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0з.07.2017 Ne 11-07 / ч22
Про оплаry населенням КиТвськоТ областi житлово-комунальних послуг

у сiчнi-травнi 2С17 року

Населенням областi з початкV року сплачено1 за житлово-комунальнi послуги

297З,2 млн.грн (без урахування електроенергiТ), що на 89З,4 млFi,грн/ або на 43,О% бiльше, гliж

у вiдповiдному перiодi 2016р,
PiBeHb сплати населенням житлово-комунальних послуг становиts 88,5% вiд

нарахованих сум у поточному роцi (враховуючи оплаry заборгованостi за попереднl перiоди)
або 61,8% вiд ycieT суми нарахувань (з урахуванням заборгованостi минулих poKiB).
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Ки_lвськ_а область з 360 49g' зlх 58; 2973 217 | 419 575 134I7_88l5

3аборгованiсть населзнtiя з оплаги житлово-liоллуllальних послуг на кiнець траВня

2017р. станOви.riа: за газопостачання -- 1501,О млн.грн, централiзоване опа.лення та гаряче
gодоflостачання - ?42,9 млн.грн, лрим,ан1-1я будинкiв i споруд та прибудиl-,iкових територiЙ *-

l"21,9 млн,грн/ центраJliзоване водсjгiостачання та водовiдведення *, 52,9 млн.грн, вивезеFlня

побчтових вiдхсlдiв -- 6,3 м.,lн.грн,

Крirи тогtэ, cyfula сплаl,уi населеннr]м за е/lекl"роенергiю у сiчнi-травt,ti 2Сl7р. С]'анОВйlЛа

gltr?_,6 лдлн, грн {у ci.rHi-TpaBHi 201Ьр. - 62З,9 пллн.грн}. 3аборгованiсть за е"лектрOе}lергiю на

кiнець травня 2017р. ск/lала 2З9,]. rurлн,грн (кiнець травня 2016р. -- 1,.5?,2lилн.гРн).

Середнi нарахуванlJя за житлово-комуl-iальнi гtосл угиt з урахуван}-lям електроенергiТ (iз

розрахункУ J.50 кВт.гоД), на одиН особовий рахуноК у TpaBHi 2017p. станOвили 7З9 грн, що t-la

279 грн, або на бО,7% бiльll-tе, HilK у TnaBHi 2016р,
На в1.{конання f,lостанови Кабiнету Мiгiiс-грiв УкраТr*и вiд 27.06 0З Nq976 "ПРС

затвердження Порядку пOгашення реструl{"гvризоваi-lоi заборгованостi та внесеFlня поточt,{их

платежiв за житлово-комчнальнi послуги" у сiчнi-травнi 2017р. з населенням було укладено

tr,t Тлtс.договорiв на суму 8,S млн.грн. Суrrла tsнесенi,tх tiлal,eн<iB, з урахуванням дсвгострокових

договорiв, склала 4,6 млн.гglн.

'lнфорr1tацiя щодо irарахувачня, огlлати,га заборrоваi-lсlстi Hace.ileHHяi пода€ться.]а ви|lяткоги суlи субсидiй iBcix

пiльг, вiдображаючи llapaХoBall] до огlлати l;i сп.лаченi сVми безпrэсёi]едньа населенliяlvi, Ьез сум забrэргованосli

бrоджетiв за субсидIями та пiльгами.



Геоr рафiч не Q<oплецня_
Спостереження охоплюс yci регiони Унраiни, KpiM тиN4часOво окупованоi територii Автономноi

Республiки Крипа i м. Севастопсi.пя/ а такон{ ча(]тини зOнуl проведення антl,iтерористичноI огlерацii,

Методологiя та визljаченнt
}нtлтлово*коlиунальtti г!ослуrи _" резуль,гаl, гссподарськоi дiяльl-tостi, спрямtlваноi на забезпечення

умов прOж}лвання та перебування lэсiб 1/ жи.llих i нежилих tlрилчлiшценнях, будинках i спорудах,

i(oMi,i.,leKcaX tiулинкlВ iсгlор,уД Е]lлпов;днlэ д0 норJйатИвiв, ;lotrlM, станлаtrl,гiв, порядкiв i прази.tl.

Методологiчьti гlоложення: vJ\rчцl.Ljliъ!а1яр_у;1аlзli1Зg$,_к"tlgqfiкLф*,lсп/Jýl$";}fLтr*_я*Jgg;ý

lнформацiя пiдготовленiа на пiдставi ,ца1-1их /-lержавнOго статl4ст,l4чнOго спостережен}{я "Оллата

на селе н F{ямl жи,l,лово-комун ал ьн их послуг та елек t роен ергiТ",

lнформацiя формуеться по ykpaiHi в цiлому, гrо регjонах за видами ){{итлово-комунальних послуг.

fl,овi,цка: тел. (044} 486-],6 16

Бiльше iнформацii: h"11,p./_1__ry.ly_l,,,,.t_y"11lt:l!"._!1iý,f,,]_t LQ_y._q,i

ОГоловне управлiння статистиl{и у Киiвськiй областi. 2017


