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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 серпня 2014 р. № 409
Київ

Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житловокомунального обслуговування
З метою забезпечення державних соціальних гарантій у сфері житлово-комунального
обслуговування, приведення існуючих норм споживання житлово-комунальних послуг до їх фактичного
обсягу споживання, дотримання принципу соціальної справедливості під час надання пільг і субсидій,
відповідно до статей 5 і 9 Закону України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають субсидію на оплату
житлово-комунальних послуг, соціальну норму житла для:
1) оплати користування житлом/утримання житла - 13,65 кв. метра загальної площі на одну
особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;
2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та
виду енергії - 13,65 кв. метра опалюваної площі на одну особу та додатково 35,22 кв. метра на
домогосподарство.
2. Установити громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги на оплату житловокомунальних послуг, соціальну норму житла для:
1) оплати користування житлом/утримання житла - 21 кв. метр загальної площі на одну особу
та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю;
2) централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та
виду енергії - 21 кв. метр опалюваної площі на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
Для сімей ветеранів війни, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ), у разі користування
газопостачанням зазначена норма становить 42 кв. метри опалюваної площі на одну особу, яка має
право на знижку плати, та додатково 21 кв. метр на сім’ю.
3. Установити такі соціальні нормативи користування житлово-комунальними
послугами, щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії:
1) для індивідуального опалення (теплопостачання):
у разі використання природного газу для індивідуального опалення - 7 куб. метрів природного
газу на 1 кв. метр опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
у разі використання електричної енергії для індивідуального опалення - 65 кВт·г на 1 кв. метр
опалюваної площі на місяць в опалювальний період;
2) для користування послугами з централізованого постачання холодної води - 2,4 куб.
метра на одну особу на місяць за наявності централізованого постачання гарячої води та 4 куб.
метри на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води.

У разі відсутності квартирних приладів обліку холодної води нарахування плати за
користування послугами з централізованого постачання холодної води інвалідам війни та членам їх
сімей,
на
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виконавцями/виробниками такої послуги згідно з соціальними нормативами, встановленими абзацом
першим цього підпункту;
3) для користування послугами з централізованого постачання гарячої води - 1,6 куб. метра на
одну особу на місяць.
У разі відсутності квартирних приладів обліку гарячої води нарахування плати за користування
послугами з централізованого постачання гарячої води інвалідам війни та членам їх сімей, на яких
відповідно до законодавства поширюються пільги, здійснюється виконавцями/виробниками такої
послуги згідно з соціальними нормативами, встановленими абзацом першим цього підпункту;
4) для користування послугами з централізованого водовідведення - 4 куб. метри на
одну особу на місяць.
У разі відсутності квартирних приладів обліку холодної та/або гарячої води нарахування плати
за користування послугами з централізованого водовідведення інвалідам війни та членам їх сімей, на
яких відповідно до законодавства поширюються пільги, здійснюється виконавцями/виробниками такої
послуги згідно з соціальними нормативами, встановленими абзацом першим підпункту 2 та/або
підпункту 3 цього пункту;
5) для користування послугами з газопостачання:
за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання - 6 куб. метрів на одну
особу на місяць;
за наявності газової плити в разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та
газового водонагрівача - 9 куб. метрів на одну особу на місяць;
за наявності газової плити та газового водонагрівача - 18 куб. метрів на одну особу на місяць;
6) для користування послугами з електропостачання (до 31 грудня 2017 р.) в житлових
приміщеннях (будинках):
у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому - шостому
цього підпункту, - 90 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на
місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 210 кВт·г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої
води - 130 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на
кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 250 кВт·г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання
гарячої води - 150 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на
місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 270 кВт·г на місяць;
не обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання
гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 120 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з
однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не
більш як 240 кВт·г на місяць;
у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава
забезпечує безоплатне освітлення житла, - 30 кВт·г на місяць на одну особу;
7) для користування послугами з електропостачання (з 1 січня 2018 р.) у житлових
приміщеннях (будинках):
у житлових приміщеннях (будинках), крім тих, що зазначені в абзацах третьому - шостому
цього підпункту, - 70 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на
місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства), але не більш як 190 кВт·г на місяць;

обладнаних стаціонарними електроплитами, за наявності централізованого постачання гарячої
води - 110 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на
кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не більш як 230
кВт·г на місяць;
обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання
гарячої води - 130 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з однієї особи і додатково 30 кВт·г на
місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на житлове приміщення (будинок), але не
більш як 250 кВт·г на місяць;
не обладнаних стаціонарними електроплитами, за відсутності централізованого постачання
гарячої води та газових водонагрівальних приладів - 100 кВт·г на місяць на сім’ю (домогосподарство) з
однієї особи і додатково 30 кВт·г на місяць на кожного іншого члена сім’ї (домогосподарства) на
житлове приміщення (будинок), але не більш як 220 кВт·г на місяць;
у селах і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до законодавства держава
забезпечує безоплатне освітлення житла, - 30 кВт·г на місяць на одну особу;
8) користування послугами з вивезення побутових відходів - 0,4167 куб. метра на одну особу на
місяць.
Залежно від особливостей регіонів та типу будівель соціальні нормативи користування
житлово-комунальними послугами, встановлені підпунктом 1 цього пункту, визначаються з
урахуванням коригуючих коефіцієнтів згідно з додатком.
4. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з
переліком, що додається.

6. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2014 року.
Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2014 р. № 409

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
У нормах споживання природного газу населенням у разі відсутності газових лічильників,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня 1996 р. № 619 (ЗП України, 1996 р.,
№ 13, ст. 360; Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 834; 2001 р., № 26, ст. 1164; 2002 р., № 44,
ст. 2031):
1) у графі "Норма споживання" цифри "9,8", "18,3", "23,6" замінити відповідно цифрами "6", "9",
"18";
2) в абзаці першому пункту 5 приміток до норм цифри "18,3" замінити цифрою "9".

