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автобусних маршрутах загального користування №№46, 85, 62, 63, 79, 4, 40, 63А, 
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Зведений розрахунок тарифу на послуги пасажирського автомобільного транспорту для 
ПеревізникаТОВ "ПРОФТАКСІ -1"(здійснення перевезень на автобусному маршруті № " 46" 
у режимі маршрутного таксі у м іському сполученні, автобусами марок: Фольксваген І.Т 35, 
_______________________________________Мерседес._______________________________________

Показники
Один.
виміру

Фольксваген  
І Т  35

М ерседес  
Бенц 3120

Всього по 
підприємству

Кількість автомобілів шт. 8 9 17
Загальний обсяг перевезених пасажирів на 
маошоуті

тис. пас. 520,00 585,00 1105,00

Транспортна робота на маршруті (для 
приміських та міжміських перевезень)

тис. пкм 5148,00 5791,50 10939,50

Прямі матеріальні витрати, в т.ч. тис.грн. 1332,45 1502,06 2834,51
витрати на паливо тис.грн. 1044,80 1175,40 2220,20
витрати на мастильні матеріали тис.грн. 238,40 268,20 506,60
витрати на шини тис.грн. 45,92 54,72 100,64
витрати на акумуляторні батареї тис.грн. 3,33 3,74 7,07
Прямі витрати на оплату праці (ЗП водіїв та 
кондукторів)*

тис.грн. 252,67 284,26 536,93

Інші прямі витрати, в т.ч.: тис.грн. 186,52 209,83 396,35

витрати на обов'язкові послуги автостанцій тис.грн. 0,00

витрати на отримання ліцензій, дозволів тощо тис.грн. 0,00

нарахування на ЗП водіїв та кондукторів тис.грн. 95,16 107,05 202,21

витрати на амортизацію ТЗ тис.грн. 0,00
витрати на ТО і Р тис.грн. 91,36 102,78 194,14

витрати на обов'язкові послуги автостанцій тис.грн. 0,00

витрати на отримання ліцензій, дозволів тощо тис.грн. 0,00

нарахування на ЗП водив та кондукторів тис.грн. 0,00

витрати на амортизацію ТЗ тис.грн. 0,00

витрати на ТО і Р тис.грн. 0,00

ЗП ремонтних робітників з нарахуваннями тис.грн. 0,00

вартість ремонтних робіт і послуг сторонніх 
організацій тис.грн. 0,00

витрати на медогляд водіїв тис.грн. 0,00

Загальновиробничі витрати, в т.ч.: тис.грн. 54,60 61,40 116,00

утримання апарату управління виробництвом 
(ЗП та нарахування, відрядження, підготовку 
кадрів)

тис.грн. 38,60 43,40 82,00

утримання основних засобів 
загальновиробничого призначення тис.грн. 0,00

амортизація основних засобів 
загальновиробничого призначення тис.грн. 0,00

інші (виготовлення квитків, послуги сторонніх 
організацій, утримання виробничих приміщень, 
обслуговування виробничого процесу, охорону 
праці, виробничу санітарію тощо)

тис.грн. 16,00 18,00 34,00 ,

Виробнича собівартість послуг тис.грн. 1826,24 2057,55 3883,79

Адміністративні витрати тис.грн. 40,90 46,00 86,90
Витрати на збут тис.грн. 0,00
Інші витрати операційної д іяльності 0,00
Витрати операційної д іяльності тис.грн. 1867,14 2103,55 3970,69

Фінансові витрати тис.грн.

Прибуток (прийнято 15% рентабельності) тис.грн.
280-07 595,60

Доходи від інших видів діяльності (міські 
перевезення у звичайному режимі руху) тис.грн. о м ' ? / '  

■ф/ * ' /

Тариф розрахунковий**(без ПДВ) грн. .„4,14. \V;
• > '• У *! ’ . і ^ ! 4,13

Тариф розрахунковий**(з ПДВ) грн. Ь е ;. 4,9 б'І#}!' У  4,96
Чч А / у "! ^

Л м п р і г г п п  Т П Р  " П Р П Л Т Д І / Г І  - і "  у -  'Ґ 'Л -



Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного
транспорту (наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті №85, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) системою платник єдиного податку

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує
Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міськии маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) №85, маршрутне таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)
Марка №1

Фольсваген
ІТ 3 5

Марка N92

Мврседес
3120

Марка №3

Мврседес
313СОІ

Марка №4

Рута 22 Инва

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють перевезення на маршруті

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві

Л/е
за/п

Показники Одиниці
виміру

Значення Значення Значення Значення

Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 203,36 152,52 101,68 50,84

Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік*

Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 203 153 102 51

Запланована на рік транспортна робота на маршруті*

Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням 
нульового) 61,67 61,67 61,67 61,67

5а Нульовий пробіг на маршруті км 3,4 3,4 3,4 3,4

Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис.км 0,19 0,19 0,19 0,19

Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті' км 8,9 8,9 8,9 8.9

Протяжність маршруту Ц ін н ії . 14,95 14,95 14,95 14.95



Додаток 1
Таблиця 1 Ч”

Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільноі^-трансгіб'р'ту 
(наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті № 62, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) систем загальна

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує Один

Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут)
міський маршрут

Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, 
експресний) режим маршрутного таксі

V

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, 
(модифікація)

Марка №1 Марка №2 Марка №3 Марка №4 Марка N35 Марка №6 Марка №7 Марка №8 Марка N89

Фольксваге 
нІ-Т 35

Мерседес 
Бенц 3080

Мерседес 
Бенц 3100

Мерседес 
Бенц 3100 
Спрінтер

Мерседес
Бенц

311СОІ

Мерседес
Бенц

Спрінтер
3130

Мерседес
Бенц

313СОІ

Мерседес
Бенц

Спрінтер

ОАІМІ.ЕК
СНК¥31_ЕК

903.6КА

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють 
перевезення на маршруті 5 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної 
марки 10 2

2 2 2 2 2 2 2
Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних 
засобах

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві

№
за/п

Показники Значення Значення Значення Значення Значення Значення Значення Значення

1
Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на 
маршруті на рік* 410,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* 3690,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00

3
Запланований на рік загальний обсяг перевезених 
пасажирів на маршруті* 410,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00



Основна Інформація для розрахунку тарифу за Мегадмкмо розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту
(наказ Мінтрансзв'язку Ме 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті №63, м. Запоріжжя

Перевізник- платник податків за загальною (чи спрощеною) системою за загальною системою

Перевізник-скільки марш рут обслуговує 4
Вид сполучення (міським, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут Мв (режим руку - звичайний, маршрутне таксі, експресний) №63, маршрутне таксі

Марки пранспортнихзасобе, які працюють на маршруті, (модифікація)
Марка №1 

Мерседес 3120

Кількість треисгортних засобів за «юрками, які адійонюють перевезення на маршруті 10

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки 20

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах 0

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві
№
за/

Показники Одиниці виміру Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 471,8

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* тис. ПКМ

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 472

4 Запланована на рктренспортна робота на маршруті* тис. ПКМ

5 Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис. км 58,77

5а Нульовий ф оБ ім е маршруті км 5,3

6 Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис.км 0,181

.7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 8,9

8 Протяжність маршруту км 47,1



Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського 
автомобільного транспорту (наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті № 79, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) системою загальна система

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує три

Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) режим маршрутного таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)

Марка №1

М ерседес бенц 310 Д  і /

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють перевезення на маршруті 5

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки 10

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах X

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві X

№
за/п

••і; і-.:-;''"" /і:;.::';' X "■ : •' ■" ■ ' '' ■■■ 'У ̂  1
Показники Одиниці виміру Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 183,90

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* тис. пкм 1599,93

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 184

4 Запланована на рік транспортна робота на маршруті* тис. пкм 1600

5
Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням 
нульового) тис. км 63,49

5а Нульовий пробіг на маршруті км 24,60

6
Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням 
нульового) тис.км 0,17

7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 8,7

8 Протяжність маршруту км 30,3



Таблиця 1

Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного
транспорту (наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті №4, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) спрощена

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує п.ять

Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут)
міський маршрут

Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, 
експресний) режим маршрутного таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, 
(модифікація)

Марка N91 Марка №2 Марка N93 Марка N94 Марка №5 Марка N96 Марка №7

Фольксваген 
І.Т 35

Мерседес 
Бенц 3100

Мерседес 
Бенц 

311 СОЇ

Мерседес
Бенц

спринтер
3120

Мерседес 
Бенц 3120

Мерседес 
Бенц 3120 

ЗП 18С

ОАІМЬЕК
СНКУ5І-ЕК

903.6КА

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють 
перевезення на маршруті 2 3 1 1 3 1 1

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах 
даної марки

4 6 2 2 6 2 2

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних 
засобах

Кількість ремонтних робітників, які працюють на 
підприємстві

№
за/п

Показники Значення Значення Значення Значення Значення Значення Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених 
пасажирів на маршруті на рік*

182,90 274,35 91,45 91,45 274,35 91,45 91,45

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* 1646,10 2469,15 823,05 823,05 2469,15 823,05 823,05

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених 
пасажирів на маршруті*

182,90 ^ Ш ' 45 91,45 274,35 91,45 91,45



Таолиця 1

Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (наказ
Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті № 40 в режимі маршрутного таксі, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) системою загальна система оподаткування

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує чотири
Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) режим маршрутного таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)
Марка №1 ~ Марка №2 Марка №3 Марка №4 . Марка №5

Мерседес 308 Мерседес312Д Мерседес 313 Мерседес 31 ОД Уоікву/адеп і  Т 
35

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють леревезення на маршруті 3 8 2 2 1
Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах данії марки -- (і 16 4 4 2

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах X

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві X

№
за/п

Показники Одиниці виміру Значення Значення Значення Значення Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 144,83 386,20 96,55 96,55 48,28

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* тис. ПКМ 1259,98 3359,94 839,99 839,99 419,99

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 145 386 97 97 48

4 Запланована на рік транспортна робота на маршруті’ тис. ПКМ 1260 3360 840 840 420

