
Проєкт рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради  

«Про встановлення тарифів на послуги міського електричного транспорту 

м. Чернігова» 

 

 

Відповідно до підпункту 2 пункту «а» статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про міський електричний 

транспорт», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності», наказу Міністерства інфраструктури України 

від 25 листопада 2013 року № 940 «Про затвердження Порядку формування 

тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)», п. 

1.4 «Правил користування міським електричним транспортом в м. Чернігові» (з 

доповненнями), затверджених рішенням виконавчого комітету Чернігівської 

міської ради від 07 червня 2018 року  № 251,  виконавчий комітет Чернігівської 

міської ради вирішив:  

1. Встановити «Базовий тариф» на послуги з перевезення пасажирів 

міським електричним транспортом за одну поїздку для комунального 

підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» Чернігівської міської 

ради у розмірі 8,00 грн.  

«Базовий тариф» застосовується при розрахунку за проїзд готівковими 

коштами та безконтактною банківською карткою чи пристроєм з технологією 

NFC. 

2. Надати дозвіл  комунальному підприємству «Чернігівське тролейбусне 

управління» Чернігівської міської ради застосовувати понижуючий 

коригувальний коефіцієнт при розрахунку за проїзд міським електричним 

транспортом з використанням електронного квитка. 

3. При розрахунку за проїзд міським електричним транспортом з 

використанням електронного квитка встановити понижуючий коригувальний 

коефіцієнт до «Базового тарифу» у розмірі 0,75. 

4. Встановити вартість разового проїзду у міському електричному 

транспорті комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» 

Чернігівської міської ради для учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста 

Чернігова, при наявності учнівського квитка, при використанні електронного 

квитка у розмірі 3,00 грн. 

5. Встановити вартість місячних проїзних квитків у тролейбусі 

комунального підприємства «Чернігівське тролейбусне управління» 

Чернігівської міської ради: 

Громадський – 360 грн; 

Студентський – 180 грн; 

Учнівський – 90 грн; 

Для юридичних осіб – 405 грн. 

6. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Чернігівської міської ради від 21 грудня 2018 року № 658 «Про встановлення 

тарифів на послуги міського електричного транспорту м. Чернігова». 

 7. Прес-службі Чернігівської міської ради (Чусь Н. М.) забезпечити 

оприлюднення цього рішення згідно з чинним законодавством. 

 8. Рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.  



9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Геращенка В. М. 

 

 

 

Міський голова Владислав АТРОШЕНКО 

 

 

 

Секретар міської ради Олександр ЛОМАКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


