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ВСТУП 

Якісна організація міських пасажирських перевезень є одним з головних завдань, рішення 

якого забезпечує життєдіяльність сучасних міст.  

В Сєвєродонецьку розповсюджені лише два види пасажирського транспорту: тролейбуси та 

маршрутні таксі. Тролейбусна система міста розвивається за досить прозорими правилами: 

перевезення здійснює комунальне підприємство, громада має доступ до організаційної та 

фінансової інформації щодо діяльності перевізника, на маршрутах працюють кондуктори, які 

забезпечують функціонування системи продажу квитків за проїзд.  

Пасажирські перевезення в режимі «маршрутне таксі» належать в Сєвєродонецьку 

безумовно до тіньового сектору економіки. Про це свідчіть: відсутність прозорих договірних умов 

між компанією-перевізником та власниками автомобільних засобів, водіями та організатором 

перевезень – виконкомом Сєвєродонецької міської ради; відсутність практики продажу квитків 

на маршрутах, відсутність документованого підтвердження реальних витрат перевізника. 

Перевізником не ведеться облік обсягу перевезених пасажирів та отриманої виручки. З одного 

боку, це ставить під сумнів обґрунтованість, встановлених в місті, тарифів. А з другого боку, це 

сигналізує про відсутність у перевізника механізму обрахування прибутку підприємства, що тягне 

за собою несплату в реальному обсязі податку на прибуток.  

Тобто, в Сєвєродонецьку відсутній єдиний системний підхід до побудови транспортної 

інфраструктури і це створює цілий ряд проблем для міста та містян: невпорядкованість руху 

транспорту в місті, незадовільний технічний стан маршруток, необґрунтованість тарифу на 

пасажирські перевезення, тощо.  

Вкрай актуальним питанням залишається процедура встановлення тарифу на пасажирські 

перевезення. Перевізник подає до виконавчого комітету власний розрахунок тарифу. 

Традиційно, сєвєродонецькі перевізники здійснюють розрахунок тарифу на основі  нормативного  

методу  із  урахуванням  галузевих  норм використання матеріальних та паливно-енергетичних 

ресурсів, ставок податків і зборів, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції на 

запланований рік. Такий метод прямо передбачений Методикою розрахунку тарифів на послуги 

пасажирського автомобільного транспорту, яка розроблена Міністерством транспорту та зв'язку 

України. Проте, перевізники,здійснюючі розрахунки не використовують іншу норму, передбачену 

цією ж методикою - розрахунок   тарифів    здійснюється    відповідно    до запланованих  на  рік 

(на підставі фактичних) обсягів транспортної роботи. Перевізники, в своїх розрахунках не 

наводять жодних даних, які свідчать про те, що були ураховані ФАКТИЧНІ обсяги роботи. 

Взагалі, тариф - це вартість   разового  проїзду  одного  пасажира  у транспорті міського 

сполучення. Для обґрунтування тарифу потрібно порахувати всі витрати перевізника з 

урахуванням рентабельності та поділити їх на загальну кількість пасажирів. 
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Витрати перевізника (вартість та обсяг палива, обслуговування маршруток та території 

автобази, заробітна плата водіїв та обслуговуючого персоналу, тощо) мають бути розраховані 

відповідно до запланованих на рік показників. Але спиратися ці показники мають виключно на 

ФАКТИЧНІ дані минулого періоду. Наприклад, якщо на підприємстві фактично працює 20 

робітників (що підтверджується даними з податкової інспекції та пенсійного фонду), то фонд 

заробітної плати має розрахуватись з урахуванням їх реальної заробітної плати в минулому році, 

незважаючи на те, що за нормативами на підприємстві має працювати 80 робітників. 

Пасажиропотік розраховується перевізником  на  підставі   фактичних   показників   роботи   

або встановлюються за результатами обстеження пасажиропотоку. На жаль, сєвєродонецькі 

перевізники не використовують в своїй роботі сучасні автоматизовані методи, які мають 

забезпечити оперативне отримання інформації і її подальшу обробку без участі людей. Адже 

сьогодні на міських маршрутах не існує системи електронного обліку за жодною з можливих 

форм (контактні, неконтактні, непрямі і комбіновані).  Не існує системи продажу квитків на проїзд 

(оплачується безпосередньо у салоні і без обов’язкового і такого, що обліковується, видання 

квитків). Жодна машина не обладнана працюючими відеокамерами, здатними фіксувати 

пасажиропотік. 

