
ДНШРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМППСГРА1ЦЯ 

пр. Кирова, 1, м. Дншропет^овськ, 49004 тел. 742-89-80, 742-88-59, факси (056) 770-31-22, 742-183-84 
е-таП т&@а<1т.с1р.иа, Ьир://\\г^.ас1т.ф.20У.иа, Код СДРПОУ 00022467 

/уЦ СЕШНУ д. 

Про розгляд запиту 
на шформащю 

ё-шаП: 1Ы+геяие81;-4994-
<1Ъ4с15аеЬ@с1о5Шр.ргау<1а.сот.ш. 

Шановний пане Денисе! 

На Ват запи| на шформащю вщ 08.05.2015 направлений! до 
облдержадмшютраци листом Дншропетровсько1 обласноТ ради вщ 13.05.2015 
№ ВИХ-1291/0/2-15 (зареестрований 18.05.2015 за № 151/0/48-15) надаемо Ь п и 
наступних документ1в,**що мютять запитувайу Вами шформащю: 

1) догов1р вщ 20*,08.2013 № 186 про оргашзащю перевезення пасажир|в на 
м1жм1ських та примюьких автобусних маршрутах загального користування, яю 
не виходять за меж1 територй Дншропетровсько1 облает! (внутр1Шньообласш 
маршрута); , 

2) обгрунтувайня розрахункового тарифу (вйртост1 пройду), на 
автобусному маршрут! загального користування № 229 "м. ДншропеТровс ьк -
с. Волоське". 

Що стосуеться з'дпитуваних додатюв до договору, то керуючись пунктом 
1 частини 1 статп 22 Закону, повщомляемо про вщмову в задойоленш Вашого 
запиту у цш частит, &скшьки вщеутнш готовий продукт шформаци, ЯКИЕ був 
отриманий або створфний в процес1 виконання облдержадмшютращею сво'1х 
обов'язюв. з. 

Разом з цим зазйачимо, що вщповщно до вимог пункту 4 чаейши 4 що 
статп Ви маете право ;оскаржити вщмову в задоволенш запиту на шформащю в 
цш частит у порядку, 'передбачёному Статтею 23 Закону. 

г 1 
н Додаток: на 9 арк. в 1 прим. $ 

3 повагою | 
I 

Заступник голови , 
облдержадшшетрацп ] В.В.ПРУЦАКОВ 

Швсць 742 80 88 

0075068 



ДОГОВ1Р № к Ш 
про оргашзащю перевезен и я пасажир1в на м1жмк:ьких та примгських 

автобусних маршрутах загального користування, яю не виходять за меж! 
тернторГГ ДншропётровськоТ облает! (внутршшьообласш маршруты) з1 

«12_» О $ '2013 року м. Дшпропетровськ 

Дншропетровська обласна державна адм1шстращя в особ1 заступника 
голови облдержадмтастраци Буржа Олекая Серпйовича, що Д1е на пщетав! 
розпорядження голов^ облдержадмшетрадй вщ 25.06.2013 року № Р-505/0/3-
13 "Про забезпечення оргашзацн перевезення пасажир1В автомобтьним 
транспортом на теритррй областГ надагп - "Замовник", з одше! сторони,1та 
автомобшьний перевппик Публ1чне акцшнерне товариство 
«П1ВЕПЧТРАНС», ! в особ1 директора Максименко В'ячесла ва 
Михайловича, що Д1С на шдстав1 Статуту тдприемства 1 в подалыпому 
1менуеться "Перев^зйик" у вщповщносп до статл 908 Цившьного Кодексу 
Укршни, статей 7, 31", 42, Закону Украши "Про автомоб1Лъний транспорт", 
розпорядження голови обвдержадшшетраци в!д 15.08.2013 № Р-679/0/3-г13 
"Про введения в дпб ршення конкурсного ком1тету (протокол № 22 вщ 
02 серпня 2013 року) з проведения конкурав на перевезення пасажир1в(на 
м1жм1ських та прим1ських автобусних маршрутах загального користування. 
як! не виходять 1 за меж1 територи Дшпропетровсько1 облйст1 
(вттр1шньообласн1 ^арпгрути)" та 1нших вимог д1ючого законодавства, 
зокрема у галуз1 автомобильного транспорту, уклали дей допшр про 
ннжченавбдене: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Предметом договору е оргатзащя перевезення пасажирт | на 

м1жм1ських та примкьких автобусних маршрутах загального користування, 
як1 не виходять за меж1 територп Дтпропетровсько* облает! 
(внутршньообласш маршрута). 

