КРИВ OPI3BKA MICbKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОШТЕТ

Р1ШЕННЯ
13,06.2018

м. КривийР1г

'

№ 297

Про затвердження Правил ко
ристування мгським пасажирсъким транспортом у м. Кри
вому Роз1

3 метою шдвшцення якост1 та ефективност! надання послуг з перевезень
пасажир1в мюьким громадським транспортом загального користування; керуючись Законами Украши «Про м1сцеве самоврядування в УкраГн!», «Про мюький
електричний транспорт», «Про дорожнш рух», «Про автомобшьний транс
порт», Постановами. Кабшету MimcTpiB Украши в!д 18 лютого 1997 року №176
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобильного тра
нспорту», 23 грудня 2004 року №1735 «Про затвердження Правил надання на
селению послуг з перевезень м!ським електротранспортом», виконком м1сько!
ради вир1шив:
1. Затвердити:
1.1 Правила користування м!ським пасажирським автомобшьним транс
портом у м. Кривому Роз! (додаються);
1.2 Правила користування мюьким електричним транспортом у м. Криво
му Роз1 (додаються).
2. Контроль за виконанням ршення покласти на заступника м1ського
голови вщповгдно до розпод!лу обов’язюв.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Решения виконкому м1съко!ради
13.06.2018 №297
Правила користування мЕьким пасажирським
автомобтьним транспортом у м. Кривому Розг
1. Загальт положения
1.1. Правила користування мюьким пасажирським автомобтьним транс
портом у м. Кривому Роз! визначають порядок про!зду пасажир!в i його оплати,
права та обов’язки пасажир!в, взаемовщносини перев!зник!в ycix форм власност!, пасажир!в та шших осхб, задкних у процес! оргашзацй пасажирсысих перевезень i надання транспортних послуг, Гх права та обов'язки, ураховуючи особливост! транспортно! !нфраструктури (надал! - Правила).
1.2. Правила обов'язков! для виконання перев!зниками вс!х форм власносTi, !х пращвниками (персоналом), пасажирами та шшими особами, зад!яними в
процес! оргашзацй пасажирських перевезень i надання транспортних послуг.
Пращвники (персонал) перев!зник!в ycix форм власност! та iHHii особи (опера
тор), задкш в процес! оргашзацй пасажирських перевезень i наданш транспор
тних послуг, не можуть надавати чи встановлювати !нш! умови користування
транспортними послугами, н!ж визначен! цими Правилами.
2. Термти та Ъс визначення
2.1. Термши вживаються в Правилах у такому значений
Автоматизована система обл!ку оплати про!зду - програмно-техн!чний
комплекс, призначений для здшснення обл1ку наданих транспортних послуг за
допомогою електронного квитка.
Багаж - вантаж, розм!ри якого не перевигцують 100 х 50 х 30 см, вагою
в1д 10 до 40 кг.
Вод!й - особа, яка керуе транспортним засобом ! мае в!дпов!дне посвщчення встановленого зразка.
Електронний квиток - про!зний документ установлено! форми, що п!сля
реестрацп в автоматизованш систем! обл!ку оплати про!зду дае право пасажиру
на одержания транспортних послуг.
Зупинка - спец!ально обладнаний пункт для очшування автобуса та поса
дки й висадки пасажир!в.
Квиток - про!зний документ установлено! форми, що надае право паса
жиру на одержания транспортних послуг.
Кондуктор —прац!вник пщприемства, який збирае плату за про!зд у авто
бус! та видае разовий квиток або здшснюе продаж абонементних талошв пасажиров!, перев!ряе наявн!сть докуменКв на право про!зду.
Прац!вник (персонал) перев!зника - ф!зична особа з числа пращвниюв
(персоналу) перев!зника, яка виконуе функцп !з забезпечення надання транспо
ртних послуг - водш, кондуктор, !нш! прац!вники.
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Ручна поклажа —вантаж, роззшри якого не перевищують 60 х 40 х 20 см,
вагою до 10 кг включно.
Тариф на автобусних маршрутах загального користування - варт!сть ра
зового проезду одного пасажира в транспорт! мюького сполучення.
Транспорта! послуги - дыльнють, пов'язана !з задоволенням потреби на
селения в перевезеннях автомоб!льним транспортом.
3. Bapmicmb, порядок проезду i його оплати
3.1. Право на пройд надае квиток та документа на право пшьгового про!зду, а в раз! запровадження автоматизовано!' системи обл!ку оплати пройду, електронний квиток.
3.2. Право на перевезення у транспортних засобах перев!зника багажу, що
перевшцуе встановлен! вимоги в!дносно ваги та габарита, дае квиток, який
складае повну вартють разово!' поТздки та не залежить в!д наявност! в пасажира
будь-яко! пшьги на пройд.
3.3. Право на про!зд у транспортних засобах особам, яю користуються
пшьгою, надаеться за наявност! оригшалу посв!дчення особи встановленого
зразка чи оригшалу довщки, на шдстав! яко! надаеться шльга.
3.4. У випадку вщсутност! в пасажира вщповщного оригшалу посвщчення особи встановленого зразка чи оригшалу дов!дки, на шдстав! яко! надаеться
пшьга, в!н зобов’язаний сплатити повну вартють пройду.
3.5. Квиток, орипнал посвщчення особи встановленого зразка чи орипнал
дов!дки, на шдстав! яко! надаеться пшьга, дають право на одну пойдку в межах
маршруту в!д початково! до кшдево! зупинки.
3.6. Пасажир, який мае квиток, орипнал посвщчення особи встановленого
зразка чи орипнал довщки, на пщстав! яко! надаеться шльга, зайшовши в транспортний зас!б, зобов’язаний пред’явити орипнал вщповщного документа.
3.7. Пасажир, отримавши вщ пращвника перев!зника квиток, зо
бов’язаний збершати його до завершения пойдки.
