
 

 

Соціальні нормативи на житлово-комунальні 

послуги при оформленні пільг та субсидій 
Житлова площа 

 

норма житла 

на пільги 
21,00 м2   х 1 особу 

10,50 м2   х на сім’ю  

на субсидії 
13,65 м2   х 1 особу 

35,22 м2   х на сім’ю 

Вода     

  

Холодна (при наявності централізованої 

гарячої води) 
2,4 м3  х 1 особу 

Холодна вода  + колонка (при відсутності 

централізованої гарячої води) 
4 м3  х 1 особу 

Гаряча вода 1,6 м3  х 1 особу 

Водовідведення (стоки) 4 м3  х 1 особу 
Газ 

 

Газова плита за наявності централізованого 

гарячого водопостачання 
3,3 м3  х 1 особу 

Газова плита у разі відсутності 

централізованого гарячого водопостачання та 

газового водонагрівача 

5,4 м3  х 1 особу 

Газова плита та водонагрівач 10,5м3  х 1 особу 

Опалення  

 

Централізоване опалення у разі 

використання теплової енергії  

0,0431 Гкал  на  х 1 м2 

опалювальної площі 

 при наявності приладу обліку  

Газове опалення в індивідуальних та 

багатоквартирних  житлових будинках 

4,5 м3  х 1 м2 площі  х  

коригуючий коефіцієнт 

Електро опалення 30 кВт  х 1 м2 площі 

  

  

Коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат електричної енергії, природного газу та 

інших видів палива на потреби опалення (Запорізька обл.) 

1-2 поверхові будівлі 0,970 

будівлі на 3 і більше поверхів  0,708 
 Коригуючі коефіцієнти для розрахунку розміру витрат теплової енергії на потреби 

централізованого опалення (Запорізька обл.) 

1-4 поверхові будівлі 0,566 

будівлі на 5 і більше поверхів  0,381 

Електро 

енергія 

 
до 31.12.2017 

В будинках без електроплит:                                      

при відсутності централізованої гарячої води 

                                                  maх  до 220 кВт 

100 кВт  х на сім’ю з 1 особи 

+ 30 кВт  х на кожного 

наступного члена сім’ї   

при наявності централізованої гарячої води 

 

                                                  maх  до 190 кВт 

70 кВт  х на сім’ю з 1 особи 

+ 30 кВт х на кожного 

наступного члена сім’ї   

В будинках з електроплитами: 

при відсутності централізованої гарячої води 

                                                  maх  до 250 кВт 

130 кВт  х на сім’ю з 1 особи  

+ 30 кВт  х на кожного 

наступного члена сім’ї   

при наявності централізованої гарячої води 

                                           

                                                  maх  до 230 кВт 

110 кВт  х на сім’ю з 1 особи 

+ 30 кВт  х на кожного 

наступного члена сім’ї   
Вивіз сміття 

  

Вивіз твердих побутових відходів  0,4167 м3  х 1 особу 

Вивіз рідких побутових відходів 0,76 м3  на особу 

 