1.2. За цим Договором: I 
1.2.1. "Замовник" надае "ПеревшшковГ' право на оргатпзащю 

перевезень пасажир1в в режиш руху «звичайний» на примюьких 
внутршшьообласних автобусних маршрутах загального користування! в 
термш з 31.10.2013 до 30.10.2018, при цьому "Перевшшк" зобов'язуеться 
надавати якют по^луги пасажирського автомоб1льного транспорту на 

_ _ . 'I 
Початковий та юнцевий пункта 

маршруту 
(найменування кшцевих зупинок) 

| м. Дшпропетровськ - с. Волоське 
Номер маршруту (для примюьких) | 229 Номери рейсов (для шжмюьких) | 229 
Довжина маршруту у прямому/ 
зворотному напрямках, км " 

I * 

Перюдичшсть виконання 
перевезень • щоденно ! 
К1лыасть граф1к1в руху 
(автобуав). од 1 2 
КПЫПСТЬ оооротних рейсяв, од. 1 10 
К'лас. пасажлром1спасть автобуав К, В, I, II, III понад 14 мгсць для сидшня 
Еколопчн! показники Не нижче р!вня Е11КО 1 



2. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТ1 ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННД 
НАСЕЛЕНИЯ 1 

2.1. Перевезенйя пасажир1в на маршрут! автобусами, клас яких'за 
гтасажиром1стк1стю щ нижче зазначеного у пункт! 1.2.1. цього Договору. ; 

2.2. В1 дсутн1 ств скарг на роботу "Перев1зника", зокрема на яшсть 
надання послуг пасфсирського автомобильного транспорту, недотримання 
саттарноччпетчних римог тощо. | 

2.3. Додержання розкладу та схеми руху автобус1в, що мкггитьсй в 
затвердженому "Замовником" паспорт1 маршруту. 

2.4. Забезпечення безпеки дорожнього руху гад час виконання 
догов 1рних зобов'язань. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ I ПРАВА СТОР1Н 
ЭЛ. "Заадовник" зобов'язаний: | 
3.1.1. Здшснювйти шстшний контроль за виконанням "Перев1зником" 

умов цього договору згщно вимог чинного законодавства УкраТни. 
3.1.2. Регулювати (встановлювати, затверджувати або погоджувати) 

тарифи на перевезення пасажир^в 1 багажу автобусами, яю працюють у 
звичайному режим1 руху, в м1жмюькому та примкькомх 
внутршньообласному сполученш. 

3.1.3. В межах чинного законодавства сприяти "Перев1зинк>^ 
забезпеченш безпечних 1 яга'Сних перевезень пасажир!В. в облают уваНш 
маршруту загального користування автобусними зупинками. 

3.2. "Замовник" мае право: 
3.2.1 Вимагати вщ "Перев1зника" виконання ним вимог д1Юч г̂о 

законодавства, зокрема у галуз1 автомобтлъного транспорту. 
3.2.2. Вимагати вщ "Перев1зника" самостшно, у повыому об(|яз1 

забезпечувати перевезення пасажир1в вщповщно до умов договору, в тому 
числ1, резервними ^втобусами, на випадок виходу автобусу в ладу чи 
зб1лъшення пасажиропотоку. 

3.2.3. Вимагати вщ "Перев13ника" шформащю, що стосуег>ся 
виконання ним умов цього Договору. 

3.2.4. При ЗМ1Й1 пасажиропотоку, пщтвердженим в установлено му 
порядку обстеженням1 на маршруту коригувати кшьюсть рухомого складу на 
ньому. I 

3.2.5. Вимагати вщ "Перев1зника" усунення встановлених факт1в 
порушення: 

закошв Украши "Про йвтомобшьний транспорт", "Про транспорт", 
"Про дорожшй рух"; I 

Правил надання послуг пасажирського автомобщьного транспорту, 
затверджених постановою Кабшету Мш1стр1в Украши вщ 18.02.1997 № 176 
(31 змшами та доповнённями); 

Порядку 1 у|юв оргашзацд перевезень пасажир1в та багажу 
автомоб1лъним транспортом, затверджених наказом Мтастерства транспоггу 
Украши вщ 21.01.1998 № 21 (з{змшами та доповнённями); 

умов цього договору, та 1нших вимог Д1ючого законодавства, зокрема у 
галуз1 автомобшьного транспорту. 

