
СОЦІАЛЬНІ НОРМИ ЖИТЛА ТА СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИМИ 

ПОСЛУГАМИ  

Послуга Норма з Норма 

                                                                                 Норма житла: 

пільги 

21 м2 на особу +10,5 м2 на сім`ю 

 

Для сімей ветеранів війни, що складаються лише з 

непрацездатних осіб 

42 м2 на особу +21 м2 на сім`ю 

Споживання природного газу 

на опалення 
4,5 м3 на 1 м2 опалювальної площі * коригуючий коефіцієнт 

(в опалювальний період) 

на газову плиту (приготування їжі) 3,3 м3 на особу 

на газову плиту (приготування їжі і підігрів 

води) 
5,4 м3 на особу 

на газову плиту і водонагрівач 10,5 м3 на особу 

Централізоване та індивідуальне опалення (теплопостачання) 

у разі використання теплової енергії для 

централізованого опалення (теплопостачання) 

абонентами, житлові будинки яких обладнані 

будинковими та/або квартирними приладами 

обліку 

0,0431 Гкал на 1кв.метр опалювальної площі на місяць в 

опалювальний період 

Водопостачання 

постачання холодної води 

2,4 м3 на особу (за наявності 

централіз. постачання гарячої води), 

4,0 м3 на особу (за відсутності централіз. постачання гарячої 

води) 

постачання гарячої води 1,6 м3 на особу 

Споживання електричної енергії 

на опалення 
30 кВт.год на 1 м2 площі * коригуючий коефіцієнт (в 

опалювальний період) 

у будинках, не обладнаних стаціонарними 

електроплитами 

З 01.01.2018 

70 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на іншого члена 

сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води), 

але не більш як 190 кВт на місяць 

100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена 

сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води 

та газового водонагрівача), але не більш як 220 кВт на місяць 

у будинках, обладнаних стаціонарними 

електроплитами 

З 01.01.2018 

110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена 

сім’ї (за наявності централізованого постачання гарячої води), 

але не більш як 230 кВт на місяць  

130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на іншого члена 

сім’ї (за відсутності централізованого постачання гарячої води), 

але не більш як 250 кВт на місяць 

Вивезення відходів 



Тверді побутові відходи 

 

Рідкі побутові відходи 

 

0,4167 м3 на місяць на одну особу; 

 

0,76 м3 на місяць на одну особу 

  

  

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ 

для розрахунку розміру витрат теплової енергії на потреби централізованого опалення 

Назва регіону, міста 
Коригуючий коефіцієнт 

1-2-поверхові будівлі будівлі на 3 і більше поверхів 

Київська область 0,608 0,410 

  

КОРИГУЮЧІ КОЕФІЦІЄНТИ 

для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та інших видів палива на потреби 

опалення 

Назва регіону, міста 
Коригуючий коефіцієнт 

1-2-поверхові будівлі будівлі на 3 і більше поверхів 

Київська область 1,043 0,76 

  

 Для громадян, які використовують природний газ або електричну 

енергію для індивідуального опалення, опалювальний період для надання 

пільг та субсидій установлюється з 16 жовтня до 15 квітня включно. 


