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Про хід виконання доручень
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від 04.08.2014 № 14806/60

Шановний Михайле Дмитровичу!

На  виконання  доручень  голови  Київської  міської  державної 
адміністрації  Кличка  В.В.  від  31.07.2014  № 14806/58  та  від  04.08.2014 
№ 14806/60 щодо  зміни тарифів на проїзд у міському пасажирському, який 
працює у звичайному режимі руху Департаментом економіки та інвестицій 
опрацьовано розрахункові тарифи на проїзд у метрополітені на 2015 рік та 
розрахункові  тарифи  на  2014  рік  на  проїзд  у  міському  пасажирському 
транспорті (трамваї, тролейбусі, автобусі), який працює у звичайному режимі 
руху.

За  попередніми  розрахунками  комунальних  підприємств  транспорту 
розрахунковий тариф на перевезення 1 пасажира становитиме:

КП «Київський метрополітен» на 2015 рік:
- при рентабельності 10,0 відс. – 3,42 грн;
- при рентабельності 15,0 відс. – 3,57 грн;
- при рентабельності 29,0 відс. – 4,00 грн.
КП «Київпастранс» на 2014 рік:
- при  рентабельності  15,0  відс.  середній  тариф  на  перевезення 

пасажирів  міським  пасажирським  транспортом,  який  працює  у 
звичайному режимі руху (трамвай, тролейбус, автобус) – 3,42 грн, в 
т.ч.  на  електричному  транспорті  –  3,36  грн та автомобільному  – 
3,54 грн;

- тариф на проїзд  міською електричкою –  8,88 грн  без  урахування 
рентабельності.
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За  результатами  фінансово  -  господарської  діяльності  собівартість 
перевезення 1 пасажира за І півріччя 2014 року становить:

- КП «Київський метрополітен» 2,43 грн.  при доходах  від  1  платного 
пасажира 1,61 грн. (внаслідок реалізації проїзних квитків із знижками);

- КП «Київпастранс» - від перевезення пасажирів у звичайному режимі 
руху – відповідно 2,34 грн. та 1,35 грн. 
Не зважаючи на виділення з бюджету цим підприємствам коштів, на 

перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом, який працює у 
звичайному  режимі  руху,  у  сумі  329,7  млн.  грн.,  збитки  за  І  півріччя 
поточного року становлять:

- КП «Київський метрополітен» - 330,4 млн.грн. 
- КП «Київпастранс» - 142,2 млн. грн.

Одночасно  повідомляємо,  що  на  лист  виконавчого  органу  Київської 
міської  ради  (Київської  міської  державної  адміністрації)  від  17.07.2014 
№ 004-653  щодо  пропозицій  про  внесення  змін  до  Порядків  формування 
тарифів  на  послуги  з  перевезення  пасажирів  листом  від  15.08.2014 
№ 9125/11/10-14  отримано  відповідь  від  Міністерства  інфраструктури 
України якою не досягнуто домовленостей із зазначеного питання, тому на 
нараді,  яка  відбулась  19.08.2014  під  головуванням  першого  заступника 
голови  Київської  міської  державної  адміністрації  Ніконова  І.В.,  прийнято 
рішення щодо створення робочої групи для прийняття узгодженого рішення з 
зазначеного питання.

З повагою

Директор М.Поворозник
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