3.8. У раз! виходу з ладу автобуса, що здшснюе перевезення на маршрут!
мюького сполучення, перевйник повертае пасажиров! повну вартють квитка й
подалыний пройд пасажир оплачуе самостшно.
3.9. 3 метою гарантування безпеки пройд д!тей вшом до шести роюв
включно дозволяеться лише за супроводу дорослих. Пройд оргашзованих груп
дней здшснюеться виключно з дотриманням чинного законодавства Укрялни.
3.10. CnipHi питания, що виникають м!ж прац1вниками пщприемств тран
спорту й пасажирами в рухомому склад!, вир!шуються у в!дповщност! до чин
ного законодавства Украши.
4. Права та обов’язки пращвнитв (персоналу)
перевЬника, пасажир1в, воЫя автобуса
4.1. Водш автобуса мае право:
4.1.1 вимагати вщ пасажир!в виконання обов'язюв, передбачених Прави
лами;

3

4.1.2 у випадку порушення пасажиром або групою пасажир!в Правил чи
шших норм законодавства, зупинити транспортний зашб з дотриманням Правил
дорожнього руху в м!сщ, де буде вщсутня загроза безпец! пасажир1в, та вимагати вщ порушниюв покинули транспортний зас!б, а в раз! !х в!дмови та продовженн! протиправних дш, викликати прац!вник!в полщп;
4.1.3 не допускали до поГздки пасажир!в, як! не мають квитюв, не пред'являють оригшал посвщчення встановленого зразка чи оригшалу довщки, на п!дстав! яко! надаеться пшьга, перебувають у стан! алкогольного чи наркотичного
сп'яншня, порушують громадський порядок, мають небезпечн! вантаж!, зокрема
легкозаймист!, вибухонебезпечн! й таю, що можуть забруднити транспортний
зас!б чи одяг пасажир!в.
4.2. Водш автобуса зобов’язаний:
4.2.1 мати посвщчення вод!я на право керування транспортними засобами
вщповщно! категорп;
4.2.2 виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху та шших
нормативних документ!в, пов’язаних з виконанням його службових обов’язюв;
4.2.3 мати й пред'являти для перев!рки уповноваженим особам передбачен1 законодавством документа;
4.2.4 уживата необхщних заход!в щодо оргашзацп безпеки пасажир1в у
раз! виникнення перешкод для руху на маршрут! (туман, ожеледь тощо), що не
дають змоги продовжита поТздку, а також у раз! вимушено! зупинки на зал!зничному пере!зд!;
4.2.5 зупиняти автобус для посадки та висадки пасажир!в на вщстан! не
бшьше 0,05 - 0,1 метра вщ краю про!зно! частини дороги, а у випадку облаштування зупинки «заГзною кишенею» - не бшьше 2 м вщ Г! початку;
4.2.6 бути охайно одягненим, не здшснювати дшльшсть з перевезення пасажир!в у майках, коротких шортах, взутт!, що належним чином не ф!ксуеться
на H 03i, чемно поводитися з пасажирами;
4.2.7 у раз1 обслуговування пасажир!в - ос!б з швалщн!стю та iHiimx маломоб!льних груп населения, шсля прибуття до пункту призначення переконатися,
чи здшснив пасажир заплановану висадку;
4.2.8 проходили передрейсовий та шслярейсовий медичн! огляди;
4.2.9 додержуватися визначено-го-реж-иму-пращ-та-вщпочин-ку,-маршруту—
й розкладу руху;
4.2.10 постшно стежита за техшчним i сан!тарним станом транспортних
засоб!в;
4.2.11 продавали квитки пасажирам виключно п1д час стоянки транспорт
ного засобу на зупинщ громадського транспорту;
4.2.12 не вщЧ'жджати вщ зупинки з вщчиненими дверима й не вщчиняти
!х до повно! зупинки, негайно зупинитися в раз! вщкривання дверей пщ час ру
ху;
4.2.13 у раз! вщсутност! автоматичного шформування, нагадувати паса
жирам про необхщшсть оплати про!зду, перевезення багажу, пред'явлення необх!дних документов пращвнику перев!зника, а також про те, що слщ бути ува-
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жними та не забувати реч! при виход1 з транспортного засобу, правильно й ч!тко оголошувати назву кожно!' зупинки та наступнох за нею;
4.2.14 уживати необхщних заход!в для безпеки руху транспортного засо
бу;
4.2.15 не допускали перевезення пасажир!в понад максимальну юльюсть,
передбачену техн1чною характеристикою транспортного засобу або визначену в
реестрацшних документах на нього.
4.3. Вод1ю автобуса забороняеться:
4.3.1 починати рух до повного зачинення дверей та в!дчиняти i'x до повнох
зупинки автобуса;
4.3.2 продавали пасажирам квитки п!д час руху автобуса;
4.3.3 вщмовляти пасажирам у обслуговуванш, крхм передбачених законодавством та Правилами випадюв;
4.3.4 зм!нювати схему й график маршруту;
4.3.5 перевозили в автомобш rocTpi предмета, пожежонебезпечш, вибухов1, отруйн1, хдю та наркотичш речовини, mini небезпечш предмета;
4.3.6 розмовляти по телефону без допом1жного обладнання, юта, пита,
слухати музику шд час руху автобуса;
4.3.7 палили (використовувати електронш сигарета) у салош автобуса, п!д
час його руху, у тому числ1 на зупинках громадського транспорту (включаючи
к!ндев1) та в мюцях в!дстою транспортних засоб!в;
4.3.8 порушувати вимоги Правил, Правил надання послуг пасажирського
автомоб!льного транспорту, Правил дорожнього руху, Правил техшчнох експлуатащх кол!сних транспортних засоб1в, та 1нших нормативно-правових акт!в у
сфер! пасажирських перевезень.
