Києва” за:

2014 рік
січень-березень 2015 року 
січень-червень 2015 року 
січень-вересень 2015 року

лютий
травень
серпень

листопад

84,00

Інформаційне суспільство
23.1 Статистичний

бюлетень
“Стан і розвиток зв’язку м.Києва” у: 

2014 році
І півріччя 2015 року

березень
вересень 56,40

Наука, технології та інновації
24.1 Статистичний

збірник
“Наукова діяльність м.Києва 
у 2014 році” серпень 140,40

24.2 Статистичний
збірник

“Інноваційна діяльність м.Києва 
у 2014 році” вересень 140,40

24.3 Статистичний
бюлетень

“ Наукова та науково-технічна 
діяльність м.Києва у січні-червні 
2015 року” вересень 36,00

24.4 Статистичний
бюлетень

“ Інноваційна діяльність у м.Києві за 
2014 рік” травень 56,40

24.5 Економічна
доповідь

“Інноваційний розвиток 
промислового комплексу м.Києва 
в 2014 році” серпень 84,00

24.6 Економічна
доповідь

“Наукова та науково-технічна 
діяльність м.Києва у 2014 році” липень 84,00

Національні рахунки
25.1 Статистичний

збірник
“ Доходи та витрати населення 
м.Києва за 2009-2014 роки” вересень 108,00

25.2 Стат истичний 
збірник

“ Валовий регіональний продукт 
м.Києва за 2009-2014 роки” грудень 108,00

25.3 Економічна
доповідь

“ Валовий регіональний продукт та 
валова додана вартість по м.Києву 
за 2013 рік” травень 84,00

25.4 Економічна
доповідь

“ Доходи та витрати населення 
м.Києва за 2014 рік” червень 84,00

Ціни
Споживчі ціни

26.1 Статистичний
збірник

“Індекси споживчих цін у м.Києві в 
2014 році” травень 108,00
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№ з/п Вид видання Назва видання Періодичність видання
Вартість одиниці 
видання, разом з

пдв
Примітки

26.2 Статистичний
бюлетень

“Індекси споживчих цін на товари та 
послуги по м.Києву” за:

ІУквартал 2014 року
I квартал 2015 року
II квартал 2015 року
III квартал 2015 року

січень
квітень
липень

жовтень

84,00

26.3 Економічна
доповідь

“Цінова ситуація на споживчому 
ринку по м.Києву в 2014 році” лютий 84,00

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
27.1 Статистичний

бюлетень
“Показники Єдиного державного 
реєстру підприємств та організацій 
України по м.Києву” за:

2014 рік
І півріччя 2015 року

березень
вересень 72,00
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