
Супроводжувальна записка до розрахунку BapTocTi проiзду
1 пасажира в автобусах на мiських маршрутах, якi працюють у

звичайному режимi руху, по ТОВ "Чорткiвське АТП lбl42u
станом на вересень мiсяць 202l року.

Основною дiяльнiстtо Товариства е задоволення потреб населенfiя в пасФкирських
перевезеннях.

Ца територii пiдпоиемства розмiцено.
a стоянкупасtr)кирськоготрalнспорту;

Зона по ремонту рухомого транспорт}, роздiляеться на три комплекси.
1 комплекс ТО,Щ (кожноденне обслуговув:шня, технiчне обслуговування );] комплексбiжуqогоремонту;
' комплекс пiдготовки виробництва (дiльницi по ремонту i обслуговуваннi вузлiв i

агрегатiв).

На територii пiдприсмства розмiщено контрольно-пропускний пункт, адплiнбудинок
(duспеmчерська, бiлеmна каса, меdпункm..J, тансформаторна пiдстанцiя, комплекс дJIя миття
автомобiлiв, кJIас безпеки руху, який обладнаний дrя з*rять по пр:лвилil( дорожнього руху,
котельня.

В пiдприемствi налагоджена автоматизована система облiку i аналiзу роботи пiдприемства
на ПЕВМ. Комп'ютери, якi працюють в мережi з програпrним забезпеченням lС{ухгатперiя
(версiя 7.7), яка адаптовЕlна NIя роботи автотрzlнспортного пiдприемства, забезпечують
оперативну роботу Bcix пiдроздiлiв пiдприемства.

Станом на 01.10.2021 р. в автопiдприемствi налiчуеться,
. автобусiв- 42 одиницi з загапьною мiсткiстю - 1096 мiсць для сидiння.

На протязi з 20l'| - 2020 poKiB автопiдприемство, за рахунок оборотних коштiв провело
капiтальний ремонт 5-ох автобусаlrл марки ЗАЗ I-VAN АO7А та одного автобуса марки
Mercedes-Benz 0814, якi курсують на мiських маршругаr, 5-ох автобусiв марки Mercedes-Benz,
якi курсують на примiських маршрутах, 4-ох автобусiв марки БАЗ А079.23, автобусу БОГ.ЩАН
А-092|2, автобусу Mercedes-Benz О303 та MAN 16.290, якi курсують на мiжмiських
маршрут€lх. На даний час проводиться капiталrьний ремонт автобуса марки ПАЗ-4234 та
автобуса марки Mercedes-Benz.

В 2018 роцi придбанi MicbKi автобуси марки HEULIEZ ,PS 09B8-4R (з заемьною
вмiсmtл,tiсmю 95 пас.) та NEOPLAN N4011(з заzсtльною вмiсmuмiсmю 97 пас.)rякi пристосованi
дJIя перевезення пасажирiв з обмеженою мокпивiстю.

ТОВ "Чорткiвське АТП 161-42" визнtlне переможцем конкурсу i здiйснюе перевезеншI
пасажирiв на 27 мтобусЕих маршрут..itх, це:

. 3 мiських протяжнiстю 75 км., на яких 5 автобусiв влIконують 45 рейсiв, денний пробiг якпr
скJIадае 979,5 км.;

. 9 примiських протяхнiстю 233 км., на яких 8 автобl,сiв виконують 40 рейсiв, денний пробiг
яких скJIадае 1993 км.;

. 15 мiжмiських протяжнiстю 1885 км, денний пробiг яких скпадае 3545 км, з них 7
мiжобласних маршрути протяжнiстю 1280 км, денний пробiг яких скJIадае 2560 км.



MicbKi маршрчти:

Nр

з/п
Найменування

маршругу

.Щовжина
маршруту,

км.

