
Межі норм, згідно яких надаються пільги на споживання електроенергії громадянам та категорії 
населення, які  мають на них право 

Відповідно до Постанови КМУ від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері 
житлово-комунального обслуговування», яка набрала чинності з 01.10.2014, затверджено нові пільгові норми 

користування послугами з електропостачання за відсутності централізованого постачання гарячої води для 
будинків не обладнаних стаціонарними електроплитами (за відсутності газових водонагрівальних приладів), та 
будинків обладнаних стаціонарними електроплитами, а також передбачено застосування регіональних 
коригуючих коефіцієнтів до соціальних нормативів користування послугами електропостачання для 
індивідуального опалення.  
 
Величина коригуючого коефіцієнту в опалювальний період:  

Назва регіону, міста 
Коригуючий коефіцієнт 

1 - 2-поверхові будівлі будівлі на 3 і більше поверхів 

Житомирська 1,094 0,798 

Для встановлення нових пільгових норм необхідна інформація щодо наявності/відсутності централізованого 
постачання гарячої води або газового водонагрівача та наявність централізованого постачання холодної води у 
побутових споживачів 

 

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 

СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ:  

на опалення 

28 кВт.год 1 м2 площі 

(в опалювальний період) 

30  кВт.год на 1 м2 площі * кориг. коеф. (в 
опалювальний період) з 01.05.2017р.  

у будинках, обладнаних 
стаціонарними 
електроплитами 

100 кВт.год на сім’ю з 
однієї - двох осіб  
+ 25 кВт.год на іншого 
члена сім’ї 

110 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на 
іншого члена сім’ї, але не більш як 230 кВт.год. на 
місяць (за наявності централізованого постачання 
гарячої води)  

 
130 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на 
іншого члена сім’ї, але не більш як 250 кВт.год. на 
місяць(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 

70 кВт. год на сім’ю з однієї  особи + 30 кВт. год на 
іншого члена сім’ї, але не більш як 190 кВт.год. на 
місяць (за наявності централізованого постачання 
гарячої води або відсутності централізованого 
постачання холодної води) 

100 кВт. год на сім’ю з однієї особи + 30 кВт. год на 
іншого члена сім’ї, але не більш як 220 кВт.год. на 
місяць (за відсутності централізованого 
постачання гарячої води або газового водонагрівача 
та наявності централізованого постачання 
холодної води) 

освітлення житла 30 кВт.год на особу не змінюється 

 


