
КОМУНАЛЬНЕ ПЦIIРИ€МСТВО
(ДВТОПIДПРИ€МСТВО СДНIТДРНОГО ТРДНСПОРТУ)

днIпровсъкоI мIсъкоI рддлt

12 лютого 2020 р.

нА к А з

Jlъ 19 м. ,.Щнiпро

кПро змiну тарифiв на користування
автотранспортом Комун а.гrьно го п iдпри ем ства

<Автопiдприемство санiтарного танспорту))
!,нiпровськоi MicbKoi ради лiкувально ,

профiлактичними закладами))

у зв'язку iз змiною тарифiв на користуванru автотранспортом, з

метоЮ покриттЯ витраТ пО Комунальному пiлприемству

кДвтопiдприемство санiтарного танспортр .Ц,нiпровськот MicbKoi ради,

нАкАЗУЮ;

l. з 18 лютого 2о2о року ввести в дiю HoBi тарифи на

користуваннJI автомобiльним танспортом КомунаJIьного пiдприемства

кДвтопiДприемстВо санiтаРногО танспоРту>.,Ц,нiПровськоi MicbKoi ради

лiкувально - профiлакти"н""" .чкпадами, згiдно з розрФ(унками l, 2, 3

до цього наказу.
2,СтолбецькiЙТ.В.,головномУбУхгагrтерУ,забезпечитиз18

лютого 2020 року введення нових тарифiв на користування

автомобiльним транспортом Комуналrьного пiдприемства

<Двтопiдприемство сан iтарнЪ.о т анспорry> .Щ,нi про вськоi MicbKoi ради,

згiдно з розрахунками |,2,3 до цього Haкzuly,

3. Органiзацiю i контроль за виконанням покпасти на Пiчугiну

н.в., заступника директора з економiчних питань,

,Щ,одаток: ро.рч*у"ки 1, 2,3 тарифiв на користуван}ш санiтарним

та вантажним транспортом Комунального пiдприемства

<двтопiдприемство санiтарного транспорту> Днiпровськоr MicbKoT Ради

лiкувапьно - профiлактичними закладами з 18 лютого 2020 року, на 3

(Трьох) аркушах, примiрник единий.

.Щиректор
Кокуuа М.В.

р-



ПоГодЖЕНо:
3асryпник мlськоrо rолов}l l

дирокrор департsмонry охорони

здоров'я насOлOння

ДнlпровськоI мlськоI раяи
/7А >

в+r ",,.-' Ч rля Бабський д.д.

Засryпник дирекrора
з вкономiчних питань

3АТЕЕРД}КУt9;

flиреrсгор Комунальноrо пlдпрпемства
зАвтопlдпри€мство caHlTBpHoro тренспорту)

коI MlcbKoI ради

Комунальноrо пlдприЪмсiва (ДвтопlдпЬисмство санlтарнЬiо,тЁанёпортул

йtпро.ськот MlcbkoT ради лl кувально.профlлактичн и м и закладеми

РозРюryноК Nс 1

з 18 лютого 2020 року

Mapxl автомобlля

ПЕ ц Вдз-z]11

д3 322,14 l дв,405; гА3 3221 К дв.402;
'дз 3221з ( дв.402i гА3 2705 l д1.405;

ГА3 2705 К дв.!?ц
rБэтffiюдэ.ат5; гАз э221з2 ксдв.
'д3 322,14 lC дв,405; гАэ э221 КС да,402;

гдз 32213 цQ дв.402; rА3 2705 lC дв,405;
д3 2705 КС да,а4 5

@2кдв.417l
УАЗ 3962 Кдq.Ц_]!rУА3 М

УАЗ 3962 КС дв.а2ljiYД9 396Ж
220Гк дв,417;

'д3 3741 К дв.402 ;УАЗ 374] 1l!Qý),l}
@2206КСдв.417i
УАЗ 3741 КС д1102 (22О6); УАЗ 3741

Пiчуriна Н.В.

\,,l

.\ {.



