
                                                                                                                                  Проєкт 
 

КРАМАТОРСЬКА  МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
  
 
від                              № 
 
м. Краматорськ      
 

Про встановлення тарифів на послуги 

з перевезення пасажирів і багажу 
автобусами на міських маршрутах 

загального користування, які 

здійснюються у звичайному режимі 

руху та у режимі маршрутного таксі 
 

Розглянувши звернення керівників ПрАТ «Краматорське АТП–11410» та                        
ТОВ  «ЮМВОСА» з питання приведення у відповідність розміру тарифу на послуги з 

перевезення пасажирів і багажу на міських автобусних маршрутах економічно 

обґрунтованим витратам, враховуючи підвищення цін на паливо та паливно-мастильні 

матеріали, технічне обслуговування, ремонт автобусів тощо, а також надані розрахунки 

тарифів на перевезення, сформовані згідно з Методикою розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої Наказом Міністерства  транспорту 

України  від  17.11.2009  № 1175, зареєстрованої в Міністерстві юстиції 27.11.2009 за  № 

1146/17162, відповідно до  ст. 10 Закону України «Про автомобільний транспорт», 

керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  

  виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 

 1. Встановити перевізникам ТОВ «ЮМВОСА» та  ПрАТ «Краматорське АТП 11410» 
тарифи на послуги з перевезення пасажирів і багажу автобусами на міських  маршрутах 
загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху та у режимі 
маршрутного таксі – у розмірі 10,00 грн. (десять гривень 00 коп.) згідно зведених 
розрахунків (додаються). 
 

 2. Дане рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення на офіційному           
веб-сайті Краматорської міської ради. 
 

 3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 
04.09.2019 № 786 «Про встановлення тарифів на послуги з перевезення пасажирів і багажу 
автобусами на міських маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному 
режимі руху та у режимі маршрутного таксі». 
 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Безсонного А.О. 
 
 
 
Міський голова                                 О.В.Гончаренко 

 
      
 



 
 
 
            Додаток 

     до рішення виконкому міської ради 
 

                       № 
 
 
 

ЗВЕДЕНІ РОЗРАХУНКИ 
 

тарифів на послуги міського автотранспорту на 2021 рік                                                                            
згідно Методики розрахунку тарифів  на послуги пасажирського автомобільного                        
транспорту», затвердженої Наказом міністерства транспорту та зв'язку України                              

від 17.11.2009 № 1175 
 

1. ПрАТ  «Краматорське АТП-11410» 
 

Тариф на послуги з перевезення пасажирів і багажу автобусами на міських маршрутах 

загального користування, які здійснюються у режимі маршрутного таксі, розраховується за 

формулою: 
 

                                Тм = (Sn + Пп),  
                                              Qn 
для автобусів у звичайному режимі руху: 
                                Тм = (Sn + Пп) - D,  
                                              Qn 
 

Sn – собівартість послуг, грн.; 
Пп – запланований річний прибуток, грн.; 
Qn – кількість перевезених пасажирів.; 
D – запланований річний чистий прибуток (реклама), грн. 

Показники 

 режим «маршрутного таксі» «звичайний режим» 

Марка т/з Марка т/з 

Богдан 
А22112 

ПАЗ-
32054.07 

ПАЗ-32054 
СПГ 

   РУТА Богдан 
А22112 

ПАЗ-32054.07 ПАЗ-32054 
СПГ 

Собівартість грн. 

(Sn) 
2720817,05 1445338,00 5565282,88 35880141,88 4480515,68 3391560,14 5190414,34 

Запланований 
прибуток 15% (Пп) 

408122,56 216800,70 834792,43 5382021,28 672077,35 508734,02 778562,15 

Повна собівартість, 
грн. 

3128939,61 1662138,70 6400075,31 41262163,16 5152593,03 3900294,16 5968976,49 

Запланований 

річний  чистий 

прибуток, грн. 

     5000,00 20000,00 

Кількість 
перевезених 

пасажирів за рік 
(Qn), в т.ч.: 

209347 141685 483934 3913343 473298 418743 699195 

Кількість 
перевезених 

платних пасажирів  

150609 101932 348154 2815355 193183 170915 285386 

Кількість 
безкоштовно 

перевезених 

пасажирів (0,39% 
від кількості 
платних пасажирів) 

в режимі 

58738 39753 135780 1097988    



 
 
 

2. ТОВ «ЮМВОСА» 

 
 
   Начальник УЖКГ                                                                                А.П.Літвіненко 
 
   Секретар міської ради                            І.І.Сташкевич 

 

«маршрутного 
таксі» 
Кількість 
безкоштовно 
перевезених 

пассажирів у 

«звичайному 

режимі» (коеф. 1,45 

від платних) 

    280115 247828 413809 

Тариф на 

перевезення 
пассажирів, грн. 

14,95 11,73 13,22 10,54 10,89 9,30 8,51 

11,05 9,42 

Показники 

режим «маршрутного таксі» 
 

«звичайний режим» 
 

Марка т/з Марка т/з 

ПАЗ 

32054 07 
ПАЗ-

32054СПГ 
РУТА  

ПАЗ 32054 

07 
ПАЗ -

32054СПГ 
РУТА  

Річна собівартість 

послуг, грн. 
1081317 1143175 27313911 1231927 1293903 6304458 

Запланований 
річний прибуток 
(15%), грн. 

162197 171476 4097087 184789 194086 945669 

Запланована річна 

кількість 

перевезень 
платних 

пасажирів 

72670 72650 1942500 63700 66300 325600 

Кількість  
пасажирів 

пільгової категорії 
(коеф. 0,39 від 
платних) для 

режиму 

"маршрутного 

таксі" 

28341 28334 757575    

 Кількість  
пасажирів 

пільгової категорії 
(коеф. 1,45 від 
платних) для 
"звичайного 

режиму" 

   92365 96135 472120 

Загальна кількість   
пасажирів 

101011 100984 2700075 156065 162435 797720 

Тариф на 

перевезення 
пассажирів, грн. 

12,31 13,02 11,63 9,08 9,16 9,09 

12,32 9,11 