5
Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням 
нульового) тис. км 92,25 92,25 92,25 92,25 92,25

5а Нульовий пробіг на маршруті км 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

6 Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис.км 0,25 0.25 0,25 0,25 0,25

7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7

8 Протяжність маршруту км 31,2 31,2 31,2 31,2

Ар-Ж -‘іО і *



/

Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту (наказ Мінтрансзв'язку
№ 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті №63а, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) системою платник єдиного податку

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує 2

Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) №63а, марш рутне таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)
Марка №1 Марка №2 Марка N93 Марка №4

Фольсваген
І.Г35

Мерседес
3120

Мерседес 
313СО1

Мерседес 
3130 ПЄ

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють перевезення на маршруті 4 ^11 6 Н > 1 ! Ч ) 1 Ч д ,

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки 8 12 2 2

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах 0

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві 0

N9
за/п

Показники Одиниці
виміру Значення Значення Значення Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 255,4 383,1 63,9 63,9

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* тис. пкм

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 255 383 64 64

4 Запланована на рік транспортна робота на маршруті* тис. пкм

5
Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням 
нульового) тис. км 57,80 57,80 57,80 57,80

5а Нульовий пробіг на маршруті км 6,03 6,03 6,03 6,03

6 Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис.км 0,16 0,16 0,16 0,16

7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 8,9 8,9 8,9 8,9

8 Протяжність маршруту І'л'1,11 30,2 30,2 30,2 30,2

ч >
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таблица 1

Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського
автомобільного транспорту (наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті №80, м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) системою за загальною системою

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує 7

Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) №80 маршрутне таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)
Марка №2 Марка N93

Мерседес-
3120

\Л/УІ_Т 35

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють перевезення на маршруті 2 8

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки 4 16

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах 0

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві 0

№
за/п

Показники . ■ ■ ■ ■ . Одиниці
виміру

Значення Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 140,2 560,6

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* тис. ПКМ

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 140 561

4 Запланована на рік транспортна робота на маршруті* тис. ПКМ

5 Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис. КМ 84,6 84,6

5а Нульовий пробіг на маршруті км 6,38 6,38

6 Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис.км 0,279 0,279

7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 8,3 8,3

8 Протяжність маршруту км 17,1 17,1



Таблиця 1

Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту
(наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті М» 81 в режимі маршрутного таксі, м. Запоріжжя

Перевізник' платник податків за загальною (чи спрощеною) системою загальна система оподаткування

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує чотири
Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) режим маршрутного таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)
Марка №1 Марка N92 Марка №3 Марка N94

Мерседес 311 Мерседес313 Мерседес 413 Мерседес 312 Д

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють перевезення на маршруті 1 2 3 4
Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки 2 4 6 8

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах X

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві X

Лй
за/п

Показники Одиниці виміру Значення Значення Значення Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 36,36 72,73 109,09 145,46

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* 1 тис. ПКМ 316,37 632,74 949,11 1265,48

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 36 73 109 145

4 Запланована на рік транспортна робота на маршруті* т и с .  ПКМ 316 633 949 1265

5
Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням 
нульового) тис. КМ 101,36 101,36 101,36 101,36

5а Нульовий пробіг на маршруті км 14,8 14,8 14,8 14,8

6 Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) т и с  км 0,28 0,28 0,28 0,28

7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 8,7 8,7 8,7 8,7

8 Протяжність маршруту км 41,2 41,2 41,2
— ------------------------------------------------------

41,2



Основна інформація для розрахунку тарифу за Методикою розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного
транспорту (наказ Мінтрансзв'язку № 1175 від 17.11.2009р.) на маршруті №93 , м. Запоріжжя

Перевізник - платник податків за загальною (чи спрощеною) системою за загальною системою

Перевізник - скільки маршрутів обслуговує 8
Вид сполучення (міський, приміський, міжміський маршрут) міський маршрут
Маршрут № (режим руху - звичайний, маршрутне таксі, експресний) №93, маршрутне таксі

Марки транспортних засобів, які працюють на маршруті, (модифікація)
V

Марка №1 

БАЗ 22154 СПГ

Кількість транспортних засобів за марками, які здійснюють перевезення на маршруті 7

Кількість водіїв, які працюють на транспортних засобах даної марки 14

Кількість кондукторів, які працюють на даних транспортних засобах

Кількість ремонтних робітників, які працюють на підприємстві 2

№
за/п

Показники Одиниці виміру Значення

1 Розрахунковий загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті на рік* тис. пас. 664,3

2 Розрахункова транспортна робота на маршруті на рік* тис. ПКМ

3 Запланований на рік загальний обсяг перевезених пасажирів на маршруті* тис. пас. 665

4 Запланована на рік транспортна робота на маршруті* тис. ПКМ

5 Запланований загальний річний пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис. км 86,79

5а Нульовий пробіг на маршруті км 18,16

6 Запланований добовий пробіг 1 автобуса на маршруті (з урахуванням нульового) тис.км 0,238

7 Середня відстань перевезення 1 пасажира на маршруті ** км 3,81

8 Протяжність маршруту км 17,3