Саме тому, громадський рух «Очищення» виступив з ініціативою визначення реального 

пасажиропотоку в місті, який є важливою складовою перевірки обґрунтованості тарифів на 

пасажирські перевезення. В подальшому наша команда вимагатиме від перевізника 

використання під час розрахунку тарифів реальних даних, які ґрунтуються на ФАКТИЧНИХ обсягах 

транспортної роботи. 
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МЕТОДОЛОГІЯ  

Моніторинг пасажиропотоку на перевезення пасажирів у міському автомобільному 

транспорті загального користування, які працюють в режимі «маршрутне таксі» в місті 

Сєвєродонецьк ставив за мету визначення ФАКТИЧНОГО пасажиропотоку на маршрутах 

Сєвєродонецька. Дані, які отримані в результаті моніторингу мають бути використані при 

обґрунтуванні тарифів на пасажирські перевезення.  

Організатором транспортних пасажирських перевезень в місті Сєвєродонеьку є Виконавчий 

комітет Сєвєродонецької міської ради. Шляхом відкритого конкурсу на організацію пасажирських 

перевезень визначається компанія перевізник, яка здійснює обслуговування пасажирів на 

відповідних маршрутах. 

На момент проведення перевірки пасажиропотоку транспортні перевезення в місті 

Сєвєродонецьк здійснюють два перевізники, дані про яких наведено в таблиці: 

Перевізник № 
маршруту 

Маршрут слідування К-ть машин, 
згідно 

паспорту 
маршруту 

АТП 10920 маршрут 
№ 5 

АГК "Автомобіліст" - селищна рада Сиротино  - вул. 
Пивоварова - вул. Ліщини - вул. Новикова - вул. 
Курчатова - ш. Будівельників - пр. Хіміків - вул. 
Пивоварова (до прохідної №2 ПрАТ "Азот") – зворотно 

12 одиниць 

маршрут 
№ 102/12 

прохідна №2 ПрАТ "Азот" - прохідна №1 ПрАТ "Азот" - 
вул. Ліщини - вул. Маяковського - пр. Радянський - вул. 
Науки - вул. Вілесова - пр. Космонавтів - вул. Новикова - 
вул. Курчатова - ш. Будівельників - пр. Хіміків - вул. 
Донецька - вул. Гоголя - вул. Менделєєва - вул. 
Сметаніна - вул. Єгорова - зуп. "МСЧ" - сел. Щедрищеве 
(вул. Кірова). Зворотний напрям: зуп. "МСЧ" - вул. 
Єгорова - вул. Енергетиків - вул. Донецька - пр. Хіміків - 
ш. Будівельників - вул. Курчатова - вул. Новикова - пр. 
Космонавтів - вул. Вілесова - вул. Науки - пр. 
Радянський - вул. Маяковського  - вул. Ліщини - 
прохідна №1 ПрАТ "Азот" - прохідна №2 ПрАТ "Азот" 

14 одиниць 

маршрут 
№ 110 

зуп. "Центр зайнятості" - вул. Гагаріна - вул. Вілесова - 
ш. Будівельників - вул. Курчатова - вул. Вілесова - вул. 
Донецька - пр. Гвардійський - пр. Радянський - вул. 
Сметаніна - вул. Ліщини - зуп. "Шляхопровід" - ВАТ 
"Склопластик" - сел. Воєводівка – зворотно 

26 одиниць 

АТП 10974 маршрут 
№ 6 

зуп. "Тролейбусне депо" - вул. Вілесова - пр. 
Гвардійський - прохідна ПрАТ "Азот" "Аміак" - ВАТ 
"Склопластик" – зворотно 

2 одиниці 

маршрут 
№ 101 

прохідна №2 ПрАТ "Азот" - вул. Пивоварова - зуп. "Алея 
Слави" - вул. Ліщини - пр. Гвардійський - пр. 
Радянський - вул. Науки - вул. Вілесова -  вул. Курчатова 
- вул. Гагаріна - вул. Донецька - вул. Гоголя - вул. 
Менделєєва - вул. Сметаніна - вул. Ліщини - вул. Леніна 
- прохідна №2 ПрАТ "Азот" (кільцевий). 

