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Про оплату населенням Київської області житлово-комунальних послуг 

 у червні 2019 року 
 
Населенням області у червні поточного року сплачено1 за житлово-комунальні послуги 

409,5 млн.грн (включаючи погашення боргів попередніх періодів). Рівень оплати населенням 
житлово-комунальних послуг становив 181,7% від нарахованих сум у червні. Сума сплати 
населенням за постачання електричної енергії склала 225,1 млн.грн (включаючи погашення 
боргів попередніх періодів). Рівень оплати населенням за постачання електричної енергії у 
звітному місяці становив 141,9% від нарахованих2 у цей період сум.  

 
Оплата населенням житлово-комунальних послуг 

 

 

Нараховано населенню 
до оплати (тис.грн) 

Оплачено населенням 
(тис.грн) 

Рівень оплати 
населенням (%) 

усього, з 
початку 

року 

у т.ч. у  
червні 

усього, з 
початку 

року 

у т.ч. у 
червні 

усього, з 
початку 

року 

у т.ч. у 
червні 

Київська область 5 326 031,8 225 393,9 5 759 517,3 409 487,5 108,1 181,7 
 

Довідково: показники наведені без урахування електроенергії. 
 
Рівень оплати населенням житлово-комунальних послуг за шість місяців п.р. становив 

108,1% від нарахованих сум у січні–червні, або 63,4% включаючи заборгованість минулих 
років. 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг на кінець червня 
2019р. становила: за постачання природного газу – 2580,7 млн.грн, централізоване опалення 
та постачання гарячої води – 398,3 млн.грн, утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій – 187,7 млн.грн, централізоване постачання холодної води та водовідведення – 
137,8 млн.грн, вивезення побутових відходів – 13,2 млн.грн, за постачання електричної 
енергії – 442,3 млн.грн. 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням постачання 
електричної енергії (із розрахунку 150 кВт·год), на один особовий рахунок у червні 2019р. 
становили 672 грн. 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 та від 27.06.2003 
№ 976 з населенням у червні укладено 391 договір щодо погашення реструктуризованої 
заборгованості на суму 3,1 млн.грн. Сума внесених платежів, з урахуванням довгострокових 
договорів, склала 1,6 млн.грн. 

 

1 Інформація щодо нарахування, оплати та заборгованості населення подається за винятком сум субсидій і всіх 
пільг, відображаючи нараховані до оплати та сплачені суми безпосередньо населенням, без сум заборгованості 
бюджетів за субсидіями та пільгами. 
2 Розраховано  виходячи з фактичного середньозваженого тарифу на електроенергію для населення,  згідно з 
даними НКРЕКП. 
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Додаток 1 
Оплата населенням житлово-комунальних послуг  

по містах та районах у січні–червні 2019 року1 
 

 
Нараховано 

населенню до 
оплати (тис.грн) 

Оплачено 
населенням (тис.грн) 

Рівень оплати 
населенням (%) 

Київська область 5326031,8 5759517,3 108,1 
м.Біла Церква 494081,7 536703,0 108,6 
м.Березань 40810,8 41384,1 101,4 
м.Бориспіль 213441,7 236514,6 110,8 
м.Бровари 341916,9 387340,2 113,3 
м.Васильків 111935,1 118177,7 105,6 
м.Буча 137778,7 138978,9 100,9 
м.Ірпінь 328282,2 336341,3 102,5 
м.П.-Хмельницький 83422,1 91512,7 109,7 
м.Фастів 104427,1 117983,1 113,0 
м.Ржищів 5102,2 6261,0 122,7 
м.Славутич 68853,5 73197,3 106,3 
м.Обухів 127395,3 134228,8 105,4 
Баришівський 90901,9 95577,2 105,1 
Білоцерківський 109170,9 129190,3 118,3 
Богуславський 63873,9 62101,9 97,2 
Бориспільський 216152,2 210116,3 97,2 
Бородянський 100907,3 107442,1 106,5 
Броварський 209694,1 233209,8 111,2 
Васильківський 208848,7 232162,1 111,2 
Володарський 35489,6 33073,8 93,2 
Вишгородський 233757,1 281003,3 120,2 
Згурівський 38035,5 37846,1 99,5 
Іванківський 34090,4 37752,3 110,7 
Кагарлицький 63803,3 66242,4 103,8 
К.-Святошинський 941510,0 1023680,9 108,7 
Макарівський 139835,1 146142,0 104,5 
Миронівський 67127,8 67353,7 100,3 
Обухівський 199695,8 229926,1 115,1 
П.-Хмельницький 62437,2 65281,7 104,6 
Поліський 7619,1 6516,0 85,5 
Рокитнянський 61200,2 67790,4 110,8 
Сквирський 58721,7 73049,6 124,4 
Ставищенський 43622,5 43701,2 100,2 
Таращанський 48909,3 50487,2 103,2 
Тетіївський 57242,9 57927,6 101,2 
Фастівський  80126,0 78494,6 98,0 
Яготинський 95810,4 104825,1 109,4 
Нерозподілене 1,6 0,9 56,3 

 

1 Без урахування електроенергії. 
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Географічне охоплення  
Усі регіони України, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки 

Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. 
Методологія та визначення 

Житлово-комунальні послуги – результат господарської діяльності, спрямованої на 
забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і 
спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і 
правил.  

Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Оплата 
населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії".  

Постанова від 21.10.1995№ 848 – постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995№ 848 
"Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" (із 
змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 300). 

Постанова від 27.06.2003№ 976 – постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 976 
"Про затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення поточних 
платежів за житлово-комунальні послуги". 

Інформація формується по Україні в цілому, по регіонах за видами житлово-комунальних 
послуг. 

В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв'язку з округленням 
даних. 

Методологічні положення:www.ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2014/9/met_polog.zip 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довідка: тел. (044) 486-16-16  
Більше інформації: http://www.kyivobl.ukrstat.gov.ua 
©Головне управління статистики у Київській області, 2019 

 


