КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 1 серпня 1996 р. N 879
Київ
Про встановлення норм користування житлово-комунальними
послугами громадянами, які мають пільги щодо їх оплати
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 479 ( 479-97-п ) від 22.05.97 N 1964 (
1964-2003-п ) від 17.12.2003 N 1788 ( 1788-2004-п ) від 31.12.2004 )
З метою упорядкування оплати житлово-комунальних послуг громадянами, які мають
відповідні пільги, Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Встановити, що громадянам, які відповідно до законодавства мають пільги щодо
оплати житлово-комунальних послуг, з 1 серпня 1996 р. зазначені пільги надаються в
межах таких норм:
а) споживання електричної енергії на комунально-побутові потреби:
у сільських і міських населених пунктах (крім будинків, які обладнано електричними
плитами і електроопалювальними установками) - у розмірі 75 кВт. год на сім'ю з однієїдвох осіб на місяць, у тому числі, якщо обидва члени сім'ї мають право на знижку, і
додатково 15 кВт. год на кожного іншого члена сім'ї, а також осіб, які не належать до
членів сім'ї пільговика, але зареєстровані і проживають у зазначеному житловому
приміщенні (будинку) і мають право на знижку плати, але не більш як 150 кВт. год на
місяць; ( Абзац другий підпункту "а" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1788 ( 1788-2004-п ) від 31.12.2004 )
у сільських і міських населених пунктах у будинках, які обладнано стаціонарними
електричними плитами, - у розмірі 100 кВт. год на сім'ю з однієї-двох осіб на місяць, у
тому числі, якщо обидва члени сім'ї мають право на знижку, і додатково 25 кВт. год на
кожного іншого члена сім'ї, а також осіб, які не належать до членів сім'ї пільговика, але
зареєстровані і проживають у зазначеному житловому приміщенні (будинку) і мають
право на знижку плати, але не більш як 200 кВт. год на місяць; ( Абзац третій підпункту
"а" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1788 ( 1788-2004-п ) від
31.12.2004 )
у сільських і міських населених пунктах у будинках, обладнаних
електроопалювальними установками, - 28 кВт. год на 1 кв. метр опалюваної площі на
місяць в опалювальний період з розрахунку 21 кв. метр опалюваної площі на кожну особу,
яка постійно проживає у житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати,
та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю, але не більше загального розміру опалюваної площі;
( Підпункт "а" пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 479 ( 479-97-п ) від
22.05.97; в редакції Постанови КМ N 1788 ( 1788-2004-п ) від 31.12.2004 )
у сільській місцевості і селищах міського типу для громадян, яким відповідно до
законодавства держава забезпечує безоплатне освітлення житла (квартири) розмірі 30 кВт.

год на місяць. ( Підпункт "а" пункту 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1788
( 1788-2004-п ) від 31.12.2004 )
б) споживання природного газу для побутових потреб:
у разі використання на опалення житла: ( Абзац другий підпункту "б" пункту 1 в
редакції Постанови КМ N 1964 ( 1964-2003-п ) від 17.12.2003 )
у розмірі 21 кв. метр опалювальної площі на кожну особу, яка постійно проживає у
житловому приміщенні (будинку) і має право на знижку плати, і додатково 10,5 кв. метра
на сім'ю - 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на місяць в опалювальний
період; ( Підпункт "б" пункту 1 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ N
1964 ( 1964-2003-п ) від 17.12.2003 )
для сімей, що складаються лише з непрацездатних осіб (статті 12, 13, 14 і 15 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), у розмірі
42 кв. метри опалювальної площі на кожну особу, яка має право на знижку плати, та
додатково 21 кв. метр на сім'ю - 11 куб. метрів природного газу на 1 кв. метр площі на
місяць в опалювальний період; ( Підпункт "б" пункту 1 доповнено абзацом четвертим
згідно з Постановою КМ N 1964 ( 1964-2003-п ) від 17.12.2003 )
у разі користування газовою плитою за наявності централізованого гарячого
водопостачання - 9,8 куб. метра на одну особу на місяць;
у разі користування газовою плитою за відсутності централізованого гарячого
водопостачання та газового водонагрівача - 18,3 куб. метра на одну особу на місяць;
у разі користування газовою плитою та водонагрівачем - 23,6 куб. метра на одну особу
на місяць;
( Підпункт "б" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 479 ( 479-97-п )
від 22.05.97 )
в) плати за користування житлом - 21 кв. метр загальної площі на одну особу і
додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю;
г) плати за користування тепловою енергією для опалення житла - 21 кв. метр
опалюваної площі на одну особу і додатково 10,5 кв. метрів на сім'ю.
( Підпункт "г" пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 479 ( 479-97-п )
від 22.05.97 )
2. Державному комітетові по житлово-комунальному господарству, Міністерству
палива та енергетики давати в межах своєї компетенції роз'яснення щодо реалізації пільг
на житлово-комунальні послуги.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1964 ( 1964-2003-п ) від
17.12.2003 )
Прем'єр-міністр України
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