32 одиниці 
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Для обстеження пасажиропотоку був обраний табличний метод, який згідно Порядку 

організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, що затверджений 

наказом Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013  № 480, застосовується для 

обстеження пасажиропотоків на найбільш завантажених маршрутах, де визначається кількість 

пасажирів, які на зупинках ввійшли до автобуса та вийшли з нього. Цей метод застосовується на 

міських та приміських автобусних маршрутах загального користування 

Обстеження пасажиропотоку складалось з наступних елементів: 

- Підготувати проект рішення організатора пасажирських перевезень щодо 

обстеження попиту населення на перевезення 

- Підготувати довідкову інформацію щодо маршрутної системи 

- Визначити форму таблиць обстеження із зазначенням на них відповідно номера 

маршруту, часу відправлення та найменування зупинок на маршруті 

- Визначити кількість обліковців, необхідну для підготовки та проведення обстеження 

- Розподілити обліковців за маршрутами 

- Провести інструктаж обліковців та працівників, залучених до проведення 

обстеження 

- Розмножити документацію для обстеження пасажиропотоків 

- Визначити пункти збирання матеріалів обстеження 

- Провести польовий етап (безпосереднє обстеження пасажиропотоку) 

- Помаршрутна обробка матеріалів обстеження пасажиропотоків 

- Підготовка підсумкового звіту 

Польовий етап моніторингу – безпосереднє обстеження пасажиропотоку проведено в 

Сєвєродонецьку з 11 травня по 18 травня 2015 року згідно з розпорядженням міського голови. 

Для обстеження пасажиропотоків було визначено 5 днів (три робочих дня і два вихідних).  

Для дослідження на кожному маршруті обирались 3 (три) автомобіля, в кожному з яких 

знаходились 2 (два) монітори. Монітори здійснювали обстеження в прямому та зворотному 

напрямках руху транспорту, починаючи з першого рейсу - орієнтовно в 6.00. Закінчувалось 

обстеження орієнтовно в 19.00 – після закінчення роботи водія. Монітори фіксували: 

 

- час прибуття та відправлення (згідно графіку) автомобіля 

- загальну кількість пасажирів на вході та виході з транспорту 

- кількість пільгових пасажирів на вході та виході з транспорту.  

Після завершення обстеження первинні дані передавалися на обробку та аналіз. 

Форма, за якою здійснювалось обстеження пасажиропотоку, наведено в додатку 1. 

Приклад заповненої форми обстеження пасажиропотоку, наведено в додатку 2. 

Для визначення загальнорічного пасажиропотоку та згладжування фактору сезонності данні 

проведених замірів використовувались зі збільшенням на 10 %. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСАЖИРОПОТОКУ 

АТП  10920  

Маршрут 5 

1. Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 
 Прямий 3350 

Зворотній 2572 

Разом 5922 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 
 Прямий 2809 

Зворотній 2572 

Разом 5381 

  2. Пасажиропотік в рік 
 Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 5922 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 5381 

Кількість вихідних та святкових днів 115 

Кількість робочих днів 250 

Всього пасажиропотік в робочі дні за рік 1480500 

Всього пасажиропотік в святкові дні за рік  618764 

Разом 2099264 

  3. Пасажиропотік з урахуванням коефіцієнту сезонності 
 У місяць в середньому 174939 

Коригування сезонності 10% 

В літні місяці (травень - серпень) 157445 

Всього в урахуванням коригування сезонності 2029289 

  4.Розрахунок пільгових пасажирів. 
 В робочі дні, % 1,24 

В вихідні та святкові дні, % 0,75 

Всього пільгових пасажирів в робочі дні  7673 

Всього пільгових пасажирів в вихідні дні  4641 

РАЗОМ пільговиків 12313 

  За даними АТП 10920 на 31.03.2015 1909138 

Коефіцієнт заниження 1,06 
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Маршрут 110 

1.Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 
 Прямий 4445 

Зворотній 5495 

Разом 9940 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 
 Прямий 2911 

Зворотній 2846 

Разом 5757 

  2. Пасажиропотік в рік 
 Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 9940 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 5757 

Кількість вихідних та святкових днів 115 

Кількість робочих днів 250 

Всього пасажиропотік в робочі дні за рік 2485080 

Всього пасажиропотік в святкові дні за рік  662000 

Разом 3147080 

  3. Пасажиропотік з урахуванням коефіцієнту сезонності 
 У місяць в середньому 262257 