3.2.6. Достроково роз1рвати догов1р з "Перевпником" у раз1: 
- порушення ним умов договору. У такому раз! для роботи на 



о 

маршруп призначаеться автомоб1Льний перев1зник, який Ьа 
результатами конкурс^ визнаний таким, що зайняв друге мюце, на строк до 
зак1нчення дй договфу, який було роз1рвано, а в раз1 його вщмови ^и 
в1Дсутност1 - призначати до проведения конкурсу 1ншого автомобшьно 
перев1зника один раз т|а строк не бшып як три мюящ; 

- надходження в1д оргашв виконавчо* влади письмово! шформацй, фо 
шдтверджуе факт подання ним недостов1рноТ тформацй. 

3.3. "11ерев1зник" зобов'язаний: 
3.3.1. Забезпечити оргашзащю безпечних, яюсних послуг з перевезейь 

культуру обслуговування пасажир1в в автобусах, своечасшсть перевезень 
пасажир1в та багажу -на умовах цього договору та шших законодавчих 
нормативно - правовик аютв у сфер! перевезення пасажир1в. , 

3.3.2. Забезпечиуи необхщну юльгасть техшчно справних, обладнанйх 
та ек1трованих транепортних засоб1в, яю вщповщають вимогам безпе|(и 
пасажирських перевезень, для виконання умов Договору зпдно вимог 
чинного законодавств| про автомоб1Льний транспорт. 

3.3.3. Виконуватм вимоги: 
закот в У крапп! "Про автомобтльний транспорт", "Про транспорт". 

•'Про дорожнШ рух"; 1 1 

Правил надання послуг! пасажирського автомобильного транспорт}-, 
затверджених постановок) Кабинету Мйцстр1в Украши вха 18.02.1997 № 176 
(31 змшами та доповнейнями); * 

Порядку 1 ул|ов оргашзацй перевезень пасажирхв та багажу 
автомоб1льним транспортом, затверджених наказом Министерства транспорту 
Украши вщ 21.01.1998; № 21 (31 змшами та доповненнями); 

умов цього договору та 1нших вимог д1Ючого законодавства, зокрема у 
гапуз1 автомобильного транспорту. 

3.3.4. Додержуватись розкладу руху автобуав, що моститься в 
затвердженому "Замочником" паспорт1 маршруту. 

3.3.5. Сприяти "|Замовнику" у проведенш обстежень пасажиропотоку, 
вдосконаленню марцфутно1 мереж1, здшсненш постШного контролю за 
виконанням умов цьЪго договору, згщно вимог чинного законодавства 
УкраГни. | 

3.3.6. Забезпечуцати безкоштовний прогёд шльгових категорш громадш 
зпдно з вимогами чинного законодавства Украши. 

3.3.7. Використбвувати на маршрут! транспорта! засоби не нижчого 
класу, Н1Ж приведет у Договор! | 

3.3.8. Самоспйно забезперувати перевезення без права передоручендя 
виконання цього Договору шшик особам. 

3.3.9. Укласти догов1р 13 |суб'€ктом господарювання, який забезпечуе 
виконання функцш з оргашзацц та управл1ння рухом автобус1в {шдготовк} 
шформацй про роботу перев!зник!в на внутршньообласних автобусных 
маршрутах загального' користування, при цьому встановивши на транспорт 
засоби ОР8-еистеми. * 

3.3.10. Забезпечити на догов1рних умовах 1з суб'ектфм 
господарювання, який забезпечуе виконання функцш з оргашзацн 
управлшня рухом автобус1в 1 подготовку шформацй про роботу перев!знифв 
на внутр11пньооб>ласних автобусних маршрутах загального користування, 



належну робо-гу 0Р8-системи для безперебшного отримання 
"Замовником" необхщноУ шформацп про виконання умов цього договору 
протягом повного тершну його ди. 