4.4. Кондуктор автобуса мае право:
4.4.1 вимагати вщ пасажир!в виконання обов'язюв, передбачених цими
Правилами;
4.4.2 вимагати вхд пасажир!в зв1льнення салону при порушенш ними Пра
вил у частиш дотримання хх обов’язюв;
4.4.3 вимагати в!д пасажира оплати вартосю прохзду та/або пред'явлення
документ1в, що надають право на прохзд, а в раз1 хх в!дсутност1, пропонувати
оплатили вартють прохзду;
4.4.4 у раз1 вщмови пасажира в1д оплати вартост! пройду, звернутися до
вод!я, щоб в!н зупинив транспортний зас!б на найближчий зупинщ, запропонувати порушнику (пасажиру) покинули транспортний зас!б, а у випадку його Biдмови - викликати пращвниюв пол1ци;
4.4.5 не допускали до по1здки пасажир1в, як1 не мають квитюв, не пред'являють орипнал посв!дчення встановленого зразка чи оригшал довщки, на пщстав! яко!' надаеться пшьга, перебувають у стан1 алкогольного чи наркотичного
сп'яншня, порушують громадський порядок, мають небезпечш вантажр зокрема
легкозаймист!, вибухонебезпечн1 й таю, що можуть забруднити транспортний
зас1б чи одяг пасажир!в.
4.5. Кондуктор автобуса зобов’язаний:
4.5.1 справляли плату за проТзд, видавати пасажиру квиток;
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4.5.2 пройти передрейсовий та шслярейсовий медичш огляди;
4.5.3 виконувати роботу в охайному вигляд!, бути одягненим у спещальну
накидку яскравого кольору;
4.5.4 мати службове посвщчення та пред’являти його на вимогу оргашв
контролю (представник1в управлшня Укртрансбезпеки, полщп) i пасажир1в;
4.5.5 надавати пасажирам достовгрну й своечасну шформацпо, що стосуеться окремо визначеного маршруту;
4.5.6 у випадках настання екстрених i непередбачуваних ситуацш, у раз!
можливосш надавати необхщну допомогу водно, пасажирам та шшим учасникам дорожнього руху;
4.5.7 оргашзовувати евакуацпо пасажир!в у pa3i надзвичайно! ситуацп,
здшснювати роз'яснювальну роботу;
4.5.8 при настанш дорожньо-транспортно! пригоди, за можливютю встановити ‘и свщюв та записати i'x контакта! дан!;
4.5.9 утримувати салон транспортного засобу, сидшня, поручи!, шдлогу в
чистот!;
4.5.10 не палити та не користуватися електронними сигаретами в салон!
транспортного засобу як шд час руху, так i на кшцевих зупинках громадського
транспорту.
4.6. Пасажир автобуса мае право:
4.6.1 на безпечне якюне перевезення;
4.6.2 перевозити тварин у встановленому законодавством порядку;
4.6.3 перевозити безоплатно одиницю багажу за умови, що його розм1ри
не перевищують 100 х 50 х 30 см, вагою 10 до 40 кг;
4.6.4 безоплатно перевозити не бшыне двох одиниць ручно!' поклаж!;
4.6.5 безоплатно провозити одну дитину вшом до шести рок!в без права
зайняття нею окремого м!сця;
4.6.6 одержувати вщ перев1зника або вод!я !нформащю про послуги з пе
ревезешь;
4.6.7 на компенсацш запод!яно'! внаслщок перевезення шкоди.
4.7. Пасажир автобуса зобов’язаний:
4.7.1 мати квиток на про!зд, за наявност! права на пшьговий проезд - ориг!нал посвщчення встановленого зразка або оригшал дов!дки, на пщстав! яко!'
надаеться пшьга;
4.7.2 одразу ж шсля входу до транспортного засобу оплатити варпсть
проезду й перевезення багажу, що перевищуе встановлен! вимоги вщносно ваги
та габарит1в;
4.7.3 збершати квиток до к!нця поТздки й пред'являти в розгорнутому вигляд! на вимогу oci6, яю мають право зд!йснювати контроль;
4.7.4 здшснювати посадку (висадку) лише шсля повно! зупинки автобуса;
4.7.5 надавати право першочергового заходу в транспортний зас!б та виходу з нього ваптним жшкам, особам з швалщнютю та маломобшьним групам
населения, дггям, особам похилого в!ку;
4.7.6 оплатити перевезення багажу та ручно!' поклаж! згщно з вимогами
Правил;
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А Л Л у pa3i настання дорожньо-транспортнох пригоди, вжити заходи щодо

надання можливох допомоги потерпшим i повщомити про це органам полщ!!';
4.7.8 повщомити вод!я про виявлеш забут! peni, документи та цшност!;
4.7.9 дотримуватися вимог кондуктора та/або вод!я, що вщповщають цим
Правилам та шшим нормативно-правовим актам у сфер! пасажирських переве
зень;
4.7.10 дбайливо ставитися до майна перев!зника, пасажир!в та 1нших oci6,
задшних у процеП оргашзацп пасажирських перевезень i надання транспортних
по слуг;
4.7.11 з метою гарантування безпеки шд час очнсування транспортного
засобу на зупинщ громадського транспорту не пщходити ближче 0,5 м до краю
про1'жджо1 частини до повно! зупинки транспорту;
4.7.12 бути уважним та обережним при посадщ й висадщ з транспортного
засобу;
4.7.13 сид!ти або стояти в призначених для цього м!сцях, тримаючись за
поручень чи 1нше пристосування, дотримуючись правил безпеки;
4.7.14 не затримуватися бшя дверей транспортного засобу та не загороджувати багажом шдходи до них, не заважати входу й виходу пасажир1в, а
також в!дкриванню/закриванню дверей;
4.7.15 дотримуватися вимог Правил.
