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Про тариф на перевезеншI

На Ваш запит про отримання rryблiчноi iнформацii повiдоlчlJlяемо.
1. ,Щiючий тариф на проi'зд в автобусах, що працюють на мiських

MapпIpyTax у звичайному режимi руху та у режимi марцIрутного TaKci,
затверджений рiшенням виконавчого KoMiTery MicbKoi ради вiд 28.0З.2017
Ns 133-1 <Про BapTicTb проiЪду в автобусах, що працюють на мiських
маршрутах у звичайному режимi руху та у режимi маршрутного таксil> у
розмiрi 4 грн. дJIя дорослих та 1 грн. для дiтей шкiльного BiKy вiд б до 14 poKiB
(копiя рiшення додаеться).

2. Проекry рiшення виконавчого KoMiTeTy немас.
3. Вiдповiдно до п. 1.б Методики розр:лхунку тарифiв на lrослуги

пасчDкирського автомобiльного транспорту, затвердженоi Наказом MiHicTepcTBa
транспорту та зв'язку Украiни вiд 17.11.2009 року Ns1175, перегJIяд дiючих
тарифiв на перевезення повинен здiйснюватись у зв'язку зi змiною yI!{oB

виробничоТ дiяльностi та реалiзацii послryг, що не залежить вiд господарськоi
дiяльностi Перевiзника, у тому числi у разi змiни BapTocTi палива бiльш нiж на
10 эiдсоткiв.

Що Луцькоi MicbKoi р4ди звернулись суб'екти господарювання, що
здiйснюють перевезення пасажирiв автобусами на мiських маршIрутах, а саме:
ТзОВ ВТП <Санрайз>>, ПАТ <<JIуцьке АТП 10701) - IШ "АТП Ns1" та Луцьке
пiдприемство електротранспортуо щодо пiдвищення розмiру тарифу на
перевезенIuI пасажирiв на мiських автобусних маршрутах у зв'язку iз:

- пiдвищенням цiн на дизельне пальне з 20 грн./л у дiючому тарифi до 25
грн./л, тобто picT становить 25 вiдсоткiв;

- пiдвищення мiнiмалъноi заробiтноi ппати з 3200 грн. до 3723 грн., picT
стЕщовить 16,3 вiдсотка;

- picT BapTocTi запасних частин i матерiагliв, шини, акр{уJIятори, тощо.
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На сьогоднiшнiй день здiйснюеться розгляд наданих перевiзниками
матерiапiв на предмет Тх економiчного обЦрунryвання, а також заIIJIановано
здiйснити обстеження пасажиропотокiв на тих маршрутах, де BiH ще не
проводився,тадовести цей показник до 70-80 вiдсоткiв на ycix маршрутах.

У зв'язку iз викладеним вище, виконавчим KoMiTeToM MicbKoi ради проект

рiшення 'ОПро встановленшI тарифiв на перевезення пасажирiв на мiських
аВТООУСНИХ МаРШРУГаХ ЗаГаЛЬНОГО КОРИСТУВаННЯ У ЗВИЧаИНОIчIУ РеЖИМ1 РУХУ Та
або в iнших режимах руху" ще Ее розроблявся.

Одночасно надсилаемо Вам матерiали щодо:
- проведеннrt обстежень пасажиропотокiв на мiських автобусних

маршрутах;
- структуру дiючого тарифу на перевезення по мiських маршрутах;
- пояснювaльну записку до рiшення виконавчого KoMiTery вiд 28.03 .20|7

Ns 133-1 <Про BapTicTb проiЪду в автобусах, що працюють на мiських
маршрута>( у звичайному режимi ру*у та у режимi маршрутного таксil>. |1

Що стосуеться результатiв проведеЕого аналiзу цiн на паливно-мастильнi
матерiали, то монiторинг зазначеноi iнформацiя вiдслiдковуеться на iHTepHeT-
сайтах, одним з яких е сайт http://vseazs.com.

.Щодатки: на 38 арк. в 1 прим.
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