кiлькiсть
рухомого

складу

кiлькiсть
оборотних

рейсiв

1
СЕ Борлнетце -

Заводське
2I,2 4 36

2

СЕ Борднетце -
Заводське -

М'ясокомбiнат -
ст.вигнанка

23,9/29,9 ] 5

J
СЕ Борлнетце -

Залiзничний вокза.ll -
Бердо

2|,4 l 8

3BiT про доходи i витрати на пасажирських перевезеннях за 2019 piK

Найменування показника Код
рядка

3аг. по
Атп

Автобуси
погодиннi

Двтсiбуси
л,lаршррнi MicbKi Прuмiськi MisKMicbKi

Наryральнi показники

Перевезено тис. пас. 10 827,6 29,9 797,7 525,8 1,15,5 156,4
Перевезено тис. платн.
пас. 11 558,1 558,1 296,4 114,6 147,,|

Виконанотис. пас.км. 20 15 935,8 351,4 15 584,4 2 686,6 2232,8 10 665,0
Пасажирообiг платний 21 13 669,2 13 669,2 1512,5 2215,1 9 94,t,6
Фiнансовi показники

Доходи вiд пас. тис. (грн.) 31 12 897,5 2 014,8 10 882,7 3 033,8 2043,3 5 805,6
П.Д.В. тис. (грн.) 40 1 920,0 335,8 1 584,2 276,0 340,5 967,6
Витрати тис. (грн.) 50 16 512,9 2 311,7 14201,2 2 881,1 3 486,8 7 833,8
Субвонцiя тис. (грн.) 60 ,t 250,5 125а,5 1233,6 16,9 0,0
Прибугоd+/, збитки/- тис.
(грн.) 70 4284,9 _632,7 -3 652,2 1 1 10,3 1 767,1 -2 995,7

Gклад витрат

3аробiтна плата тис. (грн.) 80 3 275,4 267,8 3 007,6 , 636,9 852,2 ,l 5,18,5
в тому числi водiТв тис.
(грн.) 81 1 930,2 {58,6 1771,6 375,1 502,0 894,5

Вiдрах,на соц.зах. тис.
(грн.) 90 720,6 58,9 661,7 140,1 187,5 334,1

Пально-маст. матер. тис.
(гон.) 100 8 373,9 791,0 т 582,9 1 338,0 ,l 858,9 4 386,0

Автомобiльнi шини тис.
(грн. )

,t10 504,3 33,7 470,6 75,1 122,7 272,8

Ремонт i То автом, тис.
(гон.) 120 0,0 0,0 0,0

Аморт. Транспорту тис.
(грн.) 130 1457,4 4в4,7 992,7 276,7 186,4 529,6

Податки та збори тис.
(грн.) 135 85,7 2т,3 58,4 ,l6,3 11,0 , 31,1

|ншiвитрати тис. (грн.) 140 2 096,1 668,3 1427,8 398,0 268,1 761,7



3BiT про доходи i витрати на пасажирських перевезеннях за 2020 piK

Найменування показника Код
рядка

3аг. по
Атп

Автобуси
погодиннi

Автобуси
марtлругнi MicbKi ПpuMicbKi MilKMicbKi

Наryральнi показники

Перевезено тис. пас. 10 400,3 400,3 253,9 62,6 83,8
Перевезено тис. платн.
пас.

11 342,9 68,3 274,в 131,6 62,2 80,7

Виконано тис. пас.км. 20 8 055,8 8 055,8 1244,1 1 177,2 5 634,4

Пасажирообiг платний 21 8 277,0 1 140,1 7136,9 644,9 1 170,5 5 321,5

Фiнансовi показники

Доходи вiд пас. тис. (грн.) 31 10 360,8 4 094,5 6 266,4 634,6 1134,0 4 497,7

П Д В. тис. (грн.) 40 1 049,7 682,4 367,3 14,5 140,6 212,2

Витрати тис. (грн.) 50 14173,3 4 141,7 ,l0 031,6 1 в44,8 2776,0 5 410,8

Субвенцiя тис. (грн.) 60 т47,6 747,6 733,8 13,8

П риброк/+/,збитки/- тис.
(гон.) 70 4114,6 -729,6 _3 385,0 _490,9 -1 768,8 -1 125,3

Gклад витрат

3аробiтна плата тис. (грн.) 80 2 978,0 389,8 2 588,3 499,2 833,0 1 256,1
в тому числi водiТв тис.
(гон.) 81 .l 826,9 239,1 1 587,8 306,2 511,0 770,6

Вiдрах.на соц.зах. тис.
(гон.) 90 772,2 77,8 .694,5 41,7 69,5 583,3

Пально-маст. матер. тис.
(гон.) 100 5 526,5 882,8 4 643,7 в30,2 1246,3 2 567,2

Автомобiльнi шини тис.
(грн.)

