
ЩО ТАКЕ ПІЛЬГА ПО ОПЛАТІ ЗА ГАЗ? 

Пільга по оплаті послуг з газопостачання – це право на зменшення розміру плати, 

гарантоване окремим категоріям громадян чинним законодавством. При цьому зобов’язання 

щодо відшкодування частини вартості спожитого газу бере на себе держава – відшкодування 

частини вартості газу проводиться з державного бюджету України. 

ЯК ОФОРМИТИ ПІЛЬГУ? 

Відповідно до пункту 4.8 Типового договору постачання природного газу побутовим 

споживачам, якщо споживач або члени його сім’ї мають право на пільги з оплати природного 

газу, споживач повинен невідкладно звернутися до постачальника з письмовою заявою та 

наступними документами : 

 Повідомлення про реєстрацію пільговика в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі пільговиків - ЄДАРП (надається відділом персоніфікації Управління соціального 

захисту населення за місцем реєстрації); 

 Оригінал та копія паспорта пільговика; 

 Оригінал та копія документа, що засвідчує право на пільги (посвідчення, довідка тощо); 

 Копія довідки податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера 

пільговика; 

 Довідка про склад сім’ї; 

 У разі коли право на пільгу поширюється на інших членів сім’ї, необхідно надати копії 

документів, які підтверджують родинні стосунки. 

В ЯКИХ МЕЖАХ НАДАЮТЬСЯ ПІЛЬГИ ПО ОПЛАТІ ЗА ГАЗ? 

Постановою КМУ від 27.04.2018 р. № 329  встановлені нові соціальні нормативи користування 

житлово-комунальними послугами, зокрема послугами з газопостачання. Нові нормативи почали 

діяти з 01 жовтня 2018 року. Надання пільг та призначення житлових субсидій незалежно від 

наявності або відсутності лічильника газу здійснюється з урахуванням наступних соціальних 

нормативів користування послугами з газопостачання:  

Вид споживання природного газу Соціальний норматив Одиниця виміру 

Приготування 

їжі та підігрів 

води 

За наявності 

газової плити та 

централізованого 

гарячого 

водопостачання 

3,3 куб. м на 1 особу в місяць 

За наявності 

газової плити та 

відсутності 

централізованого 

гарячого 

водопостачання 

5,4 куб. м на 1 особу в місяць 

За наявності 

газової плити та 

газового 

водонагрівача 

 

10,5 куб. м на 1 особу в місяць 

http://gas.kr.ua/kategorii-pilgovikiv.html


Індивідуальне 

опалення 

1 – 2 поверхові 

будівлі 

(коригуючий 

коефіцієнт 1,029) 

4,63 

куб. м на 1 кв. м 

опалюваної площі в 

місяць в опалювальний 

період 

Будівлі на 3 і 

більше поверхів 

(коригуючий 

коефіцієнт 0,75) 

3,375 

куб. м на 1 кв. м 

опалюваної площі в 

місяць в опалювальний 

період 

  

Соціальні норми житла, які застосовуються при нарахуванні пільг та призначенні житлових 

субсидій при використанні природного газу для опалення: 

Призначення 
Кв.м. опалюваної площі на 

1 особу 

Кв.м. опалюваної площі 

додатково на сім’ю 

При нарахуванні житлових 

субсидій 

13,65 

(на кожного члена сім’ї) 
35,22 

При нарахуванні пільг 
21 

(на кожного пільговика) 
10,5 

При нарахуванні пільг сім’ям 

ветеранів війни, жертвам 

нацистських переслідувань, що 

складаються лише з 

непрацездатних осіб 

42 

(на кожного пільговика) 
21 

  

Примітка: якщо фактичний розмір опалюваної площі менший за соціальний норматив житла, 

пільги та субсидії надаються на фактичний розмір опалюваної площі. 

Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до змін, внесених Постановою КМУ від 27.04.2016 р. 

№319 до «Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого Постановою КМУ від 21 жовтня 

1995 р. № 848, у разі призначення субсидії пільги з оплати житлово-комунальних послуг та 

придбання твердого палива і скрапленого газу особам, які зареєстровані (фактично проживають) 

у житловому приміщенні (будинку), у період її отримання не нараховуються. 

З питань визначення права на пільги необхідно звернутись до Управління соціального захисту 

населення за місцем реєстрації. 

ЯК ОПЛАЧУВАТИ ЗА ГАЗ ПРИ НАЯВНОСТІ ПІЛЬГИ? 

При оплаті по показаннях лічильника при наявності пільг необхідно враховувати граничний 

обсяг газу, на який надається пільга. Обсяги газу, які перевищують обсяг надання пільг, 

оплачуються по повній вартості. 
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