ПОГОДЖЕНО:
3аступник мlського rолови,
ди роктор департаменту oxopotl и
здоров'я насолоння
,Щнl провськоТ MicbKoi ради

3АТВЕРД)lОЮ:
[иректор Комунальноrо пlдприсмстве

к А вто п lд п!,т.| м ст в о_ с а н lTa р н о rо. т р а н с п о рту D

,. '.^g t'll,(t7lr."
,.i ýч);--"\",с,ý ýнlпровськоТ MlcbKoI ради

Бабський А.А.

Ро3Рý(УНок N9 2
тАриФи

на корисryвsння санlтарним транспортом
комунал ьно го п iдп рие мства кАвтопlдпри€мство са HlTa рного транспорry))

ýнlп ровськоТ м lcbKoT ради лl кувально-п рофlла кти чн им и за клад8м}i
з 18 лютого 2020 роry

,.,'_l)

Ё/,oi.'l
a^ll!1i,yi lrtl ()

lт\)l(1l,ц'l\,
.llllilF)i,t i,l(tI

\tl(1,Il\l l'i.iИ

Nc
з/п Марка автомобlля

Один.
вим.

Тариф за 1 rод.роботи Тариф не 1 км пробlry
без урах.

пдв
пдв 3 урах.

пдв
без урах.

пдв
пдв 3 урах.

пдв
1 Тойота Камри грн. 122,88 122,88 7,30 7,30

2 Тойота Ленд Крузер грн. 122,88 122,8в 8,42 8,42

3 КИА Шума грн, 122,88 122,88 6,62 6,62

4 Фольксваген Пассат грн. 122,88 122,88 6,48 6,48
5 Опель Веrгра грн. 122,8в 122,88 6,73 6,73

6 опель омега грн. 122,88 122,88 7,51 7,51

7 ниссан Максима грн. 122,88 122,в8 8,о4 8,04

в Мазда Кседос 6 грн. 122,88 122,88 6,80 6,80

9 Мазда 323 грН, 122,вв 122,88 6,36 6,36

3аступник директора
з економiчl-iих питань Пiчуrlна Н.В.
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ПоГоДЖЕ1-1о;
3асryпник мlськоrо голови,
диреrrор департамонту охорони
здоров'я насOлоння
ДнiпровськоТ MicbKoT ради

3АТВЕРДIffЮ:
[ирепор Комунального пlдпри€мства

кАвrопlДприсмстВо санlтаРного транспортуD
. ,,,9!Ji/Jn,r',- д1нlпровськоI MlcbKoT рали

Кокуца М.В.

Ро3РАхУНоК Nc 3
тАриФи

на користування вантажним транспортом
комунального п lдп риемства <tдвтопlдприемство санlтарноrо транспорryD

flнlп ровськот MlcbkoT ради лi кувально.профlлактичним}t закладами
з 18 лютого 2020 року

Nc
з/п Марка автомобiля

один.
вим.

таffilатiй.роботи Тiриф на 1 км пробll
без урах.

пдв
пдв 3 урах.

пдв
без урах.

пдв
пдв 3 урах

пдв

1 мАз 54331 грн.
,l30,82 130,Е2 1 1,14 11,14

2 кАмА3 _ 5320 грн. 123,80 123,80 1,1,87 1,Е7

3 кffiбпгд3 _ 5з34) грн, 254,51 254,51 13,34 3,34

4 зил 4331001 грн. 122,8в 122,вв 1,1,87 1,0

5 ЗИ[lПOt0 грFl. 123,Е0 1z3,E0 13,5ý э,ес

о зил 431412 грн. 123,80 123,80 14,24 14,24

7 @l грн. 123,80 123,в0 14,g2 4,9Z

8 mпммз - 554 м гРН.
,l23,80 123,80 ,t5,61 t,

9 лАз 699 р грн. 122,88 122,88 14,02
,l4,02

10 пА3 - 3205 грн. 122,88 122,88 13,60 13,6с

11 юм3-6 грн. 369,18 369,18

Засryпник директора
з економiчних питань Пiчугiна Н.Е

15,