3.3.11. У раз1 наявност1 в мкцях вщправлення, прибуття та зупикки 
автобус1в автостанцш укладають з власниками цих автостанцш вщповщш 
договори щодо надання послуг та виконання робгг, пов'язаних з 
вщправленням 1 прибуттям пасажир1в. 

3.3.12. Забезперувати роботу на об'ект1 конкурсу, який включас 
прим1ськ1 автобусн1 маршрута загального користування, не менше як 
одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення оаб з 
обмеженими ф1зични$ш можливостями. 

3.4. "Перев1зник" мае пр1аво: 
3.4.1. РозраходУвати тарифи на перевезення пасажир1В 1 багажу 

автобусами, яю працюють у звичайному режим1 руху в м1жм1ськ0му та 
прим1 ському внутр1пгаьообласному сполученш та надавати Ух "Замовнику" 
для розгляду. 

3.4.2. Отримувати компенсащю втрат за тльгове перевезейня 
пасажир1в та перевезення пасажир1в за регульованими тарифами вщповцно 
до вимог чинного закрнодавства. 

3.4.3. Приймат1|участь у проведенш "Замовником": 
- обстеження пасажиропотоку на маршрута; 
- перев1рки в1жонання! умов договору та отримувати матерный 

перев1рок. •} 
3.4.4. Надавати^ "Замовнику" пропозицн щодо вщкриття нових або 

з\пну напрямку сл!дування та режиму роботи транспортних засоб1в на 
Д1ЮЧОМУ маршруп, про змшу типу 1 шлькоси рухомого складу. 

3.4.5. Використовувати шли права автомобшьних перевгзншав 
передбачених законодавчими 1 нормативно-правовими актами Украши. 
сфер] перевезення паеажир1в. 

{ 4. ТАРИФИ НА -ПР013Д 
4.1. Регулювання (встановлення) тарифу на перевезення пасажирф 

багажу автобусами, яш працюють у звичайному режим! руху, в м1жмгсыссму 
та примхському внутршшьообласному сполученш здшснюегься згщно ви^Ог 
чинного законодавства УкраУни. 

5. В1ДПОВ1ДАЛЬШСТЬ СТОРШ ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Сторони несуть ву: повщальшсть за невиконання та неналефге 

виконання умов цього1 договор} згщно з чинним законодавством. 
5.2. Кожна 13 Сторш самост1Йно несе в1дповщальтсть за властями 

обов'язками перед трфГ1ми особами. 
5.3. "Перев1зник" несе! вщповщалыисть за недотримання безп^ки 

дорожнього руху, матер1альн^ вщповщальшсть за спричинену шкоду 
нанесент збитки при перевезенш пасажир1в 1 робот1 на маршрут1 згщф з 
ддючим законодавством. ! 

5.4. Сторони не несуть вщповщальносп за порушенням св 
зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з Ух вини. 

01Х 



! 5 

5.5. Сторони не несуть вщповщальносп за нёвиконання чи неналежне 
виконання сво1х зофв'язань гза щгм Договором, якщо нёвиконання чи 
неналежне виконання зумовлено ддею обставил непереборно! сили (фоэс-
мажорних обставин). ^ 

Сторона, доя яко! склалися форс-мажорш обставини, приймае на сёбе 
зобов'язання не тзнйпе 3-х календарних дшв з дати настання таких обстагин 
повэдомити шшу Сторону у письмовш форм1. 

|| 6. ДОДАТКОВ1УМОВИ 
6.1. Ус1 змши 1 • доповнення до цього Договору оформлюються шляхом 

укладення додатково! угоди оформлено! у письмовш форм1 1 шдписанго! 
Сторонами, яка являегься його кевщ'емною частиною. 

6.2. Ус1 питаний та розб1жност1, що виникають у зв'язку з виконанпям 
цього Договору, !• вир!шуються уповноваженими належним ч т о м 
представниками Сторш у 10 денний термин з дня отримання про це будь якою 
13 Сторш Договору письмовогоров1домлення. 

