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Інваліди ВОВ (ІВОВ) 100% 363,74 141,46 505,20 76,79 428,41 505,20
Участники бойових дій (УБД) 75 % 272,80 232,40 505,20 57,59 447,61 505,20
ЧАЄС 50% 181,87 323,33 505,20 57,59 466,88 505,20
Багатодітні 50% 181,87 323,33 505,20 57,59 466,88 505,20
Участники ВОВ  (УВОВ) 50 % 181,87 323,33 505,20 57,59 466,88 505,20
Ветеран військової служби (ВВС) 50% 181,87 323,33 505,20 57,59 466,88 505,20
Діти війни (ДВ) 25% 90,94 414,26 505,20 19,20 505,20 505,20

Примітка :
1 м3 вартість 101,04 грн
1 машина = 5 м3
Вартість 1 машини _= 5м3*101,04  грн =  505,20  грн.

Централізоване водопостачання Скважина 
ІВОВ= 3,6 м3*101,40 = 363,74 (відшкодуванняОСЗН) ІВОВ= 0,76м3* 101,04 = 76,79 (відшкодовується ОСЗН)
різниця 100% = 5,0-3,6=1,4 м3*101,04 = 141,46 грн (до сплати пільговика) різниця 100% = 5,0-0,76=4,24 м3*101,04  = 428,41  грн (до сплати пільговика) 

УБД= 3,6 м3*101,04 *75% = 272,80  (відшкодуванняОСЗН) УБД= 0,76 м3*101,04 *75%= 57,59  (відшкодуванняОСЗН)
різниця 100% = 5,0-3,6=1,4 м3*101,04 =141,46  грн (до сплати пільговика) різниця 100% = 5,0-0,76=4,24 м3* 101,04 = 428,41 грн (до сплати пільговика) 
                            = 3,6 м3*101,04 *25%= 90,94 ( до сплати пільговика)                             = 0,76 м3*101,04 *25%= 19,20
                            = 90,94 +141,46  =  207,50  грн ( до сплати пільговика)                             = 428,41+ 19,20  = 447,61 грн ( до сплати пільговика)

УВОВ = 3,6 м3*101,04 *50%= 181,87  (відшкодуванняОСЗН) УВОВ= 0,76 м3*101,04 *50%= 38,40  (відшкодуванняОСЗН)
різниця 100% = 5,0-3,6=1,4 м3*101,04 = 141,46  грн (до сплати пільговика) різниця 100% = 5,0-0,76=4,24 м3*101,04 = 428,41 грн (до сплати пільговика) 
                            = 3,6 м3*101,04 *50%= 181,87 ( до сплати пільговика)                             = 0,76 м3* 101,04 *50%= 38,40 
                            = 181,87 + 141,46  = 323,33 грн ( до сплати пільговика)                             =  428,41 38,40  = 466,88  грн ( до сплати пільговика)

ДВ = 3,6 м3*101,04 *25%= 90,94 (відшкодуванняОСЗН) ДВ = 0,76 м3*101,04 *25%= 19,20  (відшкодуванняОСЗН)
різниця 100% = 5,0-3,6=1,4 м3*101,04 = 141,46  грн (до сплати пільговика) різниця 100% = 5,0-0,76=4,24 м3* 101,04 = 428,41 грн (до сплати пільговика) 
                            = 3,6 м3*101,04 *75%= 272,80( до сплати пільговика)                             = 0,76 м3*101,04 *75%= 76,79 
                            =  272,80 + 141,46 = 414,26 грн     ( до сплати пільговика)                             =  428,41+ 76,79 = 505,20  грн ( до сплати пільговика)

Вартість послуги з вивезення рідких побутових відходів пільговикам з  01.02.2020 р. , згідно постанови № 409 від 06.08.2014 р.                                             
"Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування" п.4, п.7

пільга

Центральне водопостачання    (на 3,6 куб. метра на одне 
домогосподарство на місяць)

Скважина  ( 0,76 м3 на одну особу на місяць


