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Правила користування міським пасажирським 
автомобільним та електричним транспортом у м. Одесі

1. Загальні положення
1.1. Правила користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом у м. Одесі (далі – Правила) розроблені відповідно до законів України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт» та рішення Одеської міської ради від 15.03.2017 року №1780-VII «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси».
1.2. Зазначені Правила призначені для використання в умовах застосування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
1.3. Перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом загального користування здійснюється відповідно до законів України «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт» та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
1.4. Терміни, які використовуються в цих Правилах, мають такі значення:
багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів, вагою від 10 до 40 кілограмів;
базовий тариф – вартість разового проїзду пасажира, встановлена виконавчим комітетом Одеської міської ради згідно з чинним законодавством для кожного виду міського пасажирського транспорту;
валідатор – електронний або електронно-механічний пристрій, призначений для відображення та/або перевірки проїзних документів;
валідація – процес реєстрації (відображення та/або перевірки) проїзних документів, призначений для обліку та оперативного контролю за правомірністю проїзду пасажира в громадському транспорті;
економічно обґрунтований тариф – економічно обґрунтована розрахункова вартість разового проїзду пасажира, обчислена згідно з чинними нормативно-правовими актами та встановлена виконавчим комітетом Одеської міської ради для кожного виду міського пасажирського транспорту;
єдиний оператор міських пасажирських перевезень громадським транспортом (далі – Єдиний оператор) – особа, уповноважена здійснювати справляння плати за транспортні послуги, експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Одеси, оперативний облік роботи громадського транспорту в частині кількості виконаних рейсів, дотримання графіків та розкладів руху, збір виручки від перевезень та оплату послуг, наданих перевізниками у встановленому порядку, ведення статистики кількості пасажирів, що скористалися послугами перевезення міським громадським транспортом, в тому числі пасажирів пільгових категорій громадян;
контролер – особа, яка визначається згідно з чинним законодавством та здійснює контроль за оплатою проїзду пасажира і провезення багажу;
коригувальний коефіцієнт – коефіцієнт, встановлений виконавчим комітетом Одеської міської ради, який залежно від економічних та маркетингових чинників застосовується до базового тарифу для визначення вартості поїздки по кожному тарифному плану;
мобільний термінал – переносний мобільний валідатор, який встановлюється біля передніх дверей транспортного засобу;
організатор перевезень - департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;
пасажир - особа, якій надається послуга з перевезення транспортним засобом та яка не бере участь у керуванні ним;
перевізники - КП «Одесміськелектротранс», юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які надають послуги з перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування на підставі договорів, укладених з організатором перевезень;
проїзний документ – документ, який після його валідації (реєстрації) в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті надає пасажиру право проїзду на міських маршрутах загального користування  м. Одеси;
тарифний план – передбачені умови плати за проїзд пасажира міським громадським транспортом, які обирає пасажир, виходячи з бажаного співвідношення кількості поїздок, їх вартості та/або терміну дії проїзного документа;
транспортний засіб - трамвай, тролейбус, автобус, що здійснюють перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в законах України «Про міський електричний транспорт» та «Про автомобільний транспорт».
1.5. Ці Правила визначають:
- порядок користування пасажирським транспортом (автобусом, трамваєм, тролейбусом), обладнаним пристроями автоматизованої системи оплати і контролю проїзду, що здійснює перевезення пасажирів регулярними маршрутами загального користування на території міста Одеси;
- права та обов’язки Єдиного оператора, перевізників, водіїв транспортних засобів, пасажирів та контролерів у міському пасажирському транспорті;
- види, форми носіїв, порядок обігу та реєстрації проїзних документів.
1.6. Ці Правила діють на регулярних міських маршрутах загального користування і обов'язкові для виконання працівниками міського пасажирського транспорту та пасажирами. Витяг з Правил в частині прав та обов'язків водія і пасажира повинен бути розміщений у салоні транспортного засобу (автобуса, трамвая, тролейбуса).
