Соціальні норми житла для оплати користування житлом/утримання
житла та централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання)

Послуга

Соціальна норма

оплата користування житлом/утримання 13,65 кв. метрів загальної площі на одну особу та
житла
додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство
централізоване
та
індивідуальне 13,65 кв. метрів опалюваної площі на одну особу
опалення (теплопостачання)
та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство

Соціальні норми житла громадянам, які мають пільги на оплату житловокомунальних послуг

Послуга

Соціальна норма

оплата користування житлом/утримання 21,0 кв. метрів загальної площі на одну особу та
житла
додатково 10,5 кв. метра на сім’ю
централізоване та індивідуальне опалення 21,0 кв. метрів опалюваної площі на одну особу
та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю
(теплопостачання)

Соціальні нормативи користування послугами опалення, щодо оплати яких
держава надає пільги та встановлює субсидії:

Послуга
природний
опалення

газ

електрична енергія
опалення

Соціальні нормативи

для

індивідуального 7,0 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр
опалюваної площі на місяць в опалювальний
період
для індивідуального 65 кВт·год на 1 кв. метр опалюваної площі на
місяць в опалювальний період

Соціальні нормативи користування послугами водопостачання,
щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
Послуга

Соціальні нормативи

централізоване постачання холодної води за 2,4 куб. метра на одну особу на місяць
наявності централізованого постачання гарячої води
централізоване постачання холодної води за 4,0 куб. метра на одну особу на місяць
відсутності централізованого постачання гарячої
води
централізоване постачання гарячої води
1,6 куб. метра на одну особу на місяць
централізоване водовідведення

4,0 куб. метра на одну особу на місяць

Нормативи користування послугами водопостачання для інвалідів війни
В разі відсутності квартирних приладів обліку холодної/гарячої води,
нарахування плати за користування послугами з централізованого постачання
холодної/гарячої води та водовідведення інвалідам війни та членам їх сімей, на
яких відповідно до чинного законодавства поширюються пільги, здійснюється
підприємствами – виконавцями такої послуги, виходячи з соціальних нормативів
Соціальні нормативи користування послугами газопостачання,
щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:

Послуга

Соціальні нормативи

за наявності газової плити та централізованого 6,0 куб. метра на одну особу на місяць
гарячого водопостачання
за наявності газової плити у разі відсутності 9,0 куб. метра на одну особу на місяць
централізованого гарячого водопостачання та
газового водонагрівача
за наявності
водонагрівача

газової

плити

та

газового 18,0 куб. метра на одну особу на місяць

Соціальні нормативи користування послугами з електропостачання, щодо
оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії (до 31.12.2017р.,
кВт·год/міс.):
Послуга
Всі домогосподарства, крім зазначених в
наступних пунктах
обладнаних стаціонарними
електроплитами, за наявності центр.
постачання гарячої води
обладнаних стаціонарними
електроплитами за відсутності центр.
постачання гарячої води
не обладнаних стаціонарними
електроплитами за відсутності центр.
постачання гарячої води та газових
водонагрівальних приладів

на д/г
однієї
особи

з додатково
на Макс. норма
кожного іншого
члена д/г
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Зміни до “Положення про порядок призначення та надання населенню
субсидій ”
•
Встановлено, що субсидія призначається одному з членів домогосподарства,
на якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації;
•
Для працездатних осіб, які мають місячний дохід, менший від прожиткового
мінімуму, в розрахунок субсидії за кожний такий місяць включається
місячний доход на рівні “прожиткового мінімуму, встановленого для
працездатних осіб на час призначення субсидії”;
•
Вилучено вимогу отримувати дані про фактичне витрачання за попередній
період газу, води, електричної та теплової енергії за наявності засобів обліку;
Нормативи користування житлово-комунальними послугами, залежно від
кліматичних особливостей регіонів та типу будівель множаться на визначені
коригуючі коефіцієнти. Для Закарпатської області коригуючі коефіцієнти
розміру витрат теплової та електричної енергії, природного газу та інших видів
палива на потреби опалення встановлені: для індивідуальних житлових
будинків – 0,830 та для багатоквартирних будинків – 0,422.

