
Нормативи споживання 

послуг
Послуга Норма до 01.10.2014 Норма з 01.10.2014

НОРМА ЖИТЛА:

пільги
21 м2 на особу + 10,5 м2

на сім’ю

не змінюється

субсидії
13,65 м2 на особу + 35,22 м2

на сім’ю

СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:

на опалення
11 м3 на 1 м2 площі 

(в опалювальний період)
7 м3 на 1 м2 площі * кориг. коеф. 

(в опалювальний період)

на газову плиту 
(приготування їжі)

9,8 м3 на особу 6 м3 на особу

на газову плиту 
(приготування їжі і підігрів 

води)
18,3 м3 на особу 9 м3 на особу

на газову плиту і 
водонагрівач

23,6 м3 на особу 18 м3 на особу

ВОДОПОСТАЧАННЯ: 

постачання холодної води

встановлюються 
органами місцевого 

самоврядування 
5,5 м3 на особу (м. Київ)

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

встановлюються 
органами місцевого 

самоврядування 
3,5 м3 на особу (м. Київ)

1,6 м3 на особу

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:

на опалення
28 кВт.год 1 м2 площі 

(в опалювальний період)
65 кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. 

(в опалювальний період)

у будинках, обладнаних 
стаціонарними 

електроплитами

100 кВт.год на сім’ю з 
однієї - двох осіб 

+ 25 кВт.год на іншого 
члена сім’ї

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

30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за 
наявності централізованого 

постачання гарячої води) 
150 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 

30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за 
відсутності централізованого 

постачання гарячої води)

у будинках, не обладнаних 
стаціонарними 

електроплитами

75 кВт.год на сім’ю з 
однієї -двох осіб 

+ 15 кВт.год на іншого 
члена сім’ї

90 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 

30 кВт. год на іншого члена сім’ї (за 
наявності централізованого постачання 

гарячої води) 
120 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)

освітлення житла 30 кВт.год на особу


