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Антимонопольний KoпriTeT
Украiни
вул. Митропо.пита Василя
Липкiвського,45, м. Киiв, 0З035

//  Копiя:  Киiвська обласна

державна адмiнiстрацiя
Про розгляд рекомендацiЕ

за дорrIеншм Ки[вськоi обласноi державноi адмiнiс,грацiт, управлiння
iнфраструктури, в м| ежах комiIетРнцii, розглянуло рекtlмендацii
АНТимонопольного KoMiTeTy УкраТни цOдо запобiiаtlня I rорушенням
законодавства про захист економiчноi кOi{ курэнцii, та rl.rgt.l.;6i\ { дя€ l.{ acTyI IFIe.

У зв'язк11 iз змiнами ; { о Постаl[ови Кабiл.тету folillicTpiB } ,KpaTHlT

вiд25.| 2.i996 М 1548 uГtrро встаi* овдення. iIoBHOpa;Ke} ib cpгaHiB виколiавчоТ

влади та виконавчих органiв мiськllл рад щодс реIулюi]ання цiн (тари,фiв)> ,

внесеними Постановою Кабiнету N,,iiнiс,грiв Укпаiни вiд 25,03.2015 Jti'g 240 кПро
внесення змiн у додаток до iloстанови Кабiнетrч lviiHicTpib Украiни вiд 25.12,i996
Nq 1548> , обласнi державнi адмir; iстрацii не ll4il} ol,i:  lICIBHOBaжefib ()тOсовно

реryлювання (встановлення) тарифiв на переве:rен} lя r:асажирiв i багаiку
автобусами, якi працюють у зви,* айн,ому режимi рух} ,, в примiськом1, та.

MiжMicbKoмy внутрiшньообласному сполуiеI riii. Тобто" фак,гиtl} tо, встановлено
вiльне цiноутворення.

Таким 
"""о* , 

KipTicTb проТзлу пасажирiв на приlиiських i мi;клliоъких

автобусншх маршрутах загшIьного коiiистуtsання всгановдiоеться перевiзниками

самостiЙно на пiдставi економiчно обrруfiтOваних вI ,гграт за.таllифнил,4и зонами,

вiдповiдно до пункту 2 Idаказу Ъ,iiHicTepcTBa lрilнспортy та зв'язку, Украiни
вiд 25.05.2006 } l9 503 < < rlpo затвеJ]дх(ення Тлtпrэвих форм квитitiв H;t проiЗд
пасажирiв i перевезення багахсу I iа h{ арцIрутах заfальi{ .ого коррIстуван} lя>  та
Методики розрахунку тарифiв на послуги пасажирського ангомобiпьного
транспорту, затверлженоi [ { аказоlчt b{ iHic,TopcтBa Tpalr{ ;пopTy та зв'язку УкlэаiЪи
вiд 17.11.2009 Ng 1175.

Тому з метою вирiшсгlня гiiiта} iия BapTc,cTi проТзду на примiських та
мiхмiських автобусrlл.Iх, MapffrpyTa,t заi,zuIьноI^ о корI4сl} ,Rання КиiвськоТ областi,
представниками управ;; iння iнфраý,грукl,} ,р!iл KшlBcbK+ i облдержадмiнiсrрацii, якi

, входять до складу рсбочоi грули з вивчення питання обrрунтованостi
збiльшення тарифiв на переве:rення пасажлlрiв автоперевiзниками Киiвськоi
областi, б,чло надiсла;lо iiиc,] ]  11рем'ерллiнiотру Украiни Гройсману В.Б,

реестрацiйний вихiдний Hol"iep Bl,rr 16.02| 2017 Лg З i реестрацiйний вхiлний

O/or н / .{ 5gl
I

с?. (Ъ. (.Ot Т



I roMeP вiд 28.02.20| 7 м 4lр..0{ } 4пзi} / ] : { ).] I  щодо скасуtsання Постанови Ng 240вiд 25,03,2015 р, до коlvIплексiЁl{ Jго * ir"".ц# "п"ru"п, державнс)го реryлюваннятарифiв на пасажирськi автобус;чi п.р.i..й ,u поверненI { я повноваженьОРГаНаМ ВИКОНаВЧОi ВЛаДИ Реry,| rЮtsаННЯ тарифiв на ,r".u* "p."* i автобуснiперевезення.

