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1 Перевезенrrя пасажирiв всього 213899 2 777,6|
в т.ч.:

_ платним проiъдом 2 559,80 2 595,90
- пшьювим проlздом |79,19 l8l,7l

2 Прямi матерiальнi витрати всього тис.грн. 17 871,50 18 26б,40
в т.ч.:

- виц)ати на пalливно-мастильнl матерrtUIи тис.грн. 8 62з,l0 9 158,20

- витрати на автошини тис.Фн. 2з4,з0 2з9,70
- оп"'Iата працi водiiв тис,Фн. 8 024,10 7 8l 8,50

матерiали та допомiжнi матерiarли тис.фн. 990,00 1 050,00
3 Iншi прямi витрдти всього тис.Фя. 10 299,52 l063,12

в т.ч.: тис.Фя.

-врrц)ати на оIшату працi ремоIfгцого i
обслуговуючого персопаrry

тис.Фн. 1305,10 1 532,50

_ нарахуванюI на в}прати з оплати працi водiiъ твс.Фн. 1 765,30 l720,07
- HapaxyBaнI I на влrц)ати з оплати прац1

ремонтного i обсrryговlточого персонаIry
тис. Фн. 287,12 зз7,2

- амортизацiя основню( засdiв виробlичого
цризIrarчешrя

тис.r?н. 5 688,00 5 740,00

-витрати Еа отримlulюl лiцензiй, дозволiв та

цLоведення технiчних оглядiв 1 254,00 1 334,00

4 Загальновиробпичi витратп, всього тис.грн. 2ll7'44 2 992,49
в т.ч.:

- ви:rрати на угримаIшя, ексIUц/атацrю, ремоЕт
обладнашrя (в т.ч. мсова сгрiчка)

тис,грн, 388,90 l|46,90

- заробiтна гшIата (управriння автобусним парком
та iнший з.гальновиробшЕий персонал)

1яс.грн. 921,,l0 l027,70

- нарахувzlння на влпрати з оплати працi тис.тн, 202,64 :|26,09

- витрати на електроенергiю тис,грн. 125,30 184,70

- водопостачанItя та водов iдведеннrl тяс,rрн. l9,40 20,з0

- стрФ(уваIr}rя транспортнш засобiв та водiiЪ тяс.гря. 45,70 48,50



- irшi вrтграти i послугrr, в т.ч. комiсiя
"Жlrrомиртранспорт"

тис.Фtt. 4|4,40 1 038,30

5 Виробнпча собiвартiсть тис.Фн. з0 288,47 :ll 922,6

6 Адмiнiстративнi вптрати тис.rрн, 598,r0 64б,10

згiдно розподirry на автобуси тис.грн. 598. l0 646,10

7 Витрати на збу,r всього 27s,2з 263,15

в т.ч.:

- заробiтна плата касирiв тис.Фн. 225,60 21,5,70

- нарахування на витати з оплати працi касирiв тис.грн. 49,6з 47,45

Е
Ilmri оперяцiйнi вrтграти всього (з ню( зокрем4
ошtата моQiлiзоваlпо<)

тйс.Фн. 219,50 28з,20

9 витрати з операцiйноi дiяльностi тис.фн. 31 з8l,з0 3,3 115,07

l0 Собiвартiсть перевезення 1-го пасажира грн. l1,5l l1,9з

11
Собiвартiсть перевезепяя 1-го платпого
пасаrкира

lpH. l2}2 \2,,17

lз Iншi вlтграти (придбашlя дезiнфiкуючlо< засобiв) тис,rрн. 150,40 21,70

l4 Всього витрати для визначення собiвартостi тис.грн. з1 531,70 з.] 1з6,77
15 Рентдбельнiсть 10Уо тис.rрн. з 15з,l7 з, зlз,б8

lб Доходи вiд iяшоi дiяльностi, пов'язаноi з
ндданням послуг автобусами

тис,гря. 24,00 24,о0

l7 Всього витратп для визначення тарпфу тис.грн. 34 684,9 36 450,4

l8 Тариф на перевезення l-го платного пасажира Фв. 1з,54 14,03

l9 Тариф на перевезення 1-го пасажира
грн. 12,65 1з,l r

T=(S(l+R)+Ic-D)/Q
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