,t10 287,4 41,7 245,7 35,5 60,8 ,l49,3

Ремонт i То автом. тис.
(гон.) 120

Аморт. Транспорту тис.
(грн.)

,t30 2в44,4 1 577,6 ,l 066,8 251,4 324,9 490,5

Податки та збори тис.
(гон.) 135 85,5 51,0 34,5 8,1 ,10,5 15,9

lншiвитрати тис. (грн.) 14о { 879,3 1 121,1 758,2 178,7 230,9 348,6

3BiT про доходи i витрати на пасакирських перевезеннях за l пiврiччя 202'l piK

Перевезено тис. платн.
пас.

3 810,1

в тому числi водiiв тис. 1 1 
,l5,3

Вiдрах.на соц.зах. тис.

Пально-маст. матер. тис. 3 114,3

показники

Фiнансовi показники

MilKMicbKi

46,3

44,5

3 079,0
2 883,9

2 588,1
431,3

4 328,6

-2171,8

890,6

537,7

з87,5

1 689,3



Автомобiльнi шини тис.
(грн.)

,l10 241,9 38,9 203,0 25,2 48,4 129,3

Ремонт i То автом. тис.
(грн.) 120 0,0

Аморт. Транспорту тис.
(грн.) 130 582,2 236,5 345,7 31,4 70,1 244,3

Податки та збори тис.
(грн.) 135 42,7 17,3 25,3 v 2,3 5,1 17,9

lншiвитрати тис. (грн.) 140 2311.1 938,8 1372,4 124,6 278,2 969,6

Розрахунки BapTocTi проiЪду в MicbKoMy транспортi проведеннi згiдно "Методики
розрахунку тарифiв на послуги пасФкирського автомобiльного транспорту" (Наказ MiHicTepcTBa
транспорту та зв'язку УкраiЪи вiд 17.11.2009 року за М 1l75) i представленнi нап,rи на розгляд
виконкому MicbKoi ради.

Зriдно розрахункiв BapTicTb проiзлу 1-го пасахсира склала 14131 грн.
Розрахунковий аналiз тарифу на перевезення 1 пас. по факту витрат на MicbKиx маршрутах

показуе picT витрат в 202l роцi, в основному по причинi росry мiнiмальноi заробiтноi плати в
1,72 ржп, автомобiльних шин в 1,55 рази та запасних частин до вузлiв i агрегатiв ру(омого
складу.

PicT тарифу також зуN{овлений тим, що пiд час пандемii COVID-l9 пасажиропотiк на Bcix
маршрутах рiзко зменшився. Вище наведений аналiз показуе, що спад пасажиропотоку в 2020

рочi в порiвняннi до 2019 року зменшився 1,9 рази. За 9 мiсяцiв пото.цrого року поточного року
в порiвняннi вiдповiдного перiоду 2019 року зменшився 1,89 рази.

На протязi з 201t7 2020 poKiB автопiдприеrсi"о, за рахунок оборотних коштiв
автопiдприемство провело капiтальний ремонт 5-ох автобусЕlпd марки ЗАЗ I-VAN АO7А та
одного автобуса марки Mercedes-Benz 0814, якi курсують на мiських маршруrац 5-ох автобусiв
марки Mercedes-Benz, якi курсують на примiських маршрутах, один з яких курсуе по маршруту
"Чорткiв - Росохач",4-ох автобусiв марки БАЗ А079.23, азтобусу БОГ.ЩАН А-09212 та
MAN16.290, якi курсують на мiжмiських маршрутах. На даний час проводиться капiтаilьний

ремонт автобуса марки ПАЗ-4234 та двом автобусам марки Mercedes-Benz.

На протязi 2018 та 2019 роках автопiдприемство придба-тrо два мiських низькополих
автобуса марки HEULIEZ PS 09B8-4R та NEOPAN N 4011, який пристосованi для перевезення
пасажирiв з обмеженою можJIивiстю, курсувЕlння яких можливий при обладнаннi автобусних
зупинок по вул. Незалежностi та Шевченка, що даJIо б можливiсть розвантажити
вул. С.Бандери, яка вже потребус капiтального ремонту.