на жаль, будрякоi реакцiТ чи вiдловiдi з приводу
MiHicTpiB Украiни до Киiвськоi обла.поi дйuЪ"оi

Водночас управлiння iнфрастlэуктури КиiЪськоi облдержадмiнiстрацii неcToiTb осторонъ проблеми .* о.rйоiо пiдвrщення перевiзниками КиiвськоI
: .?: : : :1тарифiв 

Ьа u"rобу.ri пасажир.ii перевезення у примiських тамrжмlських автобусних маршру.ах заг€Lльпого користування КиiЪськоi областi,що може спричинити зростuн," соцiальноi напруги i вплине на матерiальнестановище працюючих | ромадя} I , якi вимушенi щоденно користув атисяпримiським i MiжMicun", гiасажирсъким траRспор'ом обл;естi. Тому, упод{ шьШому при проведеннi KoHKypciB з перевезення пасажирiв органiзаторпереве3ень розгляда€ можливiсть включення, в межах законодаI } ства, однiею здодаткових умов питання запланованого аргументованоtо тарифу на автобусниймаршрут, що буде об'ектом конкурсу, ро.робпений у вiдповiдrоrтi до МIетодикирозрахунку тарифiв на пос,цуIи 
'асаж(ирсъкого 

автомобiльнOго тра,нспорт} ,,затвердженоi Наказом MiHicTepcTBa 
'транспорту 

та зв'l1,1ку Украlяивiд 1 7 ,112O0g J\ lb l l75 ,u .u"ui' ВсТаI : iоВленого органiзатороIи зразка . { Ipoзобов'язання претендента, у разi перемсги , no"nypci, самостiйно не змiнюватитариф без узгодження (заr"ЬрЪrкення) з органiзатOроlJ перевезень.

на сьогоднiшнiй день,
даного питання вiд Кабiнету
адмiнiстрацii не надходило,

З повагою

Начальник управлiння

.'

Ю.А. Череднiченко

Романюк В.Р. 28б8I 22



I IривАтнЕ пIдшри€мство IнвАлIдIв,,нАдIя2000,

0815з, MicTo Боярка, * у". BJЁiXillЖlT:,IЖ"* 1T.,.# "acTi, тел;fзt| Фб7)50з _з2_6з

Вих. j \ b 3

вiд к20>  сiчня 202l р.

В.о. начальн{ ака управлiння пасажI rрськцх
перевезень КОЩА
А.В. Чабану

Шановний Артем Васильович !

ППI  < Надiя2000>  стабiльно працю€ на ринку пасажирськ]их перевезеньз 1999 рощу у КиевоСвятошинському районi, irостiйно знiплае соцiа,lльнlz
напруry, виконуЮчи безкОштовнi перев8зення ycix пiльговрlх категорiй, Ь
також працiвникiв соцiальноi сфери. Неодноразово допомагчIJIо у проведеннi
районних, мiських та сiльських культурно масових au"опцi", 

 
надаючи

безкоштОвно траНспорт, за що отримЕrло ,aiOpoKiB чим€} ло наI rо,РОд та по^ як.
OcTaHHiM часом, особливо останнiй piK, зросли витрати пiдцпри€мстЕа та

значно пiдвищилась собiвартiстъ пасажирських перевезень, зцебiльшоl.о узв'язку з COVIDl9. Значно скоротився пасажироrrо"i* , а такожi збiльши.lrись
цiни на yci складовi собiвартостi.

У зв'язку з вищевикпаденим та вiдпоЕiдно до пункту 3.2 l[ сlговору 86 вiд
22.0З.20| З У РеДаКцii ЩодатковоТ угоди вiд 13.08.2017 ппl кнадiя_2000)
просить погодити збiльшення тарифу на перевезення пасажирiв та багажу на
примiському автобусному маршрутi загального користування .I r& з69 кЗаdiр'я
 Киiъ АС кЩачна), в свою черry повiдомлясмо, що пiдвиlцення цiнлt на
про'lИ в межаХ тарифУ бУд" поступоВе та комфортне для пасажирiв.