4.8. Пасажиру автобуса забороняеться:
4.8.1 здшснювати по!здку без квитка, для пшьгового пройду —без орипналу посв1дчення особи встановленого зразка чи оригшалу дов1дки, на пщстав!
яко! надаеться пшьга;
4.8.2 палити або користуватись електронними сигаретами, приймати наркотичш засоби або вживати алкоголь в транспортних засобах та на зупинках
громадського транспорту;
4.8.3 здшснювати будь-як! ди, що можуть негативно впливати на послуги
перев!зника, його пращвниюв (персоналу) пасажир!в, 1нших oci6, зад!яних у
процес! орган1зацй' пасажирських перевезень i наданн1 транспортних послуг
(оператор), або ix майно;
4.8.4 перевозити зброю (кр!м особливих випадюв - перевезення службоBoi та мисливсько! збро!'), вибухов!, отруйн1, шфекцшш, рад1оактивн1, з неприемним запахом речовини, спирт (у тому числ!, алкогольш Hanoi в незакритому
виппцц), бензин, газ, ацетон та mini вогненебезпечш, легкозаймист!, самозаймист! речовини, а також ручну поклажу, яка може забруднити салон чи одяг
пасажир1в;
4.8.5 шд час руху вщвертати увагу вод!я вщ керування транспортним
засобом та заважати йому в цьому;
4.8.6 вщчиняти двер! транспортного засобу п!д час руху, кр!м потреби
запоб1гання нещасному випадку;
4.8.7 перешкоджати закриттю дверей та використовувати для погздки
пщн1жки й виступи транспортних засоб!в;
4.8.8 проГжджати в одяз!, що забруднить одяг пасажир!в, i‘x багаж або
особист! peni, обшивку салону та сщцння;
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4.8.9 висовуватися з вгкон пщ час руху транспортного засобу;
4.8.10 смггити в салош, псувати салон та його обладнання, викидати з
вшш на прохжджу частину см!ття та iHHii предмета;
4.8.11 входити в салон з продуктами харчування, що можуть забруднити
пасажир1в (наприклад морозиво, солодка вата тощо) та вживати ix.
5. Контроль оплати проезду пасажирами та гх е1дпов1далътстъ
5.1. Контроль оплати прохзду здшснюеться уповноваженими особами контролерами, як! повишп мати посв!дчення.
5.2. Контроль оплати прохзду зд1йснюеться на шляху прямування п1д час
руху транспортного засобу.
5.3. При вход! до салону транспортного засобу контролер пред’являе посвщчення вод!ю, який, у свою чергу, спов!щае пасажирхв про початок здшснення
контролю оплати прохзду.
5.4. Контроль оплати прохзду здшснюеться шляхом пред’явлення контро
леру квитка на прохзд, а за наявноеп права на пшьговий прохзд - оригшалу посв!дчення встановленого зразка або оригшалу доводки, на п!дстав1 якох надаеться
пшьга.
5.5. В!дсутшсть квитка, що пщтверджуе оплату вартоеп прохзду та перевезенвя багажу, який перевищуе встановлен! вимоги вщносно ваги та габарит!в,
або оригшалу посвщчення встановленого зразка, чи оригшалу довщки, на п!дстав! якох надаеться пшьга, безоплатне провезення пасажиром дитини в!ком понад 6 рогав тягнуть за собою вщповщальнють, передбачену чинним законодавством Украхни.
5.6. Для продовження похздки, у раз1 виявлевшя контролером в!дсутност1
квитка, пасажир, окр1м оплати штрафу, повинен здшснити оплату прохзду та
перевезення багажу.
5.7. У раз! в!дмови в!д оплати вартост! прохзду та перевезення багажу, па
сажир повинен вийти з транспортного засобу на найближчш зупинщ, а в раз!
вщмови вщ оплати штрафу, контролер мае звернутися до оргашв полхцГх.

Т.Мала

ЗАТВЕРДЖЕНО
Пшення виконкому M ic b K O 'i ради
13.06.2018 №297
Правила користування м!ським
електричним транспортом у м. Кривому Роз1
1. Загалът положения
1.1. Правила користування м!ським електричним транспортом у
м. Кривому Роз1 (надал1 - Правила) визначають порядок прохзду та його оплати,
права й обов'язки пасажир!в, а також взаемовщносини перевйниюв i пасажир!в
п1д час надання транспортних по слуг мюьким електричним транспортом
(трамваем, швидк!сним трамваем, тролейбусом) у м. Кривому Роз!.
1.2. Правила обов'язков1 для виконання вс!ма прац!вниками пщприемств
м1ського електротранспорту м. Кривого Рогу (надал1 - п!дприемства), що
надають послуги з перевезення пасажир1в та !х багажу трамваем, швидк1сним
трамваем, тролейбусом, а також пасажирами.
2. Термши та Ъс визначення
У Правилах термши вживаються в такому значений
Автоматизована система обл1ку оплати пройду - програмно-техшчний
комплекс, призначений для здшенення обл!ку наданих транспортних послуг за
допомогою електронного квитка.
Багаж - peni, упакован! для перевезення, предмета розмгром понад 60 х 40
х 20 см за довжиною, шириною й висотою; рулон, довжина якого понад 100 см,
а д1аметр понад 12 см, довптмгрш предмета понад 150 см, що перевозяться
пасажиром.
Ручна поклажа - peni, упакован! для перевезення, предмета розм!ром до
60 х 40 х 20 см за довжиною, шириною й висотою; рулон, довжина якого не
перевигцуе 100 см, а д!аметр до 12 см, довплшрн! предмета до 150 см, що
перевозяться пасажиром.
Диспетчер - пращвник, який регулюе рух електротранспорту.
Електронний квиток - пройний документ установлено!' форми, що теля
реестрацы в автоматизованш систем! обл!ку оплати пройду дае право пасажиру
на одержания транспортних послуг.