Коригування сезонності 10% 

В літні місяці (травень - серпень) 236031 

Всього в урахуванням коригування сезонності 3042177 

  4.Розрахунок пільгових пасажирів. 
 В робочі дні, % 0,575 

В вихідні та святкові дні, % 0,69 

Всього пільгових пасажирів в робочі дні  3806 

Всього пільгових пасажирів в вихідні дні  4568 

РАЗОМ пільговиків 8374 

  За даними АТП 10920  2847252 

Коефіцієнт заниження 1,07 

  
   

  



 

9 

Маршрут 102/12 

1.Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 
 Прямий 1499 

Зворотній 1257 

Разом 2757 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 
 Прямий 1406 

Зворотній 1161 

Разом 2567 

  2. Пасажиропотік в рік 
 Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 2757 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 2567 

Кількість вихідних та святкових днів 115 

Кількість робочих днів 250 

Всього пасажиропотік в робочі дні за рік 689130 

Всього пасажиропотік в святкові дні за рік  295182 

Разом 984312 

  3. Пасажиропотік з урахуванням коефіцієнту сезонності 
 У місяць в середньому 82026 

Коригування сезонності 10% 

В літні місяці (травень - серпень) 73823 

Всього в урахуванням коригування сезонності 951502 

  4.Розрахунок пільгових пасажирів. 
 В робочі дні, % 0,1 

В вихідні та святкові дні, % 0,305 

Всього пільгових пасажирів в робочі дні  295 

Всього пільгових пасажирів в вихідні дні  900 

РАЗОМ пільговиків 1195 

  За даними АТП 10920 на 31.03.2015 1190110 
Коефіцієнт заниження 0,80 

 
 

  



 

10 

АТП 10974  

Маршрут 6 

1. Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 
 Прямий 153 

Зворотній 128 

Разом 281 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 
 Прямий 120 

Зворотній 96 

Разом 216 

  2. Пасажиропотік в рік 
 Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 281 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 216 

Кількість вихідних та святкових днів 115 

Кількість робочих днів 250 

Всього пасажиропотік в робочі дні за рік 70250 

Всього пасажиропотік в святкові дні за рік  24840 

Разом 95090 

  3. Пасажиропотік з урахуванням коефіцієнту сезонності 
 У місяць в середньому 7924 

Коригування сезонності 10% 

В літні місяці (травень - серпень) 7132 

Всього в урахуванням коригування сезонності 91920 

  4.Розрахунок пільгових пасажирів. 
 В робочі дні, % 0 

В вихідні та святкові дні, % 1,04 

Всього пільгових пасажирів в робочі дні  0 

Всього пільгових пасажирів в вихідні дні  258 

РАЗОМ пільговиків 258 

 

Окремих даних АТП по маршруту 6 немає, дані об’єднані з маршрутом 101 

Маршрут 6 є збитковим по даних моніторингу. 
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Маршрут 101  

1. Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 
 Прямий 8031 

Зворотній 8374 

Разом 16405 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 
 Прямий 4845 

Зворотній 5034 

Разом 9878 

  2. Пасажиропотік в рік 
 Пасажиропотік на  транспортних засобах в робочий день 16405 

Пасажиропотік на  транспортних засобах в вихідний день 9878 

Кількість вихідних та святкових днів 115 

Кількість робочих днів 250 

Всього пасажиропотік в робочі дні за рік 4101240 

Всього пасажиропотік в святкові дні за рік  1136021 

Разом 5237261 

  3. Пасажиропотік з урахуванням коефіцієнту сезонності 
 У місяць в середньому 436438 

Коригування сезонності 10% 

В літні місяці (травень - серпень) 392795 

Всього в урахуванням коригування сезонності 5062685 

  4.Розрахунок пільгових пасажирів. 
 В робочі дні, % 0,1 

В вихідні та святкові дні, % 0,34 

Всього пільгових пасажирів в робочі дні  1136 

Всього пільгових пасажирів в вихідні дні  3862 

РАЗОМ пільговиків 4998 

  За даними перевізника по маршрутам 6 та 101 3711291 
Коефіцієнт заниження 1,39 
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ВИСНОВКИ 

Обстеження пасажиропотоків на маршрутах міста показало: 

1) Перевізники  занижують реальні значення пасажиропотоків на маршрутах 5, 110, 101+6.  

2) На маршруті 102/12 зафіксоване завищене значення пасажиропотоку. 

3) Спільний пасажиропотік на маршрутах 5, 110, 101, 102/12, 6 за даними моніторингу  

становить 11177573. За даними перевізника загальний пасажиропотік становить 9657791.  

