ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 17.07.2014р.№ 1588
м. Вінниця
Про встановлення тарифів
на перевезення 1 пасажира та
вартості місячних проїзних квитків
у міському пасажирському авто- та
електротранспорті в м. Вінниці
Керуючись підпунктом 2 пункту «а» ст. 28, ч. 1 ст. 52, ч. 6 ст. 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 10 Закону України
«Про автомобільний транспорт», ч. 3 ст. 8 Закону України «Про міський
електричний транспорт», наказом Міністерства транспорту та зв’язку України
від 17.11.2009 р. № 1175 «Про затвердження Методики розрахунку тарифів на
послуги пасажирського автомобільного транспорту», наказом Міністерства
інфраструктури України від 25.11.2013 р. № 940 «Про затвердження Порядку
формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай,
тролейбус)», враховуючи звернення КП «Вінницька транспортна компанія»
від 09.07.2014 р. № 898, зростання вартості електроенергії, паливномастильних матеріалів, інших матеріальних ресурсів, з метою покращення
фінансового стану підприємства виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Встановити для КП «Вінницька транспортна компанія» тарифи на:
перевезення 1 пасажира у міському пасажирському електротранспорті
(трамвай, тролейбус) в розмірі 2,00 грн.;
перевезення 1 пасажира у міському автобусі, який працює в звичайному
режимі руху, в розмірі 2,50 грн.
2. Встановити для КП «Вінницька транспортна компанія» вартість місячних
проїзних квитків у міському пасажирському транспорті згідно з додатком.
3. Дане рішення набирає чинності з 1 серпня 2014 року.

4. З дня запровадження даного рішення визнати таким, що втратило чинність,
рішення виконавчого комітету міської ради від 20.12.2012 р. № 3202 «Про
встановлення тарифів на перевезення 1 пасажира в міському
пасажирському авто- та електротранспорті в м. Вінниці» (із змінами).
5. Департаменту у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю міської ради
забезпечити оприлюднення даного рішення в засобах масової інформації.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника
міського голови В. Кістіона.

Перший заступник міського голови

В.Кістіон

Додаток до рішення
виконавчого комітету
міської ради
від 17.07.2014р. № 1588
Вартість місячних проїзних квитків
у міському пасажирському транспорті, грн.
Види місячних проїзних квитків
Для студентів
Для учнів
навчальних закладів Iзагально IV рівнів акредитації та
№ Вид транспорту
Для
освітніх
учнів професійногромадян
шкіл денної
технічних навчальних
форми
закладів денної форми
навчання
навчання
1
2
3
4
5
1

Трамвай

160-00

80-00

50-00

2

Тролейбус

160-00

80-00

50-00

3

Автобус

160-00

80-00

50-00

4

Тролейбус –
автобус

170-00

85-00

55-00

5

Трамвай –
автобус

170-00

85-00

55-00

6

Трамвай –
тролейбус

170-00

85-00

55-00

280-00

-

-

260-00

-

-

7

8

Трамвай –
тролейбус –
автобус
Трамвай –
тролейбус –
автобус
(в кількості
понад 500 штук)

Керуючий справами виконкому

С. Чорнолуцький

Департамент економіки і інвестицій міської ради
Вернигора Тетяна Володимирівна
Головний спеціаліст відділу фінансового моніторингу та тарифної політики

