
КРИ ВО РВЬК А  M ICbKA РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ KOM ITET

Р 1 Ш Е Н Н Я

13.11.2018 м. Кривий Pir №522

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

3 метою шдвищення якост1 та ефективност1 надання послуг з перевезень 
пасажир1в м1ським громадським транспортом загального користування; керую- 
чись Законами Укра’ши «Про м1сцеве самоврядування в У крапп», «Про м1сысий 
електричний транспорт», «Про дорожнш рух», «Про автомобшьний транс
порт», Постановами Кабшету М1н1стр1в Укра’ши вщ 18 лютого 1997 року №176 
«Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобшьного тра
нспорту», 23 грудня 2004 року №1735 «Про затвердження Правил надання на
селению послуг з перевезень мюьким електротранспортом», виконком мюько!’ 
ради eupiuiue:

1. Унести змши до рйпення виконкому мюько!' ради вщ 13.06.2018 №297 
«Про затвердження Правил користування мюьким пасажирсъким транспортом 
у м. Кривому Розп>, а саме:

1.1 у Правилах користування мюьким пасажирсъким автомобшьним транс
портом у м. Кривому Рози

1.1.1 доповнити:
1.1.1.1 роздш 2 «Термши та !х визначення» термшами:
«Терм1нал (валщатор) -  електронний пристр1й (може бути стацюнарним, 

мобшьним, з/без друку квитка), що зчитуе даш власника плат1жно1 картки з ма- 
гн1тно1 смуги або чша, розташованого на картц1, зв'язуеться з банком електрон- 
ними каналами зв'язку, призначений для проведения безпшвково1 оплати па- 
сажиром транспортних послуг.

Мобшьний терм1нал -  портативний пристрш, призначений для перев1рки 
оплати за проезд шляхом зчитування 1нформац1’1 з плат1жно!' картки пасажира.

QR-код система -  система кодування у вигляд1 двом1рного зображення, 
створеного за допомогою специально!' програми-генератора коду (QR-код), 
якою може скористатися пасажир самост1йно за допомогою смартфону (шшого
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пристрою) та спещальних програм з метою проведения безптвково! оплати на 
одержания транспортних послуг.

Кондуктор -  пращвник пщприемства, який збирае плату за про!зд та 
провоз багажу в автобус!, у тому чишн за допомогою термшала (валщатора), що 
використовуеться для проведения безптвково! оплати на одержания транспор
тних послуг пасажиром, перев1ряе наявнють докумешлв на право про!зду, 
оплату пасажиром транспортних послуг за безготаковим розрахунком за до
помогою мобшьного термшала (МТ).

Контролер -  пращвник пщприемства, який здшснюе контроль за оплатою 
про*13ду й провезення багажу пасажиром, у тому числ1 за допомогою мобшьно
го термшала (МТ), перев1ряе наявшсть документа, що засвщчують право паса- 
жира на пшьговий проУзд вщповщно до законодавства.»;

1.1.1.2 пункт 4.7 подпунктом 4.7.16:
«4.7.16 пред'являти для перев1рки документа, що засвщчують право npoi- 

зду, у тому числ1 зображення квитка на екраш смартфону (шшого пристрою) у 
раз1 оплати транспортних послуг за допомогою QR-коду, на вимогу контроле- 
piB, водив, кондуктор!в, посадових oci6 пщприемств, пщтверджувати через 
терм1нал (валщатор) придбання квитка шляхом безптвкового розрахунку.»;

1.1.2 викласта в новш редакцп пункта 3.1, 5.4., пщпункти 4.4.3, 4.5.1, 
4.5.4, 4.7.1:

«3.1. Право на одержания транспортних послуг дають квиток, придбаний 
пасажиром, у тому числ1 шляхом безптвкового розрахунку, та документа на 
право пшьгового про!зду, а в раз; запровадження автоматизовано!' системи об- 
л1ку оплати проезду, -  електронний квиток.

