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Про оплату населенням житлово-комунальних послуг
у Львівській області у січні-травні 2017 року
Упродовж січня-травня 2017 року мешканцями області сплачено за житловокомунальні послуги 2023,2 млн.грн, у тому числі у травні – 313,3 млн.грн (відповідно
68,7% та 63,6% нарахованих за цей період сум).
Оплата населенням житлово-комунальних послуг у січні-травні 2017 року
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Довідково: показники наведені без урахування електроенергії.

На кінець травня 2017 року заборгованість населення за газопостачання
(включаючи борги попередніх періодів) становила 1044,1 млн.грн, за централізоване
опалення та гаряче водопостачання – 184,8 млн.грн, за утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій – 99,2 млн.грн, за централізоване водопостачання та
водовідведення – 32,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 6,6 млн.грн.
У січні-травні 2017 року за електроенергію населенням сплачено 483,9 млн.грн,
заборгованість на кінець травня 2017 року становила 73,3 млн.грн.
Термін заборгованості у травні 2017 року за вивезення побутових відходів
становив 3,6 місяця, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 2,7
місяця, за газопостачання – 2,6 місяця, за централізоване опалення та гаряче
водопостачання – 1,4 місяця, за централізоване водопостачання, водовідведення –
1,3 місяця.
Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника
особового рахунку у травні 2017 року з урахуванням електроенергії (із розрахунку
150 кВт год) збільшились порівняно з травнем 2016 року у 2,3 раза і становили
1346,3 грн.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2003р. №976 ”Про
затвердження Порядку погашення реструктуризованої заборгованості та внесення
поточних платежів за житлово-комунальні послуги”, у січні-травні 2017 року з
населенням було укладено 573 договори щодо погашення реструктуризованої
заборгованості. Загальна сума, на яку було укладено договори в частині погашення
реструктуризованої заборгованості, становила 2172,2 тис.грн, а сума внесених
платежів з урахуванням довгострокових договорів склала 1032,5 тис.грн.

Методологія та визначення
Житловий фонд – сукупність житлових приміщень, уключаючи житлові будинки, спеціальні будинки
(гуртожитки, притулки, будинки-інтернати для громадян похилого віку та інвалідів – дорослих і дітей,
дитячі будинки, інтернати при школах і школи-інтернати), квартири, службові житлові приміщення,
інші житлові приміщення в будівлях, пртидатних для проживання.
Житлове приміщення – опалювальне приміщення, розташоване у надземному поверсі, призначене
для цілорічного проживання і яке відповідає санітарно-епідеміологічним вимогам щодо мікроклімату
і повітряного середовища, природного освітлення, допустимих рівнів нормованих параметрів
відносно шуму, вібрації, ультразвуку та інфразвуку, електричних та електромагнітних полів та
іонізуючого випромінювання.
Інформація підготовлена на підставі даних державного статистичного спостереження "Наявність та
рух житлового фонду".
Інформація формується по Україні в цілому та по регіонах за типом місцевості.
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