
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 
13.05.2014  м. Дніпропетровськ  № Р-263/0/3-14 

 
 ⌐                         ¬      

Про встановлення тарифів на  

перевезення пасажирів і багажу  

автобусами, які працюють у  

звичайному режимі руху на  

міжміських та приміських  

автобусних маршрутах  

загального користування, які не  

виходять за межі території  

Дніпропетровської області  

(внутрішньообласні маршрути)  

 

Керуючись законами України „Про місцеві державні адміністрації”,  „Про 

автомобільний транспорт”, постановою Кабінету Міністрів України                         

від 25 грудня 1996 року № 1548 „Про встановлення повноважень органів 

виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 

(тарифів)” (із змінами), наказами Міністерства транспорту та зв’язку України від 

25 травня 2006 року № 503 „Про затвердження Типових форм квитків на проїзд 

пасажирів і перевезення багажу на маршрутах загального користування”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 вересня 2006 року                                  

за № 1065/12939; від 17 листопада 2009 року № 1175 „Про затвердження 

Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного 

Зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції у Дніпропетровській області 
 
“16” травня 2014 р. за № 17/1838 
 
Керівник органу державної реєстрації  



транспорту”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 листопада                 

2009 року за № 1146/17162 (із змінами), з метою забезпечення розвитку 

автомобільного транспорту, стимулювання впровадження новітніх технологій 

перевезень, застосування сучасних типів транспортних засобів, залучення 

інвестицій у розвиток автомобільного транспорту та досягнення сталих 

економічних умов роботи пасажирського автомобільного транспорту: 

 

1. Встановити тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які 

працюють у звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних 

маршрутах загального користування, які не виходять за межі території 

Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), (далі – тарифи): 

0,33 грн/пкм – вартість перевезення пасажира на один кілометр; 

10 % від вартості проїзду пасажира на автобусному маршруті – вартість 

перевезення багажу.  

Тарифи не включають податок на додану вартість, витрати, пов’язані з 

обслуговуванням пасажирів на автовокзалах та автостанціях, і страховий 

платіж з пасажира за страхування від нещасних випадків на транспорті. 

 

2. Суб’єктам господарювання усіх форм власності забезпечити виконання 

перевезення пасажирів і багажу автобусами на міжміських та приміських 

автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі 

території Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути), в межах 

встановлених тарифів. 

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у 

друкованих засобах масової інформації.  

 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдерж-

адміністрації від 21 жовтня 2011 року № Р-748/0/3-11 „Про встановлення 
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тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у 

звичайному режимі руху на міжміських та приміських автобусних маршрутах 

загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської 

області (внутрішньообласні маршрути)”, зареєстроване в Головному управлінні 

юстиції у Дніпропетровській області 25 жовтня 2011 року за № 112/1728. 

 

5. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на управління інфраструктури облдержадміністрації, контроль – на заступника 

голови облдержадміністрації Буріка О.С. 
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