Також надаемо економiчнообrрунтований Розрахуно*  
"uprocTi 

про'iЪду
на примiському 

лавтобусному маршрутi загагlьного користyвання м з69
кЗабiр'я  Киiв АС к.Щачна>

З повагою,

Щиректор ППI  < Надiя2000> .В. Ругаrrь



I IривАтнЕ пI  цпри€мств9 IнфАлIдIв (нАдI r[  2000> )

I  пенз.иrhi_о::J : }  }  Рi:r: : :  КиiЪськоТ областi, u{ ,оЬЙо.ородська, б l
t 'i код ] 0З67866, , 06?) 50] iЗ26З

м. Боярка
20 сiчня 2021 р.

РОЗРАХУНОК

BapTocTi проi'зду по маршруту лlь 3б9 
". 

Зч{ iр'"  м. КпiЪ (АС < Дачна> > )
(вiфстань 32,5 км., трива.lI iсть б0 хв.)

1. Заробiтна плата водiя _ 46,9|  ерн. (.500,00 
фн. в deHb за 8 zcld. роliоmч)2, Вiдрахування на единий соцiаль"riи 

""L. 
o{ zzи,

46,99 ерн. *  0,22 :  I0r34 ерн.
3. Вiдрахування на податок на доходи фiзичн{ ах осiб 18% :
4б,99 zpH. *  0,]8 :  В,46 zрн. ' l

4. Вiдрахування на вiйськовий збiр 1,5% :
46,99 ?рн. *  0,015 :  0,70 ерн.
5. BapTicTb п€lJIьного з розрахунку 19 л. на 10Ь км.:
0,19 *  32,5 км *  29,00 :  trb,08 zрi. t

б, BapTicTb мастипа: 0, Ig *  32,i 
.* у 

*  2,2%  *  140 2рн. :  16,3 zрн.7. Знос автошин: 4500 zрн. /  в0000 км *  32,5 ф '' 
:  lZ,Bi $n.8. Акамуляторнi батареi:  280а ерн.* 2 u,tm.'/  tz| yb /  24dн./ВzБd.:2,4!|  zpH.9. BapTicTb То1; ТО2: 3,000 apH./24dH./8zol. {  ts,63 ,р".

10,Поточний ремонт: 8000 uр"i/2аd"./Веоd.:  4j,б7 ,р".
1 l.Амортизацiя (зщIишкова BapTicTb 900000,00 грн):
900000,00 *  0,40 /  2050,В0 :  175,54 zpH.
12.Всього затрат:
4б,99+  I0;4;8,46+ 0,70+ I79,a8+  ] 6,з0 +  lz,B| t+  2,4з +  l5,6з +  4] ,б7+ ]75,54
=  509,94 ерн.

13. Загальногосподарськi витрати_2 5о/о: 509,94 *  0,25 :  127,49 zpH.
14. Разом витрати становлять: 509,94 +  I27,49 :  637143 zpH.
15. Страхування 1.Yо: б37,43 *  0,0I  :  6.37 zoH.

_1!. ýсього витрати рilзом: 637,43+  6,3i:  ОiЗ,l1Т ер,t7. 
14 zрн.18. Рентабельнiсть | 5о/о:  ] ,04 *  g,lj :  gjffi

19, Розрахунковий тариф на прреве..rr" о.Ъ гjлв :  I ,04+ 0,I5 :  1,20 ,zpH.
20. Розрахунковий тар.иф на перевезення з П!{ :  I ,20* 1,2 :  I r44 ерн.
21. Розрахункова BapTicTb проiЪлч з ПЩВ: t,li* P2,S :  46,80 ipr,.

Щиректор ППI ,,Надiя2000'' О.В.Рtrrгаль



: l,пmЁ

пррIвАтнЕ пIдпри€]чIство IнвллIдIв,,нАдIя2000,о
Iдент.ифiкацiйний кЬд зозоZвос'

08153, MicTo Боярка, вул. Бiлогор.;пй;; i;  * Ь;; ; ,; i;бластi, тел.+ 3В(()67)503326З

Вих. J\q 4
вiд < Д>  сiчня 202I  р.

В.о. начальн+ ,I ка управлiння
перевезень КОДА
А.В. Чабану

Шановний Артем Васильович!

