
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я

від 17.03.2021 № 355
м. Краматорськ

Про впровадження пілотного проєкту
«Пересадочний квиток»

Враховуючи незадовільний фінансовий стан КП «КТТУ» обумовлений введенням
карантинних обмежень згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 09.12.2020
№1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», на виконання Програми розвитку
громадського транспорту, дорожньо-транспортної інфраструктури та безпеки дорожнього
руху в м. Краматорськ на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням міської ради від
23.12.2019 №64/VII-673 (зі змінами), відповідно до Закону України «Про автомобільний
транспорт» від 05.04.2001 № 2344-III (зі змінами), Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
18.02.1997 № 176 (зі змінами), керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»,

виконком міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Впровадити пілотний проєкт «Пересадочний квиток» (далі - Пілотний проєкт)
(Опис пілотного проєкту «Пересадочний квиток» - Додаток 1).

2. Встановити термін дії Пілотного проєкту 2 місяці.

3. Затвердити форму «Пересадочного квитка» (Додаток 2).

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за
розподілом обов’язків.

Міський голова О.В. Гончаренко



Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
17.03.2021 № 355

Опис пілотного проєкту «Пересадочний квиток»

Аналіз існуючого стану міських комунальних пасажирських перевезень

У зв’язку із встановленням у 2020 році по всій території України карантину та
запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, КП «КТТУ» перейшло до роботи в умовах жорсткого карантину.

Так, до теперішнього часу, в автобусах та тролейбусах КП «КТТУ» забороняється
здійснення перевезень пасажирів в кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що
передбачена технічною характеристикою транспортного засобу і визначена в реєстраційних
документах на такий транспортний засіб. Зазначене обмеження не надає можливості КП
«КТТУ» отримувати прибутки у повному обсязі.

Тривале недоотримання КП «КТТУ» доходів призводить до стрімкого погіршення
фінансово-економічного стану підприємства та збільшення навантаження на місцевий
бюджет.

Отже, з метою забезпечення ефективного, стабільного та безперебійного
функціонування тролейбусів та автобусів КП «КТТУ», задоволення потреб населення у
якісних та безпечних перевезеннях, постає питання внесення змін до організації роботи
комунального пасажирського транспорту в м. Краматорськ.

Оптимальним варіантом вирішення вищезазначеного питання є створення
пересадочних вузлів, де буде здійснюватись пересадка пасажирів між різними видами
міського комунального пасажирського транспорту.

Мета

Метою впровадження пілотного проєкту «Пересадочний квиток» у сфері
комунального пасажирського транспорту у м. Краматорськ є збереження можливості
надання населенню міста якісних та безпечних послуг з перевезення пасажирів автобусами і
тролейбусами (з пересадкою) та зменшення збитків КП «КТТУ».

Реалізація Пілотного проєкту

В рамках реалізації Пілотного проєкту перевезення пасажирів по автобусним
маршрутам будуть організовані наступним чином.

На маршруті №16 А «с. Городещино – мкр-н Лазурний»:
- 2 автобуси здійснюватимуть перевезення пасажирів за схемою руху «с. Городещино

- вул. Центральна»;
- 2 автобуси здійснюватимуть перевезення пасажирів за схемою руху «мкр-н

Лазурний – вул. Центральна».
На маршруті №33 «с. Шабельківка - НКМЗ»:
- 2 автобуси здійснюватимуть перевезення пасажирів за схемою руху «с.

Шабельківка – вул. Центральна».
Пересадка у прямому напрямку буде здійснюватись з автобусного маршруту №16А «с.

Городещино – вул. Центральна» та №33 «с. Шабельківка – вул. Центральна» на наступні
маршрути:

автобусні
- №11 «Привокзальна площа – с. Біленьке»;



- №5А «с. Веселе – с. Ясногірка»;
- №16А «вул. Центральна – мкр-н Лазурний»;
тролейбусні
- №5 «Залізничний вокзал - ЕМСС»;
- №6 «Залізничний вокзал - КТТУ»;
- №7 «ЕМСС - КПД»;
- №7А «НКМЗ-КПД».
Пересадка у зворотньому напрямку буде здійснюватись з автобусних маршрутів

№11 «Привокзальна площа – с. Біленьке», №5А «с. Веселе – с. Ясногірка», №16А «мкр-н
Лазурний – вул. Центральна» та тролейбусних маршрутів №5 «Залізничний вокзал - ЕМСС»,
№6 «Залізничний вокзал - КТТУ», №7 «ЕМСС - КПД», №7А «НКМЗ-КПД» на автобусні
маршрути:

- №33 «вул. Центральна – с. Шабельківка»;
- №16А «вул. Центральна – с. Городещино» (далі - Пересадка).
Окрім цього, Пересадку можливо зробити не лише на зупиночних пунктах в районі

«Нового Світу», але й на зупиночних пунктах у «Старому місті».

Порядок користування «Пересадочним квитком»

1. При вході до салону транспортних засобів автобусних маршрутів №5А, №11, №16А,
№33 та тролейбусних маршрутів №5, №6, №7 та №7А пасажир сплачує вартість проїзду та
обов’язково повідомляє водію (кондуктору) про те, що йому потрібен окрім звичайного
квитка ще й «Пересадочний квиток».

2. «Пересадочний квиток» друкується на Pos-терміналі автоматизованої системи
оплати проїзду, яка впроваджена на комунальному транспорті у м. Краматорськ.

3. При прибутті на кінцевий зупиночний пункт пасажир за наявності діючого
«Пересадочного квитка», на якому зазначено номер маршруту, державний номер
транспортного засобу, дата та час придбання квитка, здійснює Пересадку в прямому чи
зворотньому напрямку.

4. При здійсненні Пересадки пасажир зобов’язаний пред’явити «Пересадочний
квиток» водію (кондуктору), для його «погашення».

5. Вартість подальшого проїзду при наявності діючого «Пересадочного квитка»
безкоштовна.

6. Пасажир має право на пересадку протягом 60 хв., від часу, який зазначений в
«Пересадочному квитку».

Очікуваний результат

Пересадочні маршрути вирішать багато проблемних питань як в частині забезпечення
попиту населення на пасажирські перевезення, так і в частині зменшення кількості
дублюючих маршрутів у маршрутній мережі м. Краматорськ.

Отже, у зв’язку із скороченням схем руху автобусних маршрутів №16А та №33 до
«вул. Центральна» буде оптимізована робота КП «КТТУ», зменшені витрати на
обслуговування маршрутів, але при цьому збережена можливість пасажирів дістатися до
відповідного місця призначення з пересадкою, але без подвійної оплати вартості квитка (за
наявності «Пересадочного квитка»).



Соціальний ефект

«Пересадочний квиток» надасть можливість мешканцям м. Краматорськ ефективно
використовувати свої кошти та не сплачувати подвійну вартість проїзду. Збір аналітичних
даних дозволить сформувати нові умови конкурсу з перевезення пасажирів на міських
автобусних маршрутах загального користування в м. Краматорськ на наступні 5 років.

Керуючий справами І. О. Славинська

Начальник відділу транспорту,
зв’язку та енергетики О.В. Бахметьєва



Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
17.03.2021 № 355

Форма «Пересадочного квитка»

Керуючий справами І. О. Славинська

Начальник відділу транспорту,
зв’язку та енергетики О.В. Бахметьєва
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