Кондуктор - пращвник пщприемства, який збирае плату за пройд у
трамва!, швидкюному трамва!, тролейбусд та видае разовий квиток або
здшенюе продаж абонементних талошв пасажировд перев!ряе наявшеть
докуменпв на право пройду.
Контролер - пращвник пщприемства, який здшенюе контроль за оплатою
пройду пасажиром ! провезення багажу.
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Квиток - прохзний документ установлено! форми, що надае право
пасажиру на одержания транспортних по слуг.
Жетон - пластиковий жетон установлено! форми, призначений для оплати
проходу пасажира за меж! пропускних пункпв станщй швидгасного трамвая.
Транспорта! послуги - перевезення пасажир!в та !х багажу мюьким
електричним транспортом, а також mini послуги, пов'язаш з таким
перевезенням.
Перев!зник - юридична особа, яка в установленому законодавством
порядку надае транспорта! послуги, здшснюючи експлуатащю та утримання
об'екив м!ського електричного транспорту.
Пасажир - ф!зична особа, яка користуеться транспортним засобом,
перебуваючи в ньому, але не причетна до керування ним.
Маршрут (л!н!я) - напрямок руху трамвая (швидюсного трамвая),
тролейбуса за встановленим розкладом м!ж визначеними та в!дпов!дно
обладнаними пунктами на зупинках.
Рейс - рух транспортного засобу в!д м!сця вщправлення до м!сця
призначення за визначеним маршрутом та встановленим розкладом.
Розклад руху - граф!к (таблиця), що мютить вщомооп про час, м!сце,
посл!довн!сть виконання рейсу.
Тнттт! терм!ни, що використовуються в цих Правилах, уживаються в
значенн!, установленому статтею 1 Закону Украши «Про м!ський електричний
транспорт» та пунктом 5 Правил надання по слуг м!ським електричним
транспортом, затверджених По становою Кабшету М!н!стр!в Украши вщ 23
грудня 2004 №1735.
3. Порядок проЪду та його оплати
3.1. Витяги з Правил у частит прав, обов'язюв та в!дпов!дальност!
пасажир!в ! прац!вник!в перев!зника, як! безпосередньо контактують з
пасажирами, м!сцезнаходження та телефони пщприемств, а також шша
в!зуальна !нформац!я обов’язково вив!шуються в салонах трамвая (тролейбуса)
на видному та зручному для пасажир!в мюцг
3.2. Документом на право одержания транспортних по слуг е придбаний
пасажиром разовий квиток, жетон, посвщчення або довщка, що дае йому право
на пшьговий про!зд в!дпов!дно до законодавства, а в раз! запровадження
автоматизовано! системи обл!ку оплати про!зду, - електронний квиток.
3.3. Оплата вартост! про!зду та перевезення багажу здшснюеться
незалежно вщ вщсташ про!зду зпдно з установленим тарифом.
3.4. Квиток надае право пасажиру на одну по!здку у в!дпов!дному
рухомому склад!, де BiH був придбаний, у межах юнцевих зупинок маршруту в
одному напрямку.
3.5. Жетон надае право пасажиру на про!зд швидюсним трамваем.
3.6. Посв!дчення, що дають право на пшьговий про!зд у трамва!,
швидк!сному трамва!, тролейбуср не дають права пасажиру на безоплатне
провезення багажу.
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3.7. 1нформац!йне забезпечення пасажир1в мае здшснюватися з
дотриманням вимог законодавства про мови.
3.8. CnipHi питания, що виникають м!ж пращвниками шдприемств
транспорту й пасажирами в рухомому склад!, вир!шуються у вщповщност! до
чинного законодавства Украгни.
4. Обов’язки, права та в1дпов1дальшстъ пращвнишв
MicbKozo електротранспорту
4.1. Пращвники шдприемств мюького електричного транспорту
зобов'язаш забезпечувати як!сне обслуговування пасажирхв, яю перебувають у
рухомому склад1 м1ського електротранспорту та на станц!ях швидк1сного
трамвая, створювати для них необхщн! зручност!, уживати B c ix заход1в для
запобшання нещасним випадкам з ними або дорожньо-транспортнш привод!,
надавали допомогу особам з швалщнютю, бути охайно одягненими, вв!чливими
в сп!лкуванн! з пасажирами та вимагати вщ них неухильного виконання Правил.
4.2. П1д час виконання службових обов'язюв прад!вники шдприемств
зобов'язаш дотримуватися Правил та шших нормативно-правових акт!в, що
регламентують роботу мюького електричного транспорту.
4.3. У раз! загрози безпец! руху, пращвники мюького електротранспорту
зобов'язаш здшснити термшов! заходи щодо зниження швидкост! руху або
зупинки трамвая, швидюсного трамвая, тролейбуса.
4.4. шдприемство несе вщповщальнють за шкоду, запод!яну здоров'ю та
майну пасажир!в, а також довюллю згщно !з законодавством.
4.5. У раз! непередбачених подш, яю спричинили зупинку рухомого
складу на маршрут! бшыпе н!ж на 10 хвилин, шдприемство на запит пасажира
надае довщку про тривал!сть затримки.
4.6. У раз! зб!льшення !нтервалу руху (вщ 20 хвилин i бшьше) або
тимчасового закриття станц!й швидюсного трамвая через техшчн! несправноcri
рухомого складу чи з шших причин, шдприемство на запит пасажира надае
довщку про тривалють затримки з номшалом вартост! про!'зду i3 зазначенням на
зворотному бощ найменування станцп, пр!звище, !м’я, по батьков! касира, дати й
часу видач!. Довщка дшсна протягом 10 дн!в для проезду швидк1сним трамваем.