пасilкI rрських

О.В. Рурд11,

ППI  < НаДiЯ2000>  СТабiЛЬНО ПРаЦЮе на ринку шасажирсьI .4х перев* зеньз 1999 рокУ у КиевОСвятошrИнськомУ райЪнi, irocTiйHo'* * 1rruu сtttдiаllьн1lнапругу' виконуЮчи безкОштовнi пер""езення ycix пiлы.овиtх категорiй. атакож працiвникiв соцiаrrьноi афери. Неодкоразово допOмагаJI . у Цроведrэннi
районних, мiських та сiльських кулътурно масових заходцiв, надаючибезкоштовно транспорт, за що отримчо ,а iOpoKiB чим€tпо наI "ород та поlцк.OcTaHHiM ЧаСОМ, ОСОбЛИВО оЪтаннiй p[n, зро.ли витрати п1ддрдgцства тазначно пiдвищилась собiвартiсть пасarкирсъких перевезень, з2цебiльш,rL} 1,0 узв'язку з COVID19, Значноскоротивая пасажиропотiк, а'ако)к збiльrrrились
цiни на yci складовi собiвартостi.

У зв'язку з вищевикJIаденим та вiдпоqiдно до пункту З.2 ffоговору 90 вiд22.0З.20IЗ у редакцii !одатковоi угоди Jд 
 

rз.оf.201ь Шш ,,кНадiя2000D
просить погодити збiльшення тарифу на перевезення пасажирiв та багаж1, gд
ПРИМiСЬКОМУ аВТОбУСНОму ruр* руriru.* цrого користуваншя Jф з68 < < Боярка*  КиiЪ дС < Подim> , в cBolo черry повiдOмляемо, що пiдвищс:ння цiни напроiИ в межаХ тарифУ бУд*  поступоВе та комфортне для пасажиlriв.

Також надаемо економiчнообгру* rrо"а"rй Розрахунок вар,гостi проiздун1 примiсько,{  j"тбусному маршрутi загального користувiання J\b з68< < Боярка *  КиiЪ АС < Подiш

З повагою,

!иректор ППI  < Надiя2000>



привАтнЕ I I Iдпри€п{ ство IнвАлIдIв оонАдIя20qlщ,о

м. Боярка.,ffiНж^ # Н:i: ffi. ; f; : fjooo."* , u,

м. Боярка
20 сiчн:п 2а2|  р.

РОЗРАХУНОК

BapTocTi проiзду по маршруту Nь 3б8 м. БоflркД  М. Кпiв (АС кtlодiш)
(вцстань 46,6 км., трива_lriсть 60 хв.)

1. Заробiтна плата водiя _ 46,9|  ерн. (_500,00 
фн. в deHb за 8 zоd. pt.: ltlomu)2. Вiдрахування на сдиний сощiальний внес о1,22уо,

46,99 ерн.*  а,22 :  1а} 4 zpH.
3. Вiдрахування на податок надоходи фiзичнфх осiб 1В% :
4б,99 zp+ . *  0,I8 :  8,46 zрн.
4. Вiдрахування на вiйськовий збiр 1,5% :
46,99 zрн. *  0,015 :  0,70 zрн.
5. BapTicTb пzlльного з розрахунку 19 л. на 10ф км.:
0,19 *  4б,6 км *  29,00: 256,77 zpH.
б Вартiстъ мастила: 0,]9 *  4б,Ь кч *  2,2%  *  t1o ZpH. :  23,37 zpH.
7. Знос автошин:4500 ерн. /  80а00 кtи *  46,6 ф * '7 :  1s,i5 еЙ
8, АкамУляторнi батареi:  2800 zpH.t2 u,tm. /  I2 | ,t ic /  24dн./ВеБd.:  2,4si ерн.
9. BapTicTb То1; То?: 3000 zрн./24dн./8zоd. \  ts,63 ,р".
I0.Поточний ремонт.. 8000 ерн,/24dн./8еоd.:  l| 167 ерн,
1 l.Амортизацiя (залишкова BapTicTb 900000, 00 

грн) 
:

