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КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 
 

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

Про    встановлення    тарифів     на  
послуги   з  перевезення  пасажирів  
та   багажу  на автобусних маршру- 
тах   загального   користування,  які  
проходять в межах території Крама- 
торської територіальної громади 

 
Розглянувши звернення Комунального підприємства «Краматорське трамвайно-

тролейбусне управління»  від 10.01.2022 № 37-11/27 та Приватного акціонерного товариства 

«Краматорське автотранспортне підприємство-11410» від 06.01.2022 №01/07 про 
необхідність перегляду розміру тарифів на перевезення пасажирів та багажу на автобусних 

маршрутах загального користування, які проходять в межах території Краматорської 
територіальної громади, відповідно до Закону України «Про автомобільний транспорт» (зі 

змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження 

Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту», наказу Міністерства 

транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175 «Про затвердження Методики 

розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), 
враховуючи лист Державної регуляторної служби України від 22.12.2021 № 8792/0/20-21, 
керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
  

виконком міської ради 
 

В И Р І Ш И В: 
 
           1. Встановити тарифи на послуги з перевезення пасажирів та багажу на автобусних 

маршрутах загального користування, які проходять в межах території Краматорської 

територіальної громади, а саме: 
на міських: 

         - у розмірі 12,00 грн. за разове перевезення одного пасажира та одного місця багажу у 

разі готівкового розрахунку за проїзд в автобусах, які здійснюють перевезення пасажирів у 

звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі; 
         - у розмірі 10,00 грн. за разове перевезення одного пасажира та одного місця багажу у 

разі безготівкового розрахунку за проїзд в автобусах, які здійснюють перевезення пасажирів 

у звичайному режимі руху та у режимі маршрутного таксі. 
на приміському: 
- у розмірі 22,00 грн. за разове перевезення одного пасажира та у розмірі 2,20 грн. за 

разове перевезення одного місця багажу у разі готівкового розрахунку; 
         - у розмірі 20,00 грн. за разове перевезення одного пасажира та у розмірі 2,00 грн. за 

разове перевезення одного місця багажу у разі безготівкового розрахунку. 



           2. Дане рішення набуває чинності з дня його оприлюднення на офіційному веб-сайті 

Краматорської міської ради. 
 

           3. Вважати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

Краматорської міської ради від 02.06.2021 №656 «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 і 

обслуговуються ТОВ «ЮМВОСА» та ПрАТ «Краматорське АТП 11410». 
 

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу повноважень. 
 

 
 
 
Міський голова                   Олександр ГОНЧАРЕНКО  