4.7. У раз! виходу рухомого складу з ладу або в paai виникнення шших
обставин, що перешкоджають подалыному руху транспортного засобу та не
залежать вщ п!дприемства, шд час роботи на маршрут! (лЖ ), пасажири, яю
оплатили варт!сть транспортно!' послуги, при пересади! в шший рухомий склад
повторно вартють проТзду не сплачують, за наявност! квитка.
4.8. Води трамвая, швидюсного трамвая та тролейбуса шд час роботи
на лип!' зобов'язан!:
4.8.1 мати вщповщне посвщчення вод!я;
4.8.2 перед ви!здом на маршрут пройти медичний огляд, додержуватися
режиму пращ та вщпочинку;
4.8.3 перев!ряти техшчний та сан!тарний стан рухомого складу перед
початком ! в процес! роботи на вщповщнють вимогам Правил експлуатацп
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трамвая та тролейбуса, затверджених Наказом Державного комитету Украши по
житлово-комунальному господарству вщ 12 грудня 1996 року №103;
4.8.4 пщ час робота на маршрут! додержуватися вимог Правил
дорожнього руху, затверджених Постановою Кабшету MmicTpiB Украши вщ 10
жовтня 2001 року №1306, 3i зм1нами, цих Правил, посадовоТ шструкцн та
виконувати вказ!вки диспетчера;
4.8.5 суворо дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху,
оргашзовувати безпечний регулярний рух;
4.8.6 зупинятися на кожнш визначенш розкладом руху зупинщ, у тому
числ1 при ви1зд1 з депо на маршрут та за!зд! до депо;
4.8.7 не вщ'Гжджати в!д зупинки з вщчиненими дверима й не вщчиняти ix
до noB H oi зупинки, негайно зупинитися в раз! вщкриття дверей пщ час руху;
4.8.8 забеЗПечувати опов!щення пасажир!в про назву зупинок (станщй), а
при зм!н! маршруту - оголошувати про це на кожнш зупинщ, перед зачиненням
дверей, постшно робити оголошення «Обережно, двер! зачиняються»;
4.8.9 зд!йснювати висадку пасажир!в тшьки на зупинках, станщях
швидк!сного трамвая, а в раз! вимушено'! зупинки та висадки пасажир!в поза
зупинкою, оргашзовувати ix безпечний вих!д з трамвая чи тролейбуса;
4.8.10 здшснювати регулювання осв!тлення та опалення салону
трамвайного вагона, тролейбуса (у холодну пору року);
4.8.11 у зимовий перюд очищати пщшжки вщ сюгу та льоду;
4.8.12 сприяти посадщ-висадц! в трамвайних вагонах i тролейбусах,
пристосованих для перевезення oci6 з обмеженими сДзичними можливостями,
пасажир1в, як! користуються !нвал!дним в!зком, дотримуючись вимог пункту 1.7
Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабшету MimcrpiB
Украши вщ 10 жовтня 2001 року №1306.
4.9. Вод!ям трамвая, швидюсного трамвая й тролейбуса
забороняеться:
4.9.1 порушувати маршрут, штервал та розклад руху;
4.9.2 пщ час руху розмовляти з пасажирами, юти, пити, палити, слухати
музику, користуватися засобами зв'язку, тримаючи i'x у рущ;
4.9.3 продавати пасажирам разов! квитки пщ час руху.
4.10. Водш мае право:
4.10.1 вимагати вщ пасажир!в виконання обов'язюв, передбачених
Правилами;
4.10.2 вимагати вщ пасажир1в звшьнення салону при порушенн! ними
Правил;
4.10.3 звертатися до пращвшшв оргашв пол!цп в раз! порушення
пасажирами громадського порядку;
4.10.4 реал!зовувати квитки пасажирам пщ час зупинки.
4.11. Кондуктор зобов'язаний:
4.11.1 мати службове посвщчення, бейдж, шляхов! листа, квитки та
розмшну монету;
4.11.2 реал1зовувати пасажирам квитки для разового проГзду в м!ському
електротранспорт1;
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4.11.3 перев1ряти документа, що дають право на пшьговий проУзд у
мюькому електротранспорт1;
4.11.4 звертатися до посадових oci6 пщприемства та-пращвниюв оргашв
полщп в раз1 порушення пасажирами Правил;
4.11.5 1нформувати пасажир1в з питань робота шдприемств, порядку
оплати за про'Узд тощо.
4.12. Кондуктор мае право:
4.12.1 вимагати вщ пасажира оплати вартост! про'Узду, перевезення багажу
та/або пред'явлення докум ент, що надають право на проУзд, а в раз! Ух в!дсутност!, запропонувати оплатили варт!сть про'Узду;
4.12.2 у раз! в!дмови пасажира вщ оплати вартост! про'Узду, звернутися до
вод[я, щоб вш зупинив транспортний заслб, запропонувати порушнику (пасажиру) покинута транспортний зас!б, а у випадку його вщмови - викликати працУвниюв пол!ц!У.
4.13. Контролер зобов'язаний:
4.13.1 мати службове посвщчення, нагрудний знак (бейдж), прикреплений
на лицьовому боц! верхнього одягу, а також засоби, необхщн! для вим1рювання
ваги та л1н!йних розм1р!в багажу;
4.13.2 попередньо повщомити вод1я про початок проведения контролю
оплата пасажирами вартост! про'Узду, пред’явивши службове посвщчення;
4.13.3 на першу вимогу пасажира пред'явити службове посвщчення,
повщомити про мюце робота, телефон та мюцезнаходження пщприемства;
4.13.4 зробити вщмггку про проведений контроль у вщповщнш дорожнш
документащУ (шляховому лист! кондуктора, вод!я тощо).
4.14. Контролер мае право:
4.14.1 поза чертою входити в салон трамвая i тролейбуса через передш
дверр
4.14.2 перев!ряти додержання вимог Правил пасажирами та кондуктором;
4.14.3 вилучати в пасажир!в недшсш про'Узш документа, я т не п!зшше
наступного дня повинен здати до уповноваженоУ служби п!дприемства.