900000,00 *  0,40 /  2050,80 :  175,54 zрн.
12Всього затрат:
46,99+  Ia,34+  в,46+ 0,70+ 256,77+  2j,g7 +  l&Jlr+  2,4з +  l5,6з *  4I ,6:7+ 175,54:600125 zрн.
13. Загалъногосподарськi витрати 25о/о: б00,25 *  0,25 :  150,06 ztrэн.
14. Разом витрати становлятъ: б00,25 +  l50,06 :750131 ерн.
15. Страхування tИo..750,31 *  0,0I  :  7,50 ерн.
1б. Всього витрати pzвoM: 750,31+  7,50: T5T.$I  zpH.
l7. Собiвартiсть l пасажпрокiл9\е| ра:.757.8I / ,2i ,wiсце/4б,6 кrw :  0i| ? zрн.
18. Рентабельнiстъ l5Yо: 0,77 *  0,]5 :  0,12 еi;
19. Розрахунковий тариф наперевезення безI7. rOзрахунковии тариф на перевезення без Г{ ЩВ: 0,77+ 0,12 :  0,8!il ,7pH.
20. Розрахунковий тариф на переВезення з П,.ЩВ: 0,89* ] ,2 :  7107 ерн,.
21. Розрахункова BapTicTb проiЪду з ПffВ: I ,07Ц46,б :  49,86 ipH.

,Щиректор ППI ,,Надiя2000'' О.В.Ругаль



ПРИВАТНЕ ПIДШРИ€МСТВО

08 1 5з, MicTo Боярка,,уо. вi,lЁiхilllЖ1?: rшськоТ областi, тел.+ З 8(06ZlSО]  ЗZ ОЗ
(Дц,шgt

В.о. начальника управлiння пасажирських
перевезень КО{ А
А.В. Чабану

J

Шановний Артем Васильович !

ППI  < Надiя2000>  стабiльно_ 
:рацюе | ra ришку пасажирсь] l.nж перевезенъз 1999 року у КисвоСвятошл

н апру ry, вико ну ючи б ез ко'"*  y*  Т:Ё4lХН, r: ,ТХТf,Х;Т,У TJJ* ffi 'I
; } :Ж1* ':"Yý:_" " : :* :1т :  9_Т ", 

н'о 
4* р азО Во до по магаJIO у про ве дс: нн iкил культурно масових заход; iв, надаIочиU* ' * ?Tr: : : l, 

:у : : : : :р:  л.:_* о 
о"р""* о ;  

"ii6^ ;  "i 
в чим ал о 

"u.bp"o 
та поди к.

Вих. ЛЬ 5

вiд < 20>  сiчня 202l р.

районних, мiських та сiльських * уrr"]

З повагою,

,.Щиректор ППl < Надiя2000>

l

lt jJUл 1,а подик.OcTaHHiM часом, особливо оътаннiй Гlк, фосли витрати пi,цприемства таЗНаЧНО ПiДВИЩИЛаСЬ 
_СОбiВаРТiСТЬ пасажифсъких перевезень, : ,здlебiльшог,о узв'язку з COVIDl9, Значноскоротився ,rui"u* "ропотiк, а тако] к збiльшились

цiни на yci складовi собiвартостi.
У зв'язку з вищевикJIаденим та вiдповiдно до пункту 3.2 !оговору 21 вiд10,06.2020 ПШ < Надiя2000>  просить Бод* , збiльшенrгя тарифу наперевезення llасажирiв та багажу_на прцмiському автобуснOпdу маршрутiзагалJIьного користування Ng 718 < < Вишн."р *  Киiв дс < йвденнФ), ts cвioк)чергу повiдомляемо' що пiдвищення цiнц на проiъд в межах тарифу б]улепоступове та комфортне для пасажирiв.
Також надаемо економiчнообrрунтовфний Розрахунок Ba]p] ]ocTi проiiздун1 примiському автоФсному * uрйруri загального корист),вання Jчь 718< < Вишневе  Киiв АС < Пiвд.rпruu.

.} З. Ругаль



I I  рив л 
1т,т" чrёу ч9 ус тв9 lн$,ллIдIв (нАдIяь 

2 0 0 0 D

код ЗOЗб

м. Боярка

РОЗРАХУНОК

BapTocTi про'здУ по марШрутУ лlь 7I8 м. ви,lфеве  м. КиiР (АС < < I liвденша> r)r
(ВiфСтань 1б,4 кц., rpиBia_l;ricTb з0 xil.)

