
РОЗРАХУНОК
формування тарифу на послуги з перевезення пасажирiв

електротранспортом (тролейбус)
ХКП "Електротранс"

Jt з/п показники Факт 2020 року на 2021 piK

1 Перевезення пасажирiв - всього, тис. чол. 28 546,6 33 208,8
v ToMv числl:
за плату. тис, чол. 8 8l8.5 8 5з9,2
безоплатно. тис. чол. 19 728,| 24 669,6

2 Витрати з операцiйноi дiяльностi, тис. грн. l39 9l7,7 l86 14J.1

2.1. Випобнича собiваптiсть. тис. гDн. 121 259.8 |56 46|,2

2.1.1 Прямi матепiальнi витDати. тис. гDн. - всього 22 501.0 28 900,8
ч ToMv числl:
витDати на електроенергiю 22 40з.а 28 678,8

витрати на мастильн1 матерltши 98,0 222,0

2.1.2, прямi витрати на оплатy працi. тис. грн. - всього 41 128_0 з9 961,1

ч ToMv числl:
основна та додаткова зарплата водllв 26 8з2,а 31631,0
основна та додаткова зарплата кондукторiв |4 296.0 8 330.1

2.1.3. Iншi ппямi витDати. тис. гDн. - всього 48 813,4 7z з7 |.0

у томy числl:
витрати на оплату праrri робiтникiв енергогосподарства, що
обсллтовл+оть очх 4 з7l.а 6 8з 1.8

витрати на оплату працi виробничого персоналу допомiжних
випобниuтв l5 656.0 24 510,8
счми единого внескy 12 872.0 l5 686.8

амоотизацiя основних засобiв виробничого пDизначення 7 902.0 7 бl9
витрати на придбання та ремонт шин 1 l l0.4 1 884,5

витрати Еа ремонт та технiчне обслуговуваншl рухомого скJIаду та
об' eKTiB енеDгогосподаDства 4 207.0 || 144,2

послyги допомiжних виробництв 2 1з5.0 3 833,8

витрати на утримання та експлуатацlю рухомого скJIаду l
виробничного обладнання 560.0 859.9

2,1,4. Загальновиробничi витрати (пит.вага), тис.грн. 8 8l7_4 \5 228.з

2.2. Адмiнiстративнi витрати (пит. вага), тис. грн. 5 |45,4 7 588.1

2.3. Витрати на збут послуг, тис. грн. 2 495,3 7 882.3

2.4- Iншi витпати опепаuiйноj[ лiяльностi. тис.гпн. ll0l7,2 14 211.5

ч томy числl:
пдв по пiльгових операцiях 5 868,5 8 764.4

витDати на виплатy та доставку пiльгових пенсiй l 239.0 l 509,1

виплаталiкарняних листiв за перших 5 днiв l 578,1 1 425.0

ССВ на лiкарнянi листи 1 120.,7 l 195.0

Податки 584.0 5 84,0

середнiй заробiток мобiлtзованих 626,8 734,0

3 Фiнансовi витрати, тпс. грп. 0,0

4 Повна собiвартiсть перевезень, тис. грн. 1,39 9|7,1 l86 143,1

э Планова рентабельпiсть (4Уо), тис. грп. 7 445,7

6 чистии дохlд вlд lнших доходlвr тис. грн. 1148,4 1 205,8

Гариф на перевезення одного пасажира(4гр.+5гр.-6гр.)/lгр., грн 4.86 5,79
BapTicTb тролейбусо-км ( (4гр.+5гр.)/1гр.), грн. 34,00 43.82

В.о. директора
Заступник директора з економiки
Головний бухгалтер

с. БоБух



ЗВЕДЕНИЙ РОЗРАХУНОК
Bapтocтi транспортних послуг з перевезень пасажирiв

електротранспортом (тролейбус)

ХКП "Електротранс"

Ns з/п показники Фактичнi данi за 2020 piK на 2021 piK

1 Загальний пробiг, тис.км 4 082,794 4 390,32б
,,

Витрати з операцiйно[дiяльностi, тис. грн. I39 9l7.7 l8б t43,1

2.1. Випобнича собiвартiсть. тис. грн. l2t 259.8 l5б 461.2

2.1.1 Ппямi матепiальнi витDати. тис. гDн. - всьоfо 22 501,0 28 900.8

у тому числl:
витDати на електDоенеDгlю 22 40з,0 28 678.8

витоати на мастильц1 матерltulи 98.0 222.0

2.1.2. прямi витрати на оплату працi, тис. грн. - всього 41 l28.0 39 961.1

у тому числ1:

основна та додаткова зарплата водllв 26 8з2,0 з1631.0
основна та додаткова заDплата кондуктоDlв 14 296,0 8 330,1

2.1.з. Iншi прямi витрати, тис. грн. - всьоrо 48 813.4 72 37l,a
v томч числi:
витрати на оплату працi робiтникiв енергогосrrодарства, що
обслуговл,tоть рух 4 з71,0 6 831,8

витрати на оIшату працi виробничого персоналу
допомiжнлтх виDобництв l5 656,0 24 510.8

с\,l!Iи единого внескY 12 8,72.0 l5 б86,8

амортизацiя ocHoBHID( засобiв виробничого призначенIuI ,7 902.0
,7 

619.2

витрати на придбанrrя та ремонт шин 1 110.4 l884.5
витрати на ремонт та технiчне обслуговраншl р}хомого
склалч 4 20,7,0 ll 144,2

послути допомiжних виробництв 2135,0 3 83з,8
витрати на утримання та експлуатацiю ру<омого складу i
випобничного обладнання 560.0 859,9

2.1.4. Загальновиробничi витрати, тис.грн. 8 817.4 l5 228.3
,, ,,

Адмiнiстративнi витрати, тис. грн. 5 145,4 7 588.1

2.3. Витпати на збчт послчг. тис. гDн. 2 495,з
,7 

882,з

2-4. [ншi витрати операцiйноi дiяльностi, тис.грн. Il0l7,2 14 2l|,5
v томч числl: 0,0 0,0

у тому числi: ПДВ на пiльговi олерацii 5 868.5 8 764,4

витрати на виIIлату та доставку пiльгових пенсiй I2з9.0 1 509.1

виплата лiкарняних листiв за перших п'ять дцiв l 578.1 1 425,0

ссв на лiкарнянi листи 1 120.,7 l 195,0

Податки 584.0 584.0

середнiй заробiток мобiлiзованих 626,8
,7з4.а

3 Фiнансовi витрати, тис. грн. 0,0 0,0

4 lloBHa coolBapTlcTb перевезень, тис. fрн. l39 9l7,1 l86 l43,1

э Планова рентабельнiсть (4"/r), тис. грн. 1 445,7

б Чистий дохй вИ iнших доходiв, тис. грн l 148.4 1 205,8

BanTicTb тполейбчсо-км ( (4гп.*5гп.-бгп.)/1гп.). гон. 34,0 43,82

В.о. директора

Заступник директора з економiки

Головний буrгалтер

с.,БоБух

о. вовк
о. лЕонов