6.3. Ус1 спори,1,8 що пов'язаш з цим Договором вир 1 шуються шляхом 
переговор1в \иж Сторонами. I 

Якщо сшр не може оути врегульований чи виршений шля>:ом 
переговоров, вш виршуеться |виключно у судовому порядку визначенс^му 
чинним законодавстврм Укршни. 

6.4. Д1я договору припиняегься у раз1: 
6.4.1. Заюцчеш^я строку дй' Договору; 
6.4.2. Банкрутства "Перевпника"; 
6.4.3. Анулювання "Перев1знику,) лщензй з надання послут 

перевезення пасажир1в автомоб!льним транспортом загального користування; 
6.4.4. Вщмови Сторш за взаемною згодою в будь - який момент 

виконання Договору,- що оформлюегься в тому ж порядку, що 1 уклада^ня 
Договору. | 

6.5. Догов1р може бути роз1рваний до закшчення термшу його 
(достроково): 

6.5.1. За погодкенням Сторхн, що оформлюегься окремою письмо^ою 
угодою; | 

6.5.2. На вимоЬу о д т а \з Сторш у раз1 нёвиконання або поруше 
1ншою Стороною сво1х зобов'язань за Договором, що шдтверджуел|ься 
письмово; I 

6.5.3. За рйпенням суду та з 1нших шдстав, передбаче|шх 
законодавством Укршни; 

6.5.4. Про дострокове роз1рвання Договору Сторона яка е йпшаторол* 
цього, письмово попереджае 1рпу Сторону не менш Н1ж за 30 календар 
ДН1В. Шсля зак1нчення 30-ти денного терм!ну Догов1р вважаеться роз1рвант|м; 

6.5.5. У раз1 змщи юридично'1 адреси, Сторона зобов'язана у 10-денний 
термш повщомити про це шшу Сторону. 

6.6. У раз1 рео{эгашзацй "Перев1зника" вс1 його права та обов'язки за 
цим договором переходять до його правонаступника. 

6.7. Вхдносинц не в^егулюванш цим Договором, регулюються 
Сторонами вщповщнр до чинного законодавства. 

В1Д 
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] 7. ТЕРМШДП ДОГОВОРУ 
7.1. Цей Догов1р набувае чинности з 31 жовтня 2013 року. 
7.2. Догов1р укладений термшом до «30» жовтня 2018 р< к̂у 

(тридцятого ЖОВТНЯ ДВ1 ТИСЯЧ1 В1С1МНЭДЦЯТОГО рОКу). 
7.3. Закшчеш|а строку дп договору не звшьняе Сторони вщ 

вщповщальност1 за його порушення, яке мало М1сце пщ час ди договору. 
Догов1р складений у двох орипнальних пришрниках, що мають 

4 I 
однакову юридичну силу, по одному для К0ЖЫ01 Сторони. 
Один прим1рник Догов.ору збернасться у "Замовника", други^ 

"Переввника". { 

8. М1СЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВ13ИТИ СТОРШ 

"ЗАМОВ1ЩК" 
Дшпропетровськ^ обласна 

державна адмш1страцщ 

Юридична та поштова адреса: 
49004. м. Дшпропетровськ, 
пр. Кирова, буд. 1 
тел. 742-80-88. 742-83-86, 
факс 742-87-73 ц 

"ПЕРЕВ13НИК" 
Публ1чне акцюнерне товари 

«П1ВН1ЧТРАНС» 

Юридична та поштова адреса: 
65025, Одеська область, 
м. Одеса 
21 км. Староки'1всько1 дороги 
1дентифшащйний код: 0552355 
тел. факс (048) 729-59-81 

;тво 

П1ДПИСИ СТОРШ 

ЗаЗАМОВНИКА 
Заступник голо! 
облдержадмк трацп 

О.С.БУР1К 
М.П. 

НИКА 
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.1 Обгрунтування 
розрахункового тарифу (вартост! проКзду) 

на автобусному мар^руп загального користування 
№ 229 «м. Дшгтоопетоовськ - с. Волоське» 

(назва маршруту) 
Перев1зник ПАТ «П1вн1чтоанс» АК №4 м. Днтропетоовськ 

(назва перев1зника) 
Режим р\/ху - звичайний. 

1. Система оподаткування - Загальна. ПДВ 

1 Лнформащя щодо перевгзника. 
1.1. Система оподаткуваннА - Загальна. ПДВ 
1.2. Р1чш витрати: Значения, тис. грн. 
- загальновиробнич! витрага I 885,03 
- адмшстративш витрати " ! 4,50 
- витрати на медичний огляд | 139,50 
- оплата послуг АС , } 316,67 
- витрати на отримання лщензШ, лщензшких карток, тех. паспорта, 
ДОЗВОЛ1В, ТеХОГЛЯД1В , 1 

56,90 

- витрати на збут ,, . ' -

- 1НШ1 витрати й , -

- фшансов! витрати 1 | 1361,40 
1.3. Кшыисгь автомобше-дй1в роботи авт )бус!в за р!к 90885,00 

1 

2.1нформац1я щодо маршруту "'! 
2.1. Вид маршруту '! Примкътй 
2.2. Довжина оборотного рейсу, км 70,00 
2.3. Нас виконання оборотного рейсу, год. 2,25 
2.4. Довжина нульового пробйгу (на оборотни й рейс), км 2,80 
2.5. Час нульового пробегу (на оборотний рейс), год. 0,12 
2.6. Довжина оборотного рейсу з урахуванням вщювщноТ частки нульового 

проб!гу, км . ] 
72,80 

2.7. Час виконання оборотного^ейсу з урахуванням вщповдао! частки часу 
нульового пробегу, год. » 1 

2,37 

2.8. Планова кшыасть оборотних рейав: ! 2.8. 
- за добу , ч 1 10,00 

2.8. 

-зарш 1 3650,00 
2.9. Загальний пробк за рк, км', } 265720,00 
2.10. Клльюсть перевезених пасажир1в за р1К | 135050,00 
2.11. Кшыасть виконаних пасажиро-кшометрш 3781400,00 
2.12. Кшьюсть автомобше-дшв роботи автобуав за рис 730,00 

1 
3.1нформац1я щодо рухомого складу на маршрут!. ( 
3.1. Марка автобусу 1 БАЗ-А079.32 
3.2. Габаритна довжина автобусу, м I -7,15 
3.3. Перв1сна балансова варт1СтЬ (без ПДВ), г^н. 307629,00 
3.4. Вид палива 14 1 ДП 
3.5. Варгёть палива (без ПДВ), грн./л | 20,00 

Вартютъ мастильних матер1ашв (без ПДВ) 
- моторш оливи, грн./л , ! . 53,33 
- ТраНСМ1С1ЙН1 оливи, грн./л 1 63,33 
- спещальш оливи, грн./л 1 61,66 
- пластичш мастила, грн./кг | 56,66 

3.6. Автошини ' ' . 3.6. 
- варт!сть автошини (без ПДВ), грн. .... 3375,00 



» 

- експлуатацШна норма середнього ресурсу, тис. км 60,00 , 
3.7. Нормативи для розрахунку , 

- годинна заробтга плата з вщрахуваннями на сощалып заходи, грн./год.: 
1 

- ВОД1Я , 19,27 1 " I 
- кондуктора -

паливо: 
- базова лшШна норма витрат, л/100 15,00 
норми витрат мастильних матер1ал!в: 
• моторш оливи, л/100л палива 2,80 
- трансмгсШш оливи, л/100л палива 0,40 
- спещальш оливи, л/100л палива . 0,10 
- пластичш мастила, кг/100л палива 0,30 
- повний амортизащйний проб1г, автобусу, км .650000,00 

3.8. Варттсть акумуляторноТ батареТ (без ПДВ), грн. 2791,66 

4. Розрахунок виконаний з урахуванням положены ' 
- Закону УкраТни "Про адни 1 цшоутворення"; 
- Закону Украши "Про автомобшьний транспорт"; 
- Податкового Кодексу УкраТни; 
- Постанови Кабшету Мшстргв Укра&швщ 25.12.1996 р. № 1548 "Про встановлення повноважень органов 
виконавчоТ влади та виконавчих оргаюв м1ських рад щодо регулювання шн (тариф1в)"; 
- Правил надання послуг пасажирського автомобильного транспорту (в редакцй постанови Кабтету 
МШ1С1Р1В вщ 26.09.2007р. №1184); ,, 

- ГалузевоТ угоди М1ж Мшстерством транспорту 1 зв'язку УкраТни, Всеукрашсышм об'еднанням 
оргаюзацШ роботодавщв автомобшьнрго транспорту та загальним представницьким органом Профспшки 
робггаикш автомобшьного транспорту та шляхового господарства УкраТни 1 ВсеукраТнськоТ незалежноТ 
профспшки пращвншав транспорту по пщгалуз! автомобшьного транспорту на вщповщний рж; 
- Норм витрат палива 1 мастильних матер1ашв на автомобшьному транспорт! (наказ Мшстерства 
транспорту УкраТни вщ 10.02.1998р. №43); 
- Положения про техшчне обслуговування та ремонт дорожшх транспортних засоб^в автомобшьного 
транспорту (наказ МЫстерства транспорту УкраТни вщ 30.03.1998р. №102); 
- Норм витрат на техтчне обслуговування 1 поточний ремонт по базових марках автойобшв (лист 
Мшютерства транспорту Укршни вщ 15.12.1995р. №7/1-3-1071п); 
- ЕксплуатацШних норм середнього ресурсу пневматичних шин колкних транспортних засоб1в I 
специальных машин, виконаних на колгсних шас1 (наказ Мшстерства транспорту I зв'язку УкраТни 
вщ 20.05.2006р. Х»488); ;; 
- Експлуатащйних норм середнього ресурсу акумуляторних свинцевих стартерних батарей кошсних 
транспортних засоб^в 1 спещальних ^ашин, виконаних на колгсних шас! (наказ МЫстерства транспорту 1 

зв'язку Украши вщ 20.05.2006р. №48^); 
- ПСБО 7 "Основш засоби" (наказ Мш1стерства фшанЫв УкраТни вщ 27.04.2000р. №92); 
- ПСБО 16 "Витрати" (наказ Мшстерсква фшансш УкраТни вщ 31.12.1999р. №318); 
- Методики розрахунку тариф1в на послуги пасажирського автомобшьного транспорту (наказ 

АНшстерства транспорту 1 зв'язку УкраТни вщ 17.11 .р009р. №1175); 
(ЩМетодичних рекомендуй з формувкння соб1варто1ст1 перевезень (робгг, послуг) на транспорта (наказ 
^ Министерства транспорту УкраТни вщ 05.02.2001р. >Г°65). 

п 
Розрахунок тарифу (вартосп проТзду) 

№ , Стагп витркг Зазначення, грн. за рж 
1. Внробннча соб!варт{сть 1 1469637,85 
1.1. Прям1 матершьт витрати^ | 996488,64 

- паливо ' { 821074,80 
- мастильш матер а̂ли , 1 81212,51 
-шини { 87922,06 
- акумуляторш батареТ. 6279,27 

1.2. Прям1 витрати на оплату пращ \ 120946,81 
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зарплата водив ^ 120946,81 
1.3. Ьш1 прям! витрати ' , , „ 345093,73 

- послуги автостанцш « . 2543,53 
- витрати на отримання лщензШ, дозволш, оглядев 457,03 
- нарахування на зарплату? водпв . 45548,57 ' , 
- амортизация рухомого складу ' > „ „ , 125758,74 
- зарплата рем. робпншав з нарахуваннями ' 56862,80, 
- запчастини та матер1али! * .х 112802,58 . , 
- медичний огляд '' , *, * » " 1120,48 

1.4. Загальновиробнич^ витраМи* " * { , , 7108,67 
2. Адмшипгративш витрати 36,14 
3. Витрати на збут4 | . , . 
4. 1мш витрати , * 1 , , . 
5. Финансов! витрати 1 . ( . 1 10934,94 . _, 

Соб1варт1сть послуг <!' „ Л 1480608,94 , 
Рентабельтсть, % % , I » , 15,00 , 
Прибуток , | „ „ . 222091,34 . 
Розрахунковий доход § » , . , . 1702700,28 
Кшыасть виконаних пасажйро-кшометрхв 3781400,00 
Тарифнй 1 пасажиро-кЫометр „ 0,4503 . 

% 
1 
! * 

Заступник директора ПАТ "Швшчтрайс" 1» Пилйпчук Г.Б. 
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