


Додаток 
до наказу департаменту 
житлового господарства та 

інфраструктури 
від _________ 2014 р. № __ 

 
 

Порядок  
розміщення інформації на автобусах та в салонах автобусів, що 
експлуатуються на пасажирських маршрутах міста Львова  

(на прикладі автобусу типу БАЗ-А079 "Еталон") 
 

Вся інформація розміщується у місцях, передбачених заводом-виготовлювачем 
або у місцях, вказаних у таблиці. 

 
№ 
з/п 

Інформація Місце розташування 

1.1 Трафарет передній Розміщуються в нішах, передбачених заводом-
виробником або у спеціальних держаках, 
виготовлених перевізником 

1.2 Трафарет боковий 
1.3 Трафарет задній 
2 Позначення входу та виходу на автобусі Біля передніх та задніх дверей 

3 

Куток споживача, в якому зазначається витяг 
з "Правил надання послуг пасажирського 
автомобільного транспорту", інформація про 
перевізника та страховика (найменування, 
адреса, телефон) 

Задня сторона скла за водієм 

4 Напис «Аптечка та вогнегасник – у водія» 
5 Напис «Не курити» 

6 Вартість проїзду, розмір штрафу за 
безквитковий проїзд 

Над склом за водієм 

7 Напис «Водію заборонено курити, 
розмовляти по телефону» або піктограма 

В салоні над лобовим склом 8 Інформація про водія (П.І.Б.) 
9 Пасажиромісткість 

10 Піктограма «Вогнегасник» На обшивці салону за переднім пасажирським 
сидінням 

11.1 
Позначення виходу 

На кожусі механізму відкривання передніх дверей 
11.2 На кожусі механізму відкривання задніх дверей 
12.1 

Позначення аварійного виходу 

На кожусі механізму відкривання передніх дверей 
12.2 На кожусі механізму відкривання задніх дверей 
12.3 На склі переднього бокового вікна 
12.4 На склі заднього бокового вікна 
12.5 На склі заднього вікна 
12.6 На кришці люка 

13 Позначення місць для інвалідів та пасажирів 
з дітьми або піктограми 

На склі бокового вікна біля передніх пасажирських 
сидінь лівого ряду 

14 Перелік зупинок на маршруті 
В салоні на задній стороні бокового трафарету 15 Розклад руху автобусів по маршруту 

16 Позначення кнопки сигналу до водія На кожусі механізму відкривання задніх дверей 
17 Місце для оголошень, реклами 

В салоні на задній стороні переднього трафарету 18 Напис «Під час руху не відволікайте водія» 
19 Реклама По периметру автобуса нижче рівня вікон 
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