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Міська рада

На Ваш запит надаємо наступну інформацію:
1) За результатами роботи за 2017 рік КП «Чернівецьке тролейбусне 

управління» отримало прибуток в сумі 2521,0 тис.грн.
2) Доходи КП ЧТУ за 1 квартал поточного року становлять 19104,8 

тис.грн., проти 14478,6 тис.грн. в 1 кварталі 2017 року
3) Станом на 31.12.2017 року інвентарна кількість пасажирських

тролейбусів становила 83 од., станом на 31.03.2018 року становить 95 од.
4) Найстарший тролейбус Шкода 9-ТР № 208, 214 - 1979 р.в.,

найновіший «Дніпро» 382, 383 - 2018 р.в.
5) За 2017 рік КП «Чернівецьке тролейбусне управління» 

електротранспортом перевезено 26780,2 тис.чол.
6) За 4 місяця 2018 року КП «Чернівецьке тролейбусне управління» 

електротранспортом перевезено 9452,1 тис.чол.
7) Рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від

28.03.2017 року № 152/7 «Про встановлення тарифів для комунального
підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» на перевезення 
пасажирів у міському електричному транспорті та визнання такими, що 
втратили чинність окремих пунктів рішення виконавчого комітету міської 
ради від 23.09.2014 року № 461/16» встановити для комунального 
підприємства “Чернівецьке тролейбусне управління»:

- граничний розмір вартості проїзду за 1 поїздку у міському 
електричному транспорті в м. Чернівцях у розмірі 2,00 грн. (тролейбус);

- вартість проїзду у міському електричному транспорті (тролейбусах) 
в м. Чернівцях для студентів денної форми навчання вищих навчальних 
закладів І-ІУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних 
закладів, незалежно від форм власності, для учнів шкіл у розмірі 1,00 грн. за 1 
поїздку на період навчального року;

- вартість місячного проїзного квитка в міському електротранспорті у 
розмірі 120 грн.

при економічно обґрунтованому тарифі в розмірі 3,00 грн. на послуги 
міського електричного транспорту.



7) Перелік окремих категорій громадян, які мають право на безкоштовний 
проїзд міським електротранспортом на всіх тролейбусних маршрутах міста 
Чернівців:

1. Інваліди війни.
2. Учасники бойових дій та особи прирівняні до них.
3. Учасники ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

потерпілі внаслідок Чорнобильської катастрофи віднесені до І-ІІ 
категорій, а також діти-інваліди, інвалідність яких пов’язана з 
наслідками Чорнобильської катастрофи.

4. Реабілітовані особи, які стали інвалідами внаслідок репресій.
5. Інваліди І, II та III групи.
6. Пенсіонери за віком.
7. Багатодітні матері.
8. Діти-інваліди.
9. Діти з багатодітних сімей.
10.Діти-сироти.
11. Діти позбавлені батьківського піклування.
12.Особи, які супроводжують інвалідів І групи або дітей-інвалідів 

(не більше однієї особи).
13.Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, державної 

пожежної охорони, державної кримінально-виконавчої служби 
України, служби цивільного захисту, держспецзв’язку України.

14.Члени сімей військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали 
безвісти під час проходження військової служби.

8) Середньомісячна заробітна плата за 1 квартал 2018 року водія 
тролейбуса становить 10153 грн., кондуктора - 6486 грн.
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