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1 Перевезення пасаrкпрiв всього з5 754,бб 35 899,37
в т.ч.:
- платним проiЪдом lз l93.60 1з 247.00
- пiльговим проiЪдом 22 56l,,06 22 652,з7 ,

2 Прямi матерiальнi витрати всього тис.rрн. 104 49б,40 114 834,40
в т.ч.:

- елекгроенергiя на рух таммiъ та толейбусiв тис.rрн. 39 l55,10 56 б09,70

- заробiтна гUIата водiiЪ тис-Фн. 42 929,50 46 738,90
- заробiтна гшата кон.щzкгорiв тис.Фн. 22 4||,80 t l 485,80

Iншi прямi витрати всього тис.Фн. 95 210,|2 99 250.5з
в т.ч.:
_в}rграти на )rгримання та ексшryатацlю Tp,l},rвalB,

тролеЙбусiв, тягових пiдстанцiЙ, коtfгаюно-
кабельноi мережi,траlrлвайноi колii тощо
(матерiали, заrrчастини)

тис.грн, l l 174,00 11 798,00

- елекгроенергiя тис.тн. 6 065,40 8 77б,80

- olmaTa прац ремоЕтнопо персонаIry депо,
службц колi'1, служби елекrрогосподарства

тис.грн. 24 029,70 25 755,00

-еВ на загальнообов'язкове державне соцiarльне
стахування ремонтного перонаIry депо, спужби
колii, служби елекгрогосподарстм

тис.грн. 5 286,5з 5 666,10

-еВ на загапьнообов'язкове державне соцiальне
стр{rхування водiiЪ та кондчкгорiв

тпс, грн. 14 375,09 12 809,4з

- амортизщiя основrпоl засобiв вrФобтшчого
пDкlначення

тис.грн. з0 829,20 30 737,00

_ витрати на воду для миття рухомого скJIадi тис.грн. 27з,00 265,00
- вартlсть шин тис.rрв. 1 50з,20 | 6(|2,20

- BapTicTb ПММ тис.Фн. 1 734,00 l841,00
4 Загальновпробничi витрати, всього тис.Фн. 47 з40,13 49 9:з8,06

в т.ч.:
- витати на угримання, експпуатацrю, ремоЕт
обладrаIrня (в т.ч. матерiа;rи, зflr.Iастини, виграти
на охороЕу працi та матерiали, повlязанi з
оIUIатою проiЪry тощо)

тйс.Фн. 673,00 562,00

- заробiтна плата (управлiяня депо, сJIужбаJ!{и,

цехами та iнший зага:tьновиробничий персонаrr)
тис.rрн. з2 з71,50 з4 27з,90

l



- еВ на загаьнообов'язкове державне софальне
cTDа)ffBaEfiJI

тис.фн, 7 |2|,7 7 540,з

- водопостачапЕя та водовlдведення тис.гря, 1 l9,00 121,00

- алlортпзацiя основrлп< засбiв
загальновиробrшчого прIх}начення

тис.фн, 1 643,30 1 659,60

- iltmi вrпрати i посJIути, в т.ч. комiсiя
"Жrrгомиртршrспорт"

тис.Фя. 5 411,60 5 781,30

5 Виробнича собiвартiсть тис.Фя. 241 106,1 2б4 023,0

6 Адмiнiстративнi витрати тис.rрн. б 878,00 7 429,80

- заробiтна гшата адмiнперсоналу тис,г?н. з 794,50 4126,60
- еВ на загальнообов'язкове державне софа.пьне
стрarхувatння

тис.Фя. 8з4,70 907,80

- амортrзацiя основнж засобiв адrriнigгратlвною
призначення

тис,Фн. l71,l0 181,40

-податки тис.грн. 942,20 950,70
витрати на матерiа"rи, МШП, ПММ тис,грн. 343,90 збз,80
послчги та lнше тис.тн. 791,60 899,50

7 Витрати на збут всього тис.Фн. 1 208,90 l t l9,з5
в т.ч.:
- заробiтна плата касирiв тис.Фн. 990,90 917,50

- еВ на загальнообов'язкове державне софальне
страхyвання

тис.rрн. 2l8,00 20l,85

8 Iншi операцiйнi витратп всього тис.грн. 5 992,10 7 7|57,00

зокрема:

- пrльгова пенсlя тис.грн. 3 555,00 3 755,00

- виплата влп<iдноi допомоги працiвникам тис.Фн. 0,00 1 824,40

витрати з наданшI IUlатних послуг тощо тис.грн. 1 970,10 l 315,50

-заробiтна плата з нарarхуваннями мобiлiзованим тис.rрн. 467,00 872,l0

9 Витрати з операчiйноi лiяльностi тис.грн. 261 185,6 280 з39,1

10 Собiвартiсть перевезення 1-го пасажира фн. 7,8l 8,42

1l
Собiвартiсть перевезення 1-rо платного
пасаr(ирд

r?в. 21,16 2i},81

|2
Фiнансовi вLIтрати (вiдсотки по кредлrry СБРР на
придбаl*rя тролейбусiв)

тис.Фн. l б з l9,90 21 545,40

lJ Iншi вlтграти (прилбання дезiнфiryточlо< засобiв) тис.грн. 1729,40 249,30

14 Всього витрятп для визначення собiвартостi rтс.Фн. 279 234,9 302 133,8

15 рентабельнiсть l0yo тпс.грп. 27 923,,5 з0 213,4

lб Доходи вИ iншоi дiяльпостi тис.rрн. з 4б5,б0 3 2150,10

11 I нвестицiriна складова тис.грн. 0,00 0,00

l8 Тарпф на перевезення l_по пасажира:

T=(s(l+R)+Ic_DyQ Фl{. 8,49 9,17
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