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Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним та
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Номер рішення: 819
Автор: Мединський І.Г.

п.8 втратив чинність відповідно до рішення ВК від 13.02.2019р. №157

Відновлено дію рішення та внесено зміни ( пункти 1, 3, 4, 6,9 викладено в новій редакції) відповідно до рішення ВК від 15.11.2018р.
№872.

Втратило чинність відповідно до рішення ВК від 5.11.2018р. № 825

Відповідно до Законів України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», «Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 року №1175
«Про затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги пасажирського автомобільного транспорту», наказу Міністерства
інфраструктури України від 25.11.13р. №  940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного
транспорту (трамвай , тролейбус)», керуючись ст.28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи клопотання
перевізників виконавчий комітет міської ради ВИРІШИВ:

п.1 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 15.11.2018р. №872

1.Встановитипри готівковому розрахунку тариф на послуги з перевезення пасажирів електричним транспортом в місті  Тернополі-5,00
грн. з 17.11.2018р, 6,00 грн. з 20.12.2018р, за одну поїздку для громадян,чи за перевезення багажу (одне   місце);

  - при розрахунку безконтактною банківською карткою чи пристроєм з технологією NFC - 6,00 грн. за одну поїздку для громадян, чи за
перевезення багажу (одне місце);

2.Для власників електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів
електричним транспортом в місті Тернополі:

  - 5,00 грн. за одну поїздку для громадян, чи за перевезення багажу (одне місце);

  - 2,50  грн. за одну поїздку для учнів/студентів, чи за перевезення багажу (одне місце);

п.3 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 15.11.2018р. №872
 

3.Для власників неперсоніфікованого проїзного квитка тривалого користування «Електронний квиток» та власників проїзного квитка
тривалого користування (ПКТК) встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів електричним транспортом в місті Тернополі:

 
  - 5,00 грн. з 17.11.2018р, за одну поїздку для громадян, чи за перевезення багажу (одне місце);

п.4 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 15.11.2018р. №872

4.Встановитипри готівковому розрахунку тариф на послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом в місті Тернополі у
автобусах, що працюють в звичайному режимі руху та у автобусах, що працюють в режимі маршрутного таксі, для суб’єктів
господарювання незалежно від форми власності–6,00 грн. з 17.11.2018р, 7,00 грн. з 20.12.2018р, за одну поїздку для громадян чи за
перевезення багажу (одне місце);

  - при розрахунку безконтактною банківською карткою чи пристроєм з технологією NFC –6,00 грн. з 17.11.2018р, 7,00 грн. з 20.12.2018р,
за одну поїздку чи за перевезення багажу (одне місце);

Для власників електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом у автобусах, що працюють в звичайному режимі руху, для суб’єктів господарювання незалежно від форми
власності:

  - 6,00 грн. за одну поїздку для громадян, чи за перевезення багажу (одне місце);

  - 3,00  грн. за одну поїздку для учнів/студентів, чи за перевезення багажу (одне місце);
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п.6 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 15.11.2018р. №872

Для власників неперсоніфікованого проїзного квитка тривалого користування «Електронний квиток» встановити тариф на послуги з
перевезення пасажирів автомобільним транспортом у автобусах, що працюють в звичайному режимі руху та у автобусах, що працюють в
режимі маршрутного таксі, для суб’єктів господарювання незалежно відь форми власності:

Для власників електронного квитка «Соціальна карта Тернополянина» встановити тариф на послуги з перевезення пасажирів
автомобільним транспортом у автобусах, що працюють у режимі маршрутного таксі, для суб’єктів  господарювання незалежно від
форми власності:

  - 6.00 грн. - за одну поїздку чи за перевезення багажу (одне місце)

п.8 втратив чинність відповідно до рішення ВК від 13.02.2019р. №157

8. …

п.9 викладено в новій редакції відповідно до рішення ВК від 15.11.2018р. №872

Дане рішення набирає чинності з дати його оприлюднення в засобах масової інформації, але не пізніше 17 листопада 2018 року.

Вважати такими, що втратили чинність: рішення виконавчого комітету від 27.09.2017 року №709 «Про встановлення тарифів на
перевезення пасажирів автомобільним та електричним транспортом в м. Тернополі при впровадженні АСООП», п.1, п.2 рішення
виконавчого комітету від 28.12.2016 року №1150 «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів автомобільним транспортом в м.
Тернополі» та п.1 рішення виконавчого комітету 28.12.2016 року №1149

«Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів електричним транспортом в м. Тернополі» з дня опублікування даного рішення в
засобах масової інформації.

          

 

 

Міський голова                                                                                     С.В.Надал

 


