
Пояснювальна записка 
до проекту рішення «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів 
у міському електротранспорті Запорізького комунального підприємства 
міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 

 

 

Рішенням виконавчого комітету від 20.10.2017 №631 «Про встановлення 

тарифів на перевезення пасажирів у міському електротранспорті Запорізького 

комунального підприємства міського електротранспорту 

«Запоріжелектротранс»  (зі змінами) затверджено вартість проїзду в трамваях 

та тролейбусах у розмірі 3,00 грн. Рішенням виконавчого комітету міської ради 

від 24.10.2017  №671 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 

міської ради від 20.10.2017 №631 «Про встановлення тарифів на перевезення 

пасажирів у міському електротранспорті Запорізького комунального 

підприємства міського електротранспорту «Запоріжелектротранс» 

затверджений пільговий проїзд для студентів вищих навчальних закладів I-IV 

рівнів акредитації денної форми навчання, учнів професійно-технічних 

навчальних закладів та учнів середніх загальноосвітніх навчальних закладів 

шляхом продажу їм місячних проїзних квитків з за вартістю у розмірі 50% від 

вартості громадянського місячного проїзного квитка. 

 За час дії тарифу у розмірі 3,0 грн. збільшилися вартість складових 

тарифу. 

Збільшилась вартість енергоносіїв та палива: 

- електроенергії – на 19% (було 2,16 грн., стало 2,57 грн. за 1 кВт.год.),  

- опалення – на 7,6% (було 1723,5 грн., стало 1854,756 грн. за 1 Гкал),  

- природного газу – на 37,9% (було 10578,76 грн., стало 14586,0 грн. за 1 т.м 

куб.), 

- бензину – на 27,1% (було 20,67 грн., стало 26,27 грн. за 1л),  

- дизпалива – на 27,9% ( було 24,25 грн., стало 31,02грн. за 1л). 

Збільшились законодавча мінімальна заробітна плата з 3200грн. до 

3723грн. та мінімальний прожитковий мінімум для працездатних осіб. Станом 

на 01.11.2018 року мінімальний посадовий оклад робітника 1 розряду, який 

лежить в основі формування тарифної сітки і заробітної плати, у порівнянні з 

передбаченим у тарифі збільшується на 45,6% (було 2880,0 грн., стає                   

4193,60 грн.). 

Зазнали збільшення ціни на матеріали, запасні частини для проведення 

ремонтів та технічних оглядів міського електротранспорту, вартість послуг 

сторонніх організацій і т.п. у порівнянні з вартістю, врахованою у діючому 

тарифі 3,00 грн.  

Для забезпечення сталої роботи підприємства «Запоріжелектротранс» в 

умовах збільшення складових тарифу, є потреба у збільшенні розміру тарифу 

на проїзд у міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) з 3,0 грн. до                     

4,0 грн. 

 

 
Начальник управління  
з питань транспортного забезпечення  
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