4.4.3 вимагати вщ пасажира оплати вартосп про!зду та/або пред'явлення 
документ1в, що надають право на проезд, проведения перев1рки зд1йснення па
сажиром безгот1вково1 оплати за проУзд, у тому числ1 шляхом пред'явлення 
дшсного квитка на екраш смартфону (шшого пристрою), зчитування плапжно! 
картки пасажира на мобшьному термшал1 (МТ). У раз1 вщсутност1 докуменпв 
або доказ1в безгот1вково!' оплати за проТзд, запропонувати пасажиру оплатити 
варт!сть проУзду;

4.5.1 реал1зовувати пасажирам квитки для разового проТзду та перевезен- 
ня багажу, у тому числ1 за допомогою термшала (валщатора);

4.5.4 мати службове посвщчення, бейдж, дорожн1 листа, квитки та роз- 
м1нну монету, у раз1 запровадження безгопвково! оплати за про1зд -  електронне 
обладнання, призначене для проведения безпшвково1 оплати за транспорта! 
послуги (термшал /валщатор/) та перев!рки оплати за про!зд (моб!льний терм!- 
нал /МТ/);

4.7.1 оплатити про!'зд та провезення багажу шляхом придбання квитка в 
мюькому пасажирському автотранспорт! безпосередньо в кондуктора чи вод!я 
пщ час зупинки, у тому чиои за допомогою електронних прилад!в, призначених 
для проведения безптвково!' оплати за транспорта! послуги, системи QR-коду 
через смартфон (шший пристрш). За наявност! права на пшьговий про!зд, мати 
орипнал посвщчення встановленого зразка або орипнал довщки, на пщстав! 
яко! надаеться пшьга;
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5.4. Контроль оплати проезду здшснюеться шляхом пред’явлення контро
леру квитка на пройд, у тому чиот придбаного шляхом безготакового розра- 
хунку, а за наявносп права на пшьговий пройд -  орипналу посвщчення вста- 
новленого зразка або орипналу довщки, на пщстав1 яко! надаеться пшьга.»;

1.2 у Правилах користування мюьким електричним транспортом у м. Криво
му Роз1:

1.2.1 доповнити:
1.2.1.1 роздш 2 «Терм1ни та !х визначення» термшами:
«Терм1нал (валщатор) -  електронний пристр1й (може бути стацюнарним, 

мобшьним, з/без друку квитка), що зчитуе дан1 власника плапжно! картки з ма- 
гштно! смути або чша, розташованого на картщ, зв'язуеться з банком електрон- 
ними каналами зв'язку, призначений для проведения безгойвково! оплати па- 
сажиром транспортних послуг.

Мобшьний термшал -  портативний пристрш, призначений для перев1рки 
оплати за пройд шляхом зчитування шформацп з плапжно! картки пасажира.

QR-код система -  система кодування у випицц двом1рного зображення, 
створеного за допомогою специально!- програми-генератора коду (QR - код), 
якою може скористатися пасажир самостшно за допомогою смартфону (шшого 
пристрою) та спещальних програм з метою проведения безгопвково"! оплати на 
одержания транспортних послуг.

Кондуктор — пращвник пщприемства, який збирае плату за про!зд та 
провоз багажу в трамва!-, швидк1сному трамва!-, тролейбусц у тому числ1 за 
допомогою термшала (вал1датора), що використовуеться для проведения безго- 
tIbkoboi оплати за одержания транспортних послуг пасажиром, перев1ряе наяв- 
н1сть документ1в на право пройду, оплату пасажиром транспортних послуг за 
безктвковим  розрахунком за допомогою мобшьного терм1нала (МТ).

Касир -  пращвник пщприемства, який збирае плату за пройд та провоз 
багажу у швидюсному трамва!-, у тому числ1 за допомогою терм1нала (валщато- 
ра), що використовуються для проведения безптвково!- оплати на одержания 
транспортних послуг, та видае пасажиру жетон чи квиток, перев1ряе наявн1сть 
документе на право про'йду.