1.7. Договір перевезення пасажира транспортним засобом на маршруті загального користування укладається між перевізником та пасажиром. Цей договір вважається укладеним з моменту валідації (реєстрації) проїзного документа в салоні транспортного засобу.
1.8. Валідація проїзного документа в салоні транспортного засобу надає право разового проїзду одного пасажира, перевезення ним однієї дитини дошкільного віку без надання окремого місця, ручної поклажі та/або одного місця габаритного багажу в межах від початкової до кінцевої зупинок маршруту в одному напрямку, незалежно від відстані та кількості зупинок.
1.9. Перевезення у міському пасажирському транспорті загального користування багажу, який перевищує визначені у цих Правилах габарити, забороняється.
1.10. У разі неможливості завершення рейсу, валідація проїзного документа скасовується Єдиним оператором після відповідного повідомлення водієм транспортного засобу з поверненням пасажиру сплачених за відповідну поїздку коштів на використаний під час її валідації носій.

2. Види  та форми носіїв проїзних документів, порядок їх придбання та тарифні плани
2.1. При функціонуванні автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті застосовуються проїзні документи у вигляді електронних квитків.
2.2. Для формування електронного квитка застосовуються такі види носіїв проїзних документів:
-  паперовий носій з QR-кодом;
- електронна картка з вбудованим NFC-чипом;
- безконтактна банківська картка;
- спеціальний додаток, встановлений на мобільному пристрої пасажира (далі – мобільний додаток).
2.3. Додаткові види та форми носіїв проїзних документів можуть бути введені за поданням Єдиного оператора або організатора перевезень виконавчим комітетом Одеської міської ради.
2.4. Придбання проїзних документів на паперових носіях з QR-кодом та з вбудованим NFC-чипом може здійснюватися через:
- мережу терміналів самообслуговування;
- роздрібну торговельну мережу.
2.5. Поповнення електронних носіїв проїзних документів з вбудованим NFC-чипом здійснюється:
- у терміналах самообслуговування;
- через мережу Інтернет.
2.6. Оплата проїзду з використанням безконтактної банківської картки або за допомогою мобільного додатка здійснюється в салоні транспортного засобу із використанням мобільного термінала.
2.7. Автоматизованою системою обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті передбачається встановлення таких основних тарифних планів: 
- «разова поїздка» - передбачає використання паперового носія з QR-кодом для разової поїздки пасажира в міському пасажирському транспорті загального користування, вартість якої дорівнює економічно обґрунтованому тарифу для відповідного виду транспорту;
- «базовий» - передбачає використання безконтактної банківської картки або мобільного додатка для оплати разової поїздки пасажира в міському пасажирському транспорті загального користування, вартість якої дорівнює базовому тарифу для відповідного виду транспорту та не включає комісійні платежі, які можуть стягуватися банком пасажира за проведення відповідної транзакції;
- «електронний гаманець» - передбачає використання електронного носія багаторазового використання з можливістю його поповнювання, який надає пасажиру право на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування в межах внесеної на носій суми коштів, виходячи з вартості разової поїздки, яка дорівнює базовому тарифу для відповідного виду транспорту, а починаючи з певної суми поповнення – базовому тарифу для відповідного транспортного засобу із застосуванням понижуючого коефіцієнта.
- «проїзний» - передбачає використання електронного носія багаторазового використання,  який надає пасажиру право на необмежену кількість поїздок у міському пасажирському транспорті загального користування обраного ним виду (видів) протягом терміну дії, який визначається при придбанні (поповненні) носія. Для визначення вартості використання цього тарифного плану на певний період встановлюється умовно-розрахункова кількість поїздок та застосовується базовий тариф і понижуючі коефіцієнти залежно від обраного терміну дії проїзного документа;
- «пільговий» - передбачає використання електронного носія багаторазового використання, який надає право на проїзд у міському пасажирському транспорті загального користування особам, які відповідно до чинних актів законодавства мають право на безоплатний проїзд, за наявності посвідчення встановленого зразка.
