
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м. Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про встановлення тарифів на послуги з 
перевезення пасажирів електричним та 
автомобільним пасажирським транспортом 
на маршрутах загального користування у 
Львівській міській територіальній громаді 
 
 
 Відповідно до ст. 28 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні“, Закону України “Про ціни і ціноутворення“, ст. ст. 8, 14 Закону України 
“Про міський електричний транспорт“, ст. ст. 5, 10, 11 Закону України “Про 
автомобільний транспорт“, Закону України “Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності“, постанови Кабінету Міністрів України 
від 25.10.2017 № 812 “Про внесення змін деяких постанов Кабінету Міністрів 
України“ 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, приміському 
пасажирському транспорті та міжміському автомобільному і залізничному 
транспорті територією України“, Методики розрахунку тарифів на послуги 
пасажирського автомобільного транспорту, затвердженої наказом Міністерства 
транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 № 1175, Порядку формування 
тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), 
затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013              
№ 940, керуючись рішеннями виконавчого комітету від 14.06.2019 № 514 “Про 
затвердження Концепції розвитку громадського транспорту та паркування 
приватного транспорту у м. Львові“, від 23.04.2021 № 304 “Про визначення 
уповноваженої особи автоматизованої системи оплати проїзду у пасажирському 
транспорті загального користування у Львівській міській територіальній громаді“, 
від 13.08.2021 № 690 “Про впровадження та функціонування автоматизованої 
системи оплати проїзду у пасажирському транспорті загального користування у 
Львівській міській територіальній громаді“ і від 28.08.2021 № 726 “Про 
реалізацію пілотного проекту щодо формування послуги з перевезення 
пасажирів пасажирським транспортом на маршрутах загального користування у 
Львівській міській територіальній громаді“, розглянувши листи автоперевізників 
м. Львова ЛК АТП № 1 від 01.10.2021 № 1032/02, ТзОВ “Фіакр-Львів“ від 
01.10.2021 № 95а, ТзОВ “Успіх БМ“ від 01.10.2021 № 454, ТзОВ “Міра і К“ від 
01.10.2021 № 38а, ПАТ “Львівське АТП-14630“ від 01.10.2021 № 213а, 
Львівського комунального підприємства “Львівелектротранс“ від 01.10.2021                
№ 13/1747-1, виконавчий комітет вирішив: 
 1. Встановити тарифи на послуги з перевезення пасажирів пасажирським 
транспортом на маршрутах загального користування у Львівській міській 
територіальній громаді: 

 



 1.1. Вартість разового електронного квитка на одну поїздку з можливістю 
пересадки впродовж 40 хвилин – 10,00 грн. 
 1.2. Вартість перевезення одного місця багажу – 10,00 грн. 
 2. Встановити спеціальні тарифи: 
 2.1. На разову поїздку без можливості пересадки у разі придбання 
паперового квитка у водія – 15,00 грн. 
 2.2. Незареєстрований пасажиром (невалідований) проїзд – штрафний 
квиток (у контролера) – 200,00 грн. 
 3. Встановити вартість абонементів на послуги з перевезення пасажирів 
громадським транспортом загального користування у Львівській міській 
територіальній громаді згідно з додатком 1. 
 4. Встановити тарифи на транспортну роботу з перевезення пасажирів 
пасажирським транспортом на маршрутах загального користування у Львівській 
міській територіальній громаді згідно з додатком 2. 
 5. Вважати такими, що втратили чинність: 
 5.1. Рішення виконавчого комітету від 21.05.2021 № 380 “Про 
встановлення тарифу на послуги з перевезення пасажирів у міському 
автомобільному транспорті“. 
 5.2. Рішення виконавчого комітету від 21.05.2021 № 381 “Про 
встановлення тарифів на перевезення пасажирів у міському електричному 
транспорті“. 
 5.3. Рішення виконавчого комітету від 04.06.2021 № 447 “Про 
встановлення вартості проїзних карток у міському електричному транспорті“. 
 5.4. Рішення виконавчого комітету від 14.06.2021 № 482 “Про внесення 
змін до рішення виконавчого комітету від 04.06.2021 № 447“. 
 6. Встановити, що це рішення набирає чинності з 13 січня 2022 року, але 
не раніше початку функціонування автоматизованої системи оплати проїзду у 
пасажирському транспорті загального користування у Львівській міській 
територіальній громаді. 
 7. Департаменту “Адміністрація міського голови“ оприлюднити це рішення 
у засобах масової інформації. 
      Відповідальний: директор департаменту 
      “Адміністрація міського голови“. 
 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови з питань житлово-комунального господарства. 
 
 
 
Львівський міський голова      Андрій САДОВИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 



Додаток 1 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

ВАРТІСТЬ 
абонементів на послуги з перевезення пасажирів 

громадським транспортом загального користування 
у Львівській міській територіальній громаді 

 
 1. Довготермінові абонементи: 
 1.1. Абонемент на 30 днів – 420,00 грн. 
 1.2. Абонемент на 90 днів – 1200,00 грн. 
 1.3. Абонемент на 180 днів – 2200,00 грн. 
 1.4. Абонемент на 365 днів – 3650,00 грн. 
 2. Встановити тарифи для студентів у пасажирському транспорті на 
маршрутах загального користування у Львівській міській територіальній громаді: 
 2.1. Абонемент на 30 днів за наявності персоналізованої транспортної 
картки “ЛеоКарт“ – 210,00 грн. 
 2.3. Абонемент на 180 днів – 1100,00 грн. 
 3. Тарифи для дітей (учнів) шкільного віку: 
 3.1. На транспорті загального користування у Львівській міській 
територіальній громаді протягом року – 0,00 грн. (60 поїздок на місяць). 
 4. Для осіб, які мають право на пільгу у Львівській міській територіальній 
громаді – 0,00 грн. (60 поїздок на місяць). 
 4.1. Для осіб з інших територіальних громад України, які мають право на 
пільговий проїзд на всій території України відповідно до законів України – після 
придбання транспортної картки “ЛеоКарт“ (носій електронного квитка) – 0,00 грн. 
(60 поїздок на місяць). 
 5. Короткотермінові туристичні абонементи: 
 5.1. На 1 день – 35,00 грн. 
 5.2. На 2 дні – 60,00 грн. 
 5.3. На 3 дні – 80,00 грн. 
 5.4. На 7 днів – 200,00 грн. 
 
 
 
Керуючий справами виконкому     Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Візи: 
Директор департаменту 
міської мобільності та 
вуличної інфраструктури      Олег ЗАБАРИЛО 
 
Директор ЛКП “Львівавтодор“     Микола ВЛАСЮК 
 



Додаток 2 
 
         Встановлено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ № _____ 
 
 

ТАРИФИ 
на транспортну роботу з перевезення пасажирів 

пасажирським транспортом на маршрутах загального 
користування у Львівській міській територіальній громаді 

 
 
 1. Автобус великої місткості – не менше 80 місць – 48,00 грн. за 
1 автобусо-кілометр. 
 2. Автобус малої місткості – не менше 35 місць – 29,00 грн. за 
1 автобусо-кілометр. 
 3. Трамвай – 82,00 грн. за 1 вагоно-кілометр. 
 4. Тролейбус – 72,00 грн. за 1 тролейбусо-кілометр. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконкому         Наталія АЛЄКСЄЄВА 
 
 
 Візи: 
Директор департаменту 
міської мобільності та 
вуличної інфраструктури      Олег ЗАБАРИЛО 
 
 
Директор ЛКП “Львівавтодор“     Микола ВЛАСЮК 
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