Контролер -  пращвник пщприемства, який зд1йснюе контроль за оплатою 
пройду й провезення багажу пасажиром, у тому чишп за допомогою мобшьно
го термшала (МТ), перев1ряе наявшсть документ1в, що засв1дчують право паса- 
жира на пшьговий пройд вщповщно до законодавства.»;

1.2.1.2 пункт 4.14 пщпунктом 4.14.3:
«4.14.3 проводити перев1рку наявност1 в пасажира документа, що дають 

право на пройд, у тому числ1 шляхом пред'явлення дшсного квитка на екраш 
смартфону (!ншого пристрою) або квитка, придбаного шляхом безгоивково! 
оплати;»;

1.2.2 вважати пщпункт 4.14.3 попередньо! редакщ! пщпунктом 4.14.4.
1.2.3 викласти в новш редакцп пункт 3.2, пщпункти 4.11.1 -  4.11.3, 4.12.1, 

4.13.1,4.17.1,5.7.1,5.7.2,5.7.7:
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«3.2. Право на одержания транспортних послуг дають квиток, придбаний 
пасажиром, у тому числ! шляхом безготакового розрахунку, жетон, посвщчен- 
ня або довщка, що дае йому право на пшьговий пройд вщповщно до законодав- 
ства, а в раз! запровадження автоматизовано!' системи облшу оплати пройду, -  
електронний квиток.

4.11.1 мати службове посв1дчення, бейдж, дорожш листа, квитки та роз- 
м1нну монету, у раз1 запровадження безготаково! оплати за пройд -  електронне 
обладнання, призначене для проведения безготаково! оплати за транспорта! 
послуги (термшал /вал!датор/) та перев1рки оплати за про!'зд (мобшьний термь 
нал /МТУ);

4.11.2 реал!зовувати пасажирам квитки для разового пройду та переве- 
зення багажу, у тому числ! за допомогою термшала (валщатора) у мюькому 
електротранспорт!;

4.11.3 перев!ряти документа, що дають право на пшьговий проезд у мюь- 
кому електротранспорт!, придбання квитка за допомогою мобшьного терм!нала 
(МТ) або квитка, придбаного шляхом безготаково! оплати;

4.12.1 вимагати вщ пасажира оплати вартост! проезду, перевезення багажу 
та/або пред'явлення документа, що надають право на про!'зд, проведения пере- 
BipKH придбання пасажиром квитка шляхом безготакового розрахунку, у тому 
числ! шляхом пред'явлення дшсного квитка на екраш смартфону (шшого при
строю). У раз! вщсутност! документа або доказ!в безготаково! оплати за про
йд, запропонувати пасажиру оплатити вартють пройду;

4.13.1 мати службове посв!дчення, нагрудний знак (бейдж), прикршлений 
на лицьовому 6on;i верхнього одягу, засоби, необх!дн! для вим!рювання ваги та 
л!шйних po3MipiB багажу, у раз1 необх!дност! -  електронне обладнання, призна
чене для проведения перевгрки оплати за пройд (мобшьний термшал /МТ/);

4.17.1 заборонити пасажирам виходити за меж! пропускного пункту без 
оплати транспортних послуг, у тому числ! шляхом безготакового розрахунку, 
або в раз! вщсутност! документа, що надають право пшьгового чи 
безкоштовного про’йду;

5.7.1 оплатити про'йд та провезення багажу шляхом придбання квитка в 
мюькому електротранспорт! безпосередньо в рухомому склад! в кондуктора чи 
вод!я пщ час зупинки, у тому числ! за допомогою електронних прилад!в, приз- 
начених для проведения безготаково'! оплати за транспорта! послуги, системи 
QR-коду через смартфон (шший пристр!й);

5.7.2 для пройду швидкюним трамваем та провезення багажу оплатити 
вартють пойдки шляхом придбання в касах станцш швидюсного трамвая жето
на або квитка з подалыпим ix використанням nifl час проходження через меж! 
турн!кету чи за допомогою електронних прилад!в, призначених для проведения 
безгот!вково1 оплати за транспорта! послуги, системи QR-коду через смартфон 
(шший пристрш);

5.7.7 пред'являти для nepeeipKH документа, що засвщчують право прой
ду, у тому числ! зображення квитка на екраш смартфону (шшого пристрою) у 
раз! оплати транспортних послуг за допомогою QR-коду, на вимогу контроле
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р!в, водив, кондуктор1в, посадових oci6 тдприемств пщтверджувати через тер- 
мшал (валщатор) придбання квитка шляхом безгттвкового розрахунку;».

2. Контроль за виконанням рш ення покласти на заступника м1ського 
голови вщповщно до розпод1лу обов’язюв.