4.15. Черговий на станщ1 швидюсного трамваю зобов'язаний:
4.15.1 уживати заход1в для регулювання пасажиропотошв з метою
оргашзащУ безпеки пасажир!в, у раз! Ух надм!рного скупчення;
4.15.2 обмежувати вхщ до станщ'У та вих!д з не'У при надзвичайних
ситуац!ях;
4.15.3 на звернення пасажир1в надавали Ум шформащю про роботу
швидюсного трамвая, проУзд до станц!У призначення.
4.16. Контролер пропускного пункту станщ'У швидюсного трамвая
зобов'язаний у раз! звернення пасажир1в пояснювати Ум чинш на шдприемств!
умови оплати про'Узду, перевезення багажу тощо.
4.17. Контролер пропускного пункту станцн швидюсного трамвая мае
право:
4.17.1
заборонили пасажирам виходити за меж! пропускного пункту без
оплати або з документами, що не дають права шльгового чи безкоштовного
про'Узду;
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4.17.2 вимагати вщ пасажир!в пред'явити оригшали документ!в на право
пшьгового чи безкоштовного прохзду в розгорнутому вигляд1;
4.17.3 вщмовляти пасажиру в проход! на станщю, якщо вш перебувае в
явно вираженому сташ алкогольного, наркотичного сп'ян!ння або в брудному
одяз1.
4.18. Пращвники на станщях швидюсного трамвая мають право:
4.18.1 вимагати вщ пасажир1в виконання обов'язюв, викладених у
Правилах;
4.18.2 вимагати в!д пасажир1в зв1льнити вагони на юнцевих станц1ях та в
надзвичайних ситуащях або коли ix виводять з лшп;
4.18.3 у надзвичайних ситуац1ях закривати станцп, пропускати трамвайш
вагони без зупинки на станцшх;
4.18.4 евакуювати пасажир1в з територп станцш, якщо виникла загроза
безпещ;
4.18.5 залучати прац!вник1в суб’екта господарсько! дшльносп, з яким
укладено догов1р на зд1йснення охоронних по слуг з пщприемством, для
розв'язання сшрних питань у раз1 порушення пасажирами громадського
порядку та вимог Правил, або органи полщн.
5. Обов'язки та права пасажир1в
5.1. Пасажири повинш поважати роботу пращвниюв перев1зника, сприяти
хм у виконанн1 службових обов'язюв, шдтримувати громадський порядок на
зупинках, станщях швидюсного трамвая та в салонах рухомого складу.
5.2. Посадка (висадка) пасажир1в зд!йснюеться лише на встановлених
зупинках та шсля повно'1 зупинки транспортного засобу.
5.3. Входити в салон трамвайного вагону, тролейбуса дозволяеться шсля
закшчення виходу пасажир1в через yci двер1, кр!м передн1х, першого
за напрямком руху трамвайного вагона (якщо це по1зд) або тролейбуса, а
виходити - через yci дверь
5.4. При вход1 пасажири повинш дотримуватися черги, а шсля
оголошення про зачинення дверей, припинити посадку.
5.5. Право першочергового входу через передш двер! трамвая, тролейбуса
мають пасажири з д1тьми до 7-р1чного в!ку, ваптш ж!нки, особи з явними
ознаками 1нвалщносН, громадяни похилого в!ку.
5.6. 3 метою гарантування безпеки при оч!куванн1 на зупинц!
громадського транспорту пасажири зобов'язаш не п!дходити ближче шж за 0,5 м
до краю тротуару до повно!' зупинки транспортного засобу, а на станщях
швидюсного трамвая —за обмежувальну л1шю бшя краю платформи.
5.7. Пасажири зобов'язаш:
5.7.1 оплатили про!зд та провезення багажу шляхом придбання квитка для
разового проезду в мюькому електротранспорН безпосередньо в рухомому
склад1 в кондуктора чи вод1я пщ час зупинки;
5.7.2 для проГзду швидюсним трамваем та провезення багажу оплатили
вартють поГздки шляхом придбання в касах станц1й швидюсного трамвая
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жетону з подальшим його використанням п!д час проходження через меж!
туршкету;
5.7.3 мати орипнали документе (довщки, посвщчення тощо)
установленого зразка, що засвщчують право на шльговий про!'зд;
5.7.4 збер!гати квиток до кшця похздки;
5.7.5 сплачувати за перевезення кожного м!сця багажу;
5.7.6 шсля прибуття на кшцеву зупинку маршруту звшьнити салон
трамвайного вагона, тролейбуса;
5.7.7 пред'являти для перев1рки документи, що засвщчують право проГзду,
на вимогу контролер!в, водив, кондуктор1в, посадових ос!б пщприемств;
5.7.8 дбайливо ставитися до майна пщприемств, пасажир1В та шпшх ос!б,
зад1яних у npoupci оргашзац!! пасажирських перевезень i надання транспортних
по слуг;
5.7.9 не затримуватися б!ля дверей салону та не загороджувати багажом
пщходи до них;
5.7.10 не заважати входу й виходу пасажир1в, вщчиненню та зачиненню
дверей;
5.7.11 шд час руху трамвая, швидгасного трамвая, тролейбуса гарантувати
особисту безпеку: у раз! можливост! стояти обличчям у напрямку руху,
триматися за поручи! або сидшня тощо;
5.7.12 бути взаемовв1чливими, поступатися м!сцем людям з твалщшстю
та пасажирам з дпъми;
5.7.13 завчасно готуватися до виходу при шдбзд! до зупинки призначення
та подати сигнал вод!ев1 спещальною кнопкою або голосом у раз! виходу на
зупинщ «За вимогою»;
5.7.14 припинити висадку й посадку п!сля оголошення вод!я про
зачинення дверей;
5.7.15 у раз! виявлення в салон! трамвая, тролейбуса забутих речей,
документе, грошей чи шпшх цшностей, повщомити про це кондуктора, вод!я
або диспетчера на к!нцев!й зупинщ маршруту;
5.7.16 у раз! виявлення в салон! трамвая, тролейбуса шдозрших речей або
шдозршо!" особи-пасажира, негайно пов1домити кондукторов!, вод!ев! або
диспетчеров! на к!нцев!й зупинц! маршруту, чи черговим на станц!!' для вжиття
вщповщних заход!в.
