
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про встановлення тарифів на 
перевезення пасажирів у міському 
електричному транспорті 
 
 

 Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, 
“Про міський електричний транспорт“, “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності“, постановами Кабінету Міністрів 
України від 25.12.1996 № 1548 “Про встановлення повноважень органів 
виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін 
(тарифів)“ і від 05.04.1999 № 541 “Про затвердження Порядку надання 
пільгового проїзду студентам вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації 
та учням професійно-технічних навчальних закладів у міському й приміському 
пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному 
транспорті територією України“, наказом Міністерства інфраструктури України 
від 25.11.2013 № 940 “Про затвердження Порядку формування тарифів на 
послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)“, розглянувши 
листа Львівського комунального підприємства “Львівелектротранс“ від 
09.10.2019 № 4-2512-501, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Встановити: 
 1.1. Вартість разового квитка на проїзд у водія у міському електричному 
транспорті у розмірі 7,00 грн.  
 1.2. Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному 
транспорті у розмірі 6,00 грн.: 

1.2.1. У кіосках. 
1.2.2. У Львівському комунальному підприємстві “Львівелектротранс“ на 

вул. Академіка А. Сахарова, 2. 
1.2.3. У рухомому складі смартфонами: 

 1.2.3.1. QR-коди приват 24. 
 1.2.3.2. SMS квитки. 
 1.2.3.3. Bluetooth квитки. 
  1.2.3.4. Термінали самообслуговування IBOX та EasyPay. 
 1.3. Вартість разового квитка на проїзд у водія у міському електричному 
транспорті для студентів у розмірі 3,50 грн. 
 1.4. Вартість разового квитка на проїзд у міському електричному 
транспорті для студентів у розмірі 3,00 грн.: 

1.4.1. У кіосках. 
1.4.2. У Львівському комунальному підприємстві “Львівелектротранс“ на 

вул. Академіка А. Сахарова, 2. 
1.4.3. У рухомому складі смартфонами: 

 1.4.3.1. QR- коди приват 24. 

 



 1.4.3.2. SMS квитки. 
 1.4.3.3. Bluetooth квитки. 
 1.4.3.4. Термінали самообслуговування IBOX та EasyPay. 
 1.5. Вартість перевезення одного місця багажу у розмірі 7,00 грн. 
 2. Вважати рішення виконавчого комітету від 10.04.2018 № 387 “Про 
встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному 
транспорті“ таким, що втратило чинність. 
 3. Встановити, що це рішення набирає чинності з дати його оприлюднення. 
 4. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення 
у засобах масової інформації.  
      Відповідальний: директор департаменту  
      “Адміністрація міського голови“. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 

 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
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