КРИВОРВЬКА MICbKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р1ШЕННЯ
17.12.2019

м. Кривий Pir

№ 611

Про внесения змт до рШення
виконкому MicbKoi ради eid
13.06.2018 № 297 «Про затвердження Правил користування
м1ським пасажирським транс
портом у м. Кривому РозЬ>

3 метою пщвищення якост та ефективноси надання послуг з перевезень
пасажир1в мюьким громадським транспортом загального користування; беручи
до уваги р т е н н я мюькоУ ради вщ 24.04.2019 №3683 «Про створення комунального шдприемства «Центр електронних платеж1в» Кривор1зькоГ м1ськоГ ради»,
виконкому мюькоУ ради вщ 14.06.2017 №283 «Про впровадження автоматизовано'У системи облшу оплати проТзду в комунальному пасажирському транспорTi м. Кривого Рогу», 23.10.2019 №508 «Про затвердження порядку функцюнування, вимог до автоматизованоУ системи облшу оплати про'Узду, а також вщцв,
форм HOciiB, порядку o 6 ir y та реестрацп проУзних документ1в у м1ському кому
нальному пасажирському транспорт!»; керуючись Законами Укра'ши «Про Micцеве самоврядування в УкраУн!», «Про м1ський ■електричний транспорт», «Про
дорожнш рух», «Про автомобшьний транспорт», Постановами Каб1нету M iH icTpiB УкраТни вщ 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надан
ня послуг пасажирського автомобшьного транспорту», 23 грудня 2004 року
№1735 «Про затвердження Правил надання населению послуг з перевезень м ь
ським електротранспортом», виконком MicbKoi ради eupiuiue:
1. Унести до р1шення виконкому мюько 1 ради вщ 13.06.2018 №297 «Про
затвердження Правил користування мюьким пасажирським транспортом у
м. Кривому Розп>, 3i зм1нами, таю змий:- доповнити:
1Л у Правилах користування мюьким пасажирським автомобшьним тран
спортом у м. Кривому Po3i роздш 3 «Вартють, порядок проТзду i його оплати»
пунктами 3.11 —3.13:
«3.11. У раз1 наявност! в транспортному 3aco6i (комунальноУ форми власHOCTi') стагдюнарного вал1датора, пасажир зобов’язаний сплатити вартють проез
ду та перевезення багажу самост1йно, з;ийснивши реестращю/оплату проУзду
шляхом прикладання електронного квитка до стацюнарного вал1датора, та

2
отримати квиток про усшшну реестращю, виготовлений за допомогою обладнання АСООП.
3.12. У раз! вщ сутност в транспортному 3aco6i (комунально! форми власност!) стащонарного валщатора, пасажир зобов’язаний надати свш електронний
квиток/roTiBKOBi кошти прац!внику перев!зника для реестрацп/оплати проезду
через персональний валщатор та отримати квиток про усшш ну реестращю, ви
готовлений за допомогою обладнання АСООП.

3.13. Квиток про усшшну реестращю, виготовлений друкованим спосо
бом за допомогою обладнання АСООП не може передавались одним пасажиром шшому пщ час поТздки або при виход1 з транспорту для здшснення чи продовження подорожь Пюля заюнчення подорож! квиток не шдлягае повторному
використанню.»;
1.2 у Правилах користування мюьким електричним транспортом у
м. Кривому Po3i роздш 3 «Порядок про'Гзду та його оплати» пунктами 3.9 - 3.12:
«3.9. У раз! наявност! в транспортному 3aco6i (на станщ! швидюсного
трамвая) стац!онарного валщатора, пасажир зобов’язаний сплатити вартють
проезду та перевезення багажу самостшно, здшснивши реестрацпо/оплату проТзду шляхом прикладання електронного квитка до стащонарного валщатора, та
отримати квиток про усшшну реестращю, виготовлений за допомогою облад
нання АСООП.
3.10. У раз! вщсутност! в транспортному 3aco6i (на станщ! швидюсного
трамвая) стащонарного валщатора, пасажир зобов’язаний надати свш елект
ронний квиток/гот!вков! кошти пращвнику перев!зника для реестрацп/оплати
проТзду через персональний валщатор та отримати квиток про усшшну реест
ращю, виготовлений за допомогою обладнання АСООП (у швидюсному трамва! - жетон).
3.11. Для щентифшацй пасажир!в швидюсного трамвая, яю прямують л\н!ею трамвая на дшянщ тд станц!! «Проспект Металург1в» до зупинки «Економ1чний ун!верситет», вони повинш отримати квиток, виготовлений за допомо
гою обладнання АСООП.
3.12. Квиток про усшшну реестращю, виготовлений друкованим спосо
бом за допомогою обладнання АСООП не може передавались одним пасажиром шшому пщ час поТздки або при виход1 з транспорту для здшснення чи продовження подорож!. Пюля заюнчення подорож! квиток не пщлягае повторному
використанню.».