5.8. Пасажирам забороняеться:
5.8.1 вщволшати увагу вод!я трамвая або тролейбуса шд час руху
розмовами, придбанням квитюв тощо;
5.8.2 перебувати в кабш1 вод!я;
5.8.3 провозити вибухонебезпечш, легкозаймисш, отруйн1, д а речовини з
р!зким запахом та наркотичш речовини, без належно!' упаковки предмети, що
колють або р1жуть, вогнепальну зброю без чохл1в чи належно! упаковки,
гром!здкий
багаж, розм!ри якого за довжиною, шириною й висотою
перевигцують 100 х 40 х 60 см, рулони, довжина яких понад 170 см, а д1аметр
понад 15 см, довгом1рн! предмети понад 220 см (кр!м дитячих та швалщних
в!зочк!в, велосипед1в у роз!браному вигляд! й у захисному чохл1 та лиж), тварин

8

(крш др!бних зв1р1в, кот!в, птах!в у кличках або спещальних контейнерах, собак
у намордниках за наявност! повщюв тощо);
5.8.4 входити до салону в брудному одяз! та провозити багаж або imni
предмета, у тому числ! продукта харчування, вщкрий напо! тощо, що можуть
забруднити чи поранити пасажир!в, забруднита чи пошкодити обшивку салону
та сщцння;
5.8.5 перебувата в салон! та проходити на станцно в стан! алкогольного чи
наркотичнош сп'яшння, палити, прослуховувати аудютехшку чи iHmi пристро'х
через гучномовець (без застосування засоб!в, призначених для персонального
прослуховування музики або шших звукових запишв), висовуватися з в!кон,
уживати спиртш H an o i, наркотичн! речовини;
5.8.6 ставити д!тей, багаж та ручну поклажу на сидшня;
5.8.7 без начально! потреби приводити в д!ю систему екстреного
гальмування та вщчинення дверей, а також сигнал!зац!ю екстрено! зупинки;
5.8.8 вщчиняти двер! шд час руху й навмисно заважати !х вщчиненню або
зачиненню на зупинках, платформах станцш швидк!сного трамвая, кр!м
потреби запоб!гання нещасному випадку;
5.8.9 смш пи в салон!, викидати з в!кон на проГжджу настану смггтя та
iHmi предмета, засм!чувати й забруднювати територно станц!й швидюсного
трамвая, у тому числ! пристанцшн! дшьницд вестибюл!, переходи, платформи
станц!й, коли;
5.8.10 порушувати громадський порядок;
5.8.11 спускатася та ходити кол!ями;
5.8.12 самовшьно проникати у виробнич! примирения та за огороджену
територ!ю станцш;
5.8.13 пересуватися територ!ею ' станци швидюсного трамвая,
платформами на велосипедах, самокатах, роликових ковзанах, !нших
транспортних та спортивних засобах;
5.8.14 псувати обладнання станцш;
5.8.15 використовувати територпо станцш i салони вагошв трамвая для
здшснення рекламнох, комерщйно'! та imnoi д1яльност! без укладання вщповщних
договор!в з органами м!сцевого самоврядування або шдприемством;
5.8.16 перебувата на територн станщй швидюсного трамвая й у рухомому
склад! з метою жебрацтва;
5.8.17 залишати д!тей без догляду.
5.9. Пасажир мае право:
5.9.1 на безпечний, своечасний i яюсний проУзд до м!сця призначення;
5.9.2 на одержания необхщно'!, доступно'!, достов!рнох та своечасно!
!нформацп про умови й порядок руху та надання транспортних послуг,
вщшкодування завдано! йому шкоди;
5.9.3 безоплатно провозити д!тей в!ком до 7 роюв;
5.9.4 у раз! потреби виклихсу «швидко! медичнох допомоги», звернутися до
кондуктора, вод!я трамвая чи тролейбусу, чергових на станщях для надання
першо! медично! допомоги;
5.9.5 на вир!шення сп!рних питань щодо надання транспортних послуг
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вщповщно до норм чинного законодавства Украши.
6. Контроль оплати проЬду пасажирами та Ъс в1дпов1дальшсть
6.1. Особа пщприемств вщповщно до повноважень, визначених чинним
законодавством Украши, мае право здшснювати контроль оплати проГзду та
наявност! про!зних докумешив i документ!в, що дають право на пшьговий
про'13д.
6.2. Перев!рка наявност! про'13них документав у пасажир!в проводиться на
зупинках та п!д час руху транспортного засобу.
6.3. Безквитковий проЬд пасажира (неоплата проезду протягом одшех або
б!льше зупинок), провезення без квитка/талона дитини висом вщ семи до
ш!стнадцяти рок1в тягнуть за собою адм!шстративну в!дпов!дальн!сть зпдно з
чинним законодавством Украши. Кр!м штрафу, пасажир повинен сплатити
варпсть проГзду.
6.4. У раз1 вщмови вщ сплати вартост! проезду та перевезення багажу,
пасажир повинен вийти з транспортного засобу на найближчш зупинщ, а в раз!
вщмови вщ сплати штрафу, особа, яка здшснюе контроль, мае звернутися до
оргашв пол!цй.
6.5. Пасажир з багажем, забороненим для перевезення, пщлягае висадц!
на найближч!й зупинц!.

