
ЗМІНЕНО СОЦІАЛЬНІ НОРМАТИВИ КОРИСТУВАННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИМИ ПОСЛУГАМИ ДЛЯ СПОЖИВАЧІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ 

ПІЛЬГИ ТА СУБСИДІЇ 

Постановою Кабінету Міністрів України № 842 від 28.10.2015 р. внесено 

зміни до Постанови № 409 від 06.08.2014 р. «Про встановлення державних 

соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування», яка 

визначає соціальні нормативи користування житлово-комунальними 

послугами для споживачів, які отримують пільги та субсидії.  
 

Згідно з Постановою пільгові норми для користування послугами з газопостачання такі: 

 за умови встановлення газових лічильників:  

- за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 6 куб.м на 

одну особу на місяць;  

- за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання 

та газового водонагрівача - 9 куб.м на одну особу на місяць;  

- за наявності газової плити та газового водонагрівача - 18 куб.м на одну особу на місяць. 

у разі відсутності газових лічильників - норми споживання визначені згідно з постановою 

Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 “Про затвердження норм 

споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників”;  

у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 7 куб.м природного 

газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період. Крім того, 

застосовується коригуючий коефіцієнт залежно від особливостей регіонів та типу 

будівель.  

Треба зазначити, що Постановою № 842 від 28.10.2015 р. введено зміни стосовно типів 

будинків та розміру коригуючих коефіцієнтів, а саме:  

Раніше типи будівель поділялися на дві категорії: індивідуальний житловий будинок та 

багатоквартирниий житловий будинок , та мали розмір корегуючого коефіцієнту 1,067 і 

0,508 відповідно. 

 

Тепер типи будівель поділяються на три категорії: 1-2 поверхові будівлі, 3-4 поверхові 

будівлі та будівлі на 5 і більше поверхів. 

 Розмір коригуючого коефіцієнту складає: 1,067; 0,622; 0,419 відповідно до типів будівлі 

для Івано-Франківської області. 

 Приклад розрахунку пільгової норми у споживача, де встановлені такі прилади: плита 

газова, газовий водонагрівач, котел та лічильник газу. Опалювальна площа – 31,5 кв. 

метрів. Кількість мешканців – 1 особа.  

До вступу в дію Постанови № 842 розрахунок був:  

-для індивідуального житлового будинку = 31,5 м2*7 м3 * 1,067+ 18 м3 =253,2735м3.   

 -для багатоквартирного житлового будинку = 31,5 м2*7 м3 * 0,508 + 18 м3 =130,014м3. 

Після вступу в дію Постанови № 842 розрахунок зміниться на:  

Для 1-2 поверхових будівель = 31,5 м2 * 7 м3 * 1,067+ 18 м3 = 253,2735м3 на кожний 

зимовий місяць.  

Для 3-4 поверхових будівель = 31,5 м2 * 7 м3 * 0,622 + 18 м3 = 155,151м3 на кожний 

зимовий місяць.  

Для будівель на 5 і більше поверхів = 31,5 м2 * 7 м3 * 0,419 + 18 м3 = 110,3895м3на 

кожний зимовий місяць.  

Таким чином, для споживачів, що проживають в індивідуальних житлових будинках (1-2 

поверхових), зміни не відбудуться, а для споживачів багатоповерхівок зміниться пільгова 

норма відповідно до встановлених коригуючих коефіцієнтів в залежності від поверховості 

будівлі. 

Відділ соціального захисту населення 