4) Заниження спільного пасажиропотоку при розрахунку тарифу зафіксоване в 1,16 рази. 

 
 

5) Тариф, який на сьогоднішній день затверджений  організатором перевезень становить 3 

гривні. Відповідно, на основі зафіксованого заниження пасажиропотоку в 1,16 рази, тариф 

має складати 2,59 гривні*  

 

*Такий результат виходить навіть без урахування того, що перевізник здійснив розрахунок своїх витрат відповідно до 

нормативних показників, без урахування фактичних обсягів транспортної роботи, як того вимагає законодавство України. 

Громадський рух «Очищення» на наступному етапі своєї діяльності в сфері нормалізації пасажирських перевезень в місті буде 

наполягати на представленні перевізником фактичного підтвердження своїх витрат. 

2
0

2
9

2
8

9
 

3
0

4
2

1
7

7
 

9
5

1
5

0
2

 

5
1

5
4

6
0

5
 

1
9

0
9

1
3

8
 2

8
4

7
2

5
2

 

1
1

9
0

1
1

0
 

3
7

1
1

2
9

1
 

0 

1000000 

2000000 

3000000 

4000000 

5000000 

6000000 

Маршрут 
№5 

Маршрут 
№110 

Маршрут 
№102/12 

Маршрут 
№101+6 

Пасажиропотік за даними 
моніторингу 

Пасожиропотік за диними 
перевізника 

Тариф, 
прийнятий 

виконкомом 
3,00 

Мав би бути 
тариф 
2,59 

2,3 

2,4 

2,5 

2,6 

2,7 

2,8 

2,9 

3 

3,1 



 

13 

 

6) За рік перевізник отримує 4 582 805 гривень додаткового доходу із-за перевищення 

вартості квитка на 0,41 гривень. 

7) На маршрутах відсутня кількість транспортних засобів, яка передбачена згідно договору 

між перевізником та організатором перевезень. 

8) На маршрутах відсутня система продажу квитків на проїзд (проїзд оплачується 

безпосередньо у салоні і без обов’язкового і такого, що обліковується, видання квитків) 

9) Транспортні засоби під час моніторингу пасажиропотоку в вихідні дні курсували за 

тимчасово зміненою схемою руху (маршрут N5, 101) у зв’язку з відсутністю пасажирів (на 

думку водіїв) на кінцевих зупинках. 

10) Використання в розрахунках витрат вихідних даних паспортів маршрутів не відповідає 

реальній картині дотримання перевізниками вимог паспортів (випуск на лінії необхідної 

кількості автобусів, кількості рейсів, виконаних кожним автобусом, кількості водіїв на 

маршруті). 

11) Перевізник не дотримується вимог трудового законодавства по відношенню до водіїв в 

частині тривалості робочого часу та умов роботи. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Перевізнику 

1) При розрахунку тарифів на пасажирські перевезення використовувати виключно дані 

фактично проведеного моніторингу пасажиропотоку. 

2) Забезпечити дотримання договірних умов між перевізником та організатором 

перевезень. 

3) Привести у відповідність до трудового законодавства тривалість робочого часу та умови 

роботи водіїв. 

4) Здійснювати розрахунок тарифів відповідно до запланованих  на  наступний рік 

показників, на підставі ФАКТИЧНИХ, підтверджених документально даних за минулий 

період. 

5) Впровадити систему обов’язкового продажу та обліку квитків 

Організатору перевезень 

1) Перед прийняттям рішення щодо встановлення тарифів на пасажирські перевезення в 

обов’язковому порядку проводити моніторинг пасажиропотоку, передбачивши на цю 

діяльність кошти в міському бюджеті. 

2) Контролювати дотримання договірних умов між перевізником та організатором 

перевезень. Передбачити механізму впливу на перевізника у випадку недоброчинного 

виконання умов договору, включно до припинення договірних стосунків. 

3) Вимагати від перевізника, щоб розрахунок тарифів здійснювався відповідно до 

запланованих  на  наступний рік показників, на підставі ФАКТИЧНИХ, підтверджених 

документально даних за минулий період. 

4) Сприяти, за участю громадськості та перевізників, створенню в місті конкурентних умов в 

сфері пасажирських перевезень.    

5) Включити до обов’язкових конкурсних умов при відборі перевізника пункт щодо 

обов’язкового продажу та обліку квитків.   

 

 

 