На сьогоднiшнiй час доходи вiд мiських перевезень ледь перекривають матерiальнi
витрати на цi перевезення, що призводить до неспроможностi автопiдприемства у виплатi
працiвникаrrл пристойноi заробiтноi плати, у закупiвлi пЕtливо-мастильних матерiалiв,
автомобiльних шин, акумуляторiв та зiшасних частин до вузлiв i агрегатiв рухомого скJI4ду в
повнiй потребi. Борги за паливо-мастильнi матерiали скJIЕIли понад 1,8 млн. грн. Велика
заборгованiсть по матерiа-пах та запасних частинах. Постачальники вiдмовляються кредитувати
пiдприемство. Праuiвникам автопiдприемства виплачуеться тiльки на piBHi мiнiмальноi
заробiтноi плати.

ocHoBHi чинники, якi вплиЁули на рiзницю тарифу на перевезення l пас. мiж
розрахунками кzlлькуляцii по статгях витрат та аналiтичного розрЕlхунку по результатах роботи
за2020 piK, це,

. неспроможнiсть пiдприемства у виплатi заробiтноi плати вище мiнiмалlьноi та
тарифiв згiдно Галузевоi угоди;

о рiзкий спад пасажиропотоку пов'язанi пандемiею COVID-l9;
о в зв'язку з обмеженням Законом Украiни ,,про оподаткування прибутку

пiдприемств" витрати на ремонт рухомого складу, не враховано у валових витратах,
а вiднесено на збiльшення BapTocTi основних фондiв. В 2020 роцi ця сума скJIzIла

841,1 тис. грн.



Розрахунок BapTocTi проiЪду пасажира в автобусах на мiських маршрутzIх, якi працюють

у звичайному режимi руху, проводилась на ocнoвi нормативних документiв,
о Методика розрtlхунку тарифiв на послуги пасажирського автомобiльного транспорту.

Наказ MiHicTepcTBa транспорту },,lb l l75 вiд 17.11.2009p.
о Норми витрати пttлива i мастильних матерiалiв на автомобiльному транспортi. киiъ-

20|2р.
о Норми витрат на технiчне обслуговування i поточний ремонт по базових марках

автомобiлiв. КиiЪ- 1 995р.
о Змiни i доповнення до гапузевоi угоди мiж MiHicTepcTBoM трЕlнспорту та зв'язку Украihи

i профспiлкою працiвникiв автомобiльного транспорту та шJIяхового господарства
УкраiЪи i Всеукраiнською незzlлежною профспiлкою прачiвникiв трtlнспорту по
пiдгалузi автомобiльного тр€lнспорту на 2013-2015 роки.

о Щанi статистичних звiтiв по ТОВ "Чорткiвське АТП 16|42" за 2019 -2020 роки.

Пропозицiя.

Розрахункова BapTicTb проiЪлу 1 пасажира в MicbKoмy сполуIеннi станом на 1 жовтня
202l року скJIала 14,3l грн.

PicT мiнiмальноi заробiтноi плати, запасних частин, рiзкий спад пасФкиропотоку
призводить до не хватки оборотних коштiв для забезпечення нормrlльноi роботи
автопiдприемства та подальшого оновлення рухомого скJIцу.

На сьогоднiшнiй час автопiдприемство не в силi забезпечити функцiонування мiського
транспорту при BapTocTi проiзду 1 пасажира в розмiрi 6,00 грн.

Враховуючи всю складнiсть економiчноi сиryачiТ автопiдприемства, подальшого росту
мiнiмальноТ заробiтноi плати (з 01.12.2021 року - 6500 грн.), паливо мастильних MaTepia_TliB,

запасних частин та матерiалiв, правлiння ТОВ ,,Чорткiвське АТП lбl42" пропонуе BapTicTb
проiЪду 1-го пасажира на MicbKoMy сполученнi загального користувulння, який працюе у
звичайному режимi руху, при розр€rхунковiй 14131 грн., встановити на piBHi 10100 грн.

Заступник директора О.И.Щимбала