Організатором перевезень можуть бути запроваджені додаткові тарифні плани, вартість проїзду по яких встановлюється рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.
2.8. Особи, які мають право на пільговий проїзд, отримують відповідні проїзні документи в районних управліннях соціального захисту департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради або інших уповноважених органах.

3. Порядок використання проїзних документів у салоні транспортного засобу
3.1. Реєстрація проїзного документа здійснюється шляхом його валідації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті. 
3.2. Безпосередньо після входу до салону транспортного засобу, не чекаючи наступної зупинки, пасажир зобов’язаний здійснити валідацію (реєстрацію) поїздки. 
3.3. Реєстрація здійснюється шляхом піднесення носія проїзного документа, безконтактної банківської картки або мобільного додатка до інтерактивного табло валідатора, на якому відображується інформація про підтвердження реєстрації. 
3.4. У разі відмови в реєстрації,  про що повідомляється на інтерактивному табло (закінчення терміну дії, використання підробленого носія документа тощо), поїздка вважається неоплаченою і пасажир на найближчій зупинці зобов’язаний вийти з транспортного засобу.
3.5. Відсутність або часткова несправність окремих валідаторів у транспортному засобі не є підставою для безоплатного проїзду в межах поточного рейсу. У такому разі валідація проїзного документа здійснюється за допомогою працюючого в салоні транспортного засобу валідатора. У разі виникнення під час рейсу несправності всіх валідаторів, пасажир має право на безкоштовний проїзд у цьому транспортному засобі.
3.6. У разі перевезення більше ніж одного місця габаритного багажу пасажир має здійснити окрему валідацію проїзного документа за кожне додаткове місце багажу.
3.7. Пасажир, який використовує тарифний план «пільговий», зобов’язаний здійснити реєстрацію поїздки в автоматизованій системі обліку оплати поїзду та повинен мати при собі посвідчення встановленого зразка, що дає право на відповідну пільгу.
3.8. Носій проїзного документа, що був використаний для реєстрації проїзду, повинен зберігатися пасажиром до закінчення відповідного рейсу.

4. Порядок контролю оплати проїзду
4.1. Контроль оплати проїзду здійснюється контролерами, які повинні мати при собі посвідчення та нагрудний знак встановленого зразка.
4.2. Контроль оплати проїзду здійснюється на шляху прямування під час руху транспортного засобу. 
4.3. При вході до салону транспортного засобу контролер пред’являє своє посвідчення водію, який сповіщає пасажирів про початок здійснення контролю оплати проїзду. 
4.4. Контроль оплати проїзду здійснюється шляхом піднесення носія проїзного документа до мобільного терміналу контролера, який підтверджує або спростовує реєстрацію проїзного документа у відповідному транспортному засобі під час виконання поточного рейсу.
4.5. Під час контролю оплати проїзду особи, які користуються тарифним планом «пільговий», окрім пред’явлення зареєстрованого на поточному рейсі носія проїзного документа, зобов’язані пред’явити контролеру відповідне посвідчення.
4.6. Відсутність відповідної реєстрації проїзду та/або безоплатне провезення пасажиром дитини віком від 7 до 16 років тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством. 
4.7. Незалежно від притягнення до відповідальності за безквитковий проїзд та наміру пасажира продовжувати проїзд на поточному рейсі, пасажир зобов’язаний здійснити реєстрацію проїзного документа, а у разі відсутності проїзного документа для його реєстрації у відповідному транспортному засобі, придбати разовий проїзний документ у салоні транспортного засобу через мобільний термінал за тарифним планом «разова поїздка».
4.8. У разі виникнення спірних питань з приводу оплати за проїзд, притягнення до відповідальності за безквитковий проїзд, перевезення негабаритного багажу тощо, пасажир зобов’язаний покинути транспортний засіб разом з контролером на найближчий зупинці для