L Заробiтна плата водiя  31,25. zpH. (.500,00 
фн. в dень за 8 zod. рt'боmu)2 Вiдрахування на единий соцiйьний вньс oo1zzи,

31,25 ерн. *  0,22 :  6,88 ерн.
3. Вiдрахування на податок на доходи фiзичнfiх осiб 18% :
3I ,25 ерн, *  0,]8 :  5,63 zpH.
4. Вiдрахування на вiйськовий збiо 15% :
31,25 ?рн. *  0,015 :0147 ерн.
5. BapTicTb п€lJIьного з розрахунку 19 л. на 10d км.:
0,19 *  16,4 км *  29,00 :  90136 zрн.
б. BapTic.b мастила: 0 19 *  I6:41ry *  2,2(%   ,1О 2рн. :  8,23 ерн.
7. Знос автошин:4500 ерн. /  в0000 км *  ] 6,4 ф;' :6,i6 rp"
8, АкамУляторнi батареi:  2в00 ерн.* 2 шm.'/  tZ jvtic /  24dн./Вiоd./  2 (30 хв.) :

I ,22 ерн.

9. BapTicTb ТО1; ТО?: 
?00а ар,у./24dн./8zоd. /  2 (30 хв.) :  7,87 zplt.

_1!.Поточний ремонт: 8000 zрн./24dн./8еоd. /  2 фO'хв .) ! ZО)Вirрп.
11.Амортизацiя_(залишковавартiсть 900000,0O.pr.li 

, 

900000,00 *  0,40 /  2050,80 :  175,54 zpH. ?

12.Всього затрат:
3] ,25 +  б,88+  5,63+ 0,47+  g0,36+  В,2з +  б,4б+  | ,zz *  7,81 +  20,Вз+ li'5,54:
354,68 ерн.

13. Загальногосподарськi витрати 25Yо: 354,б8 *  0,25 =  88,ST zpH.
14. Разом витрати становJIятъ: 354,бВ+  63,67 :443135 ерн. 

/

15. CTpaxyBaHIU[  | Yо: 443,35 *  0,0l :4,43 zрн.
1б. Всього витрати разом: 443,35+  4,43: 447, 2рн.

:447,7, lиic

20 сiчн:я 2a2l р.

'0 ерн.
l7, iстъ 1

18. Рентабельнiсть 15ой: ] ,30 *  0,15 :0,r0 zp*
19. Розрахунковий тариф на перевезення без Ц
20. Розрахунковий тариф на перевезення з

ЩВ: / ,30+ 0,20 :  1rýl',l,:ptt.

:  I ,5a* I ,2 :  lr80 zрн,
21. Розрахункова вартiстъ проiiду з П.ЩВ: / ,В0 6,4 :  29n52 zpH.

Щиректор ППI ,,Над iя2000'' О.В.Ругаль

1ýjI .+ ЗВ 50зi_: i2_63



I IРИВАТНЕ ПIДПРИ€МСТВО

0815з, MicTo Боярка, 
"yn. 

ъi,iiiJll1: :HlT:

нвАлIдIв,,нАдIя:2000,
л30367866
:Твськоi областi, тел.+ 3 lB(067)503 3 2..6з

(1]Llkr.r1

Вих. ЛЬ 6
вiд < 20>  сiчня 202|  р.

В.о. начал":F:з управпiння пасажирських
перевезень КОЩА
А.В. Чабану

Шановний Артем Расильович!

ППI  кНадiя2000>  стабiльно працюе на ринку пасажирськ]их перевезеньз 1999 року у КиевоСвятошl
напруry,виконуючибезко* ""lх;Т:Ь$lхН,r: iJхж""# :} 1:",".жя; i
також працiвникiв соцiаrrьноi сфери_ Неофкоразово допомаг€Lл'о у проведеннi
районних, мiсъких та сiльсь ких куль{ урно масових захгl;1iв, надаючибезкоштовно транспорт, за що отримаJIо ,{ iopoKiB чимало 

"rЬроо 
та пO/цяк.OcTaHHiM ЧаСОМ, ОСОбЛИВО оЪтаннiй pi* , фосли витрати пiдцприемства тазначно пiдвищиtlась 

_собiвартiсть .ru.u* "Р""Й*  ,r.р"везень, з,цебiльшоrо узв'язку з COVIDl9, Значно скоротивýя пфсажиропотiк, а також, збiлъшились
цiни на yci складовi собiвартостi.

