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Про оплату населенням житлово-комунальних послуг у січні 2016 року 
 

У січні 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 
104,3 млн. грн, що становить 80,5% нарахованих сум (включаючи погашення боргів 
попередніх періодів). Найвищий рівень сплати зафіксовано в Борзнянському, 
Ічнянському, Менському, Ніжинському, Н.-Сіверському, Талалаївському районах, 
найнижчий – у м.Чернігові, Бобровицькому та Прилуцькому районах. 

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги та електроенергію                     
(із розрахунку 150 кВт·год) на одного власника особового рахунку в січні 2016р. становили 
811,07 грн, що на 19,4% більше, ніж у січні минулого року. 

 
Оплата населенням житлово-комунальних послуг 

 

 

Нараховано 
населенню до 
оплати в січні, 

тис.грн 

Оплачено 
населенням у січні, 

тис.грн 

Рівень оплати 
населенням у січні1, 

(%) 

Чернігівська область 129600 104303 80,5 
м.Чернігів2 97978 47784 48,8 
м.Ніжин 7413 9142 123,3 
м.Н.-Сіверський 39 907 2324,9 
м.Прилуки 6589 9519 144,5 
райони    
Бахмацький  629 2050 325,7 
Бобровицький 6055 4732 78,1 
Борзнянський 36 668 1880,7 
Варвинський 547 1710 312,7 
Городнянський 666 1137 170,8 
Ічнянський 33 1487 4552,9 
Козелецький 2037 5767 283,0 
Коропський 59 525 886,5 
Корюківський 616 994 161,3 
Куликівський 161 839 521,5 
Менський 43 1602 3708,7 
Ніжинський 7 1373 19038,4 
Н.-Сіверський 47 141 301,1 
Носівський 1484 3232 217,7 
Прилуцький 3522 3284 93,2 
Ріпкинський 176 890 505,4 
Семенівський 201 466 232,2 
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Продовження 

 

Нараховано 
населенню до 
оплати в січні, 

тис.грн 

Оплачено 
населенням у січні, 

тис.грн 

Рівень оплати 
населенням у січні, 

(%)1 

    
Сосницький 45 128 283,8 
Срібнянський 88 457 519,1 
Талалаївський 26 370 1410,6 
Чернігівський 966 4456 461,5 
Щорський 137 643 468,1 
___________________ 

1 За рахунок погашення боргів попередніх періодів (якщо рівень оплати перевищує 100%). 
2 Включаючи нерозподілені по містах обласного значення та районах дані ПАТ «Чернігівгаз». 
Довідково: показники наведені без урахування електроенергії. 
 

На кінець січня 2016р. заборгованість населення за оплату житлово-комунальних 
послуг була наявна лише в м.Чернігові (121,5 млн.грн).  

 

Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг 
 

 
Усього 

заборгованість, 
тис.грн 

у % до суми заборгованості на 
01.01.2016 

Чернігівська область –187535 х 
м.Чернігів1 121505 170,4 
м.Ніжин –15266 х 
м.Н.-Сіверський –12031 х 
м.Прилуки –6000 х 
райони   
Бахмацький  –11305 х 
Бобровицький –4955 х 
Борзнянський –12383 х 
Варвинський –8474 х 
Городнянський –19467 х 
Ічнянський –12363 х 
Козелецький –10199 х 
Коропський –16310 х 
Корюківський –14639 х 
Куликівський –14148 х 
Менський –35688 х 
Ніжинський –11478 х 
Н.-Сіверський –2463 х 
Носівський –15306 х 
Прилуцький –7106 х 
Ріпкинський –14019 х 
Семенівський –8969 х 
Сосницький –13825 х 
Срібнянський –5563 х 
Талалаївський –6376 х 
Чернігівський –18198 х 
Щорський –12509 х 
1 Включаючи нерозподілені по містах обласного значення та районах дані ПАТ «Чернігівгаз». 
Довідково: показники наведені без урахування електроенергії 
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Загальна сума заборгованості скоригована за рахунок часткового списання 
заборгованості минулих періодів, уточнень та перерахунків сум заборгованості. 

Від'ємна величина заборгованості характеризує 100-відсоткову оплату 
нарахувань поточного періоду, часткове погашення боргу попередніх періодів, 
попередню оплату послуг та перевищення перерахованих бюджетних коштів 
організаціям, що надають домогосподарствам житлово-комунальні послуги 
(призначені субсидії), над вартістю фактично спожитих послуг. 

У загальній сумі заборгованості не враховано дані заборгованості населення 
підприємствам-банкрутам (організаціям, установам) та підприємствам, які 
призупинили діяльність, уключаючи ті, на які порушено справу про банкрутство. На 
кінець січня 2016р. нараховувалось 3 таких підприємства. Загальна сума 
заборгованості населення області зазначеним підприємствам становила 22,6 тис.грн. 
 
 
 
 
Начальник                                                                                                                        Д. Ашихміна 
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