У зв'язку з вищевикладенич.. 
"1 

вiфповiлно до пункry : | .2,Щогсlвlору

: } :9,1о"вЦ 
25,06,2014 У редакцii Додu[поuоi угоди вiд 1:з.08.2017 ] lпI,.vU.l,\ , l /  1, 1,.l 1I< Надiя2000) проситЬ погодитИ збiльшеНня тарифу на перевезе* ня пасажlлрiвТа баГаЖУ На ПРИМiСЬКОМУ автобусному * uoolrri qагяпrrr(lгп, л?/ \ tлт,лтl,плт?t*

* : :* : : : : :ч"__.:11уl_r": :9фунтчqанийРозрахуноквар.гостiпроi'здун9 примiському 
_автобусному маршрутi загагlьного корис1уt} ання м 796

< < Боярка  КиiЪ АС к.Щачна>

З повагою, ,rffi)
!"'?, О,В,Р,угаль.Щиректор ППI  кНадiя2000>



I IривАтнЕ пIдпРи€мсТво IнРАлIдIВ (НАДI r; t2000} >

,, 
^ ,,* ,, 

* ,,.л 9 : "i]  }  
м. Б_оярка, _КиiЪськоТ областi, в[л. Бiлогородська, 6 1

цtйgtrй код ЗOЗб
J_IýдJ!ý (067) 5С } 326З

п,l. Боярка
20 сi.lнш 202l р.

розрАхуно+

BapTocTi проi'зду по маршруту м 79б ,. 
TgEp* u  м. КиiЪ (АС ,ф{ ачнаr> )
(вi{ шстань 35,З км., тривlа,пiсть бd х;в.)

1, Заробiтна плата водiя  46,99. zpH. ( 500,00 Ррн. в dень за 8 zrld. r,.боmu)2. Вiдрахування на единий соцiальний внес oizzи,
46,99 ерн. *  0,22 :  10,34 ерн.
3. Вiдрахування на податок I Iа доходи фiзичнЙх осiб 18% :
4б,99 ерн. *  0,18 :  8146 ерн.
4. Вiдрахування на вiйськовий збiр 1,5% :
4б,99 zpH. *  0,015 :0,70 zрн.
5. Вартiстъ п€шьного з розрахункУ 19 л. на 1d0 км.:
0,19 *  35,3 км *  29,00 :  194rý0 zрн.
б. BapTicTb мастила: 0, Ig *  35,3 Klw *  2,2%  n lPТ 2рн. :  17,71 zpH.
7. Знос автошин 4500 ерн. /  80000 кл, *  3$ ф *  7 :  lз,iо ф.
!. $КаМУЛЯТОРнi батареi:  2В00 zрн.* 2 шm. /  I2 Mic /  24dн./8еБd.:  2,,4,з zpH.
9. BapTicTb То1; ТО2: 3000 ерн./24dн./8zоd. I  ts,63 ,р".
10.Поточний ремонт: 8000 zрн./24dн./8zоd.:  4| ,67 ерн.'
1 l.Амортизацiя (залишкова BapTicTb 900000,Оф грн ):
900000,00 *  0,4а /  2050,В0 :  175,54 zpH.
12.Всього затрат:
46,99+  I0,34i 8,4б+ 0,70+ 194,50+  ] 7,7t +  tЗ,l0+  2,4з +  15,6з *  4] ,t17+ ]75,54t:  527,87 zрн. Jд/ rо/  ёрн.

13. Загальногосподарськi витрати 25Yо: 527,8l *  0,25 :  137197 zpH.
14. Разом витрати становлятъ: 527,в7 +  I31,gI  :  659184 epi.
15. Страхування lYо: 659,84 *  0,0]  :  6,б0 zpH.
1б. Всього витрати pajloм: бi59,84+  6,60: 2рн.

I9
l"8.

19.

20.
2t.

Рентабельнiстъ | 5Yа:0,99 *  0,I5 :0,15
Розрахунковий тариф на перевезення без [ IP:  0,99+ 0, 1 5 :  1,1' 4 ерн.

:  I ,I4* 1,2 :  1137 zрн.Розрахунковий тариф на перевезення з
Розрахункова BapTicTb проiзду з ПЩВ: 1,3Z 35,3 :48,36 арн.

."f* \

,.Щиректор ППI ,,Надiя2000" О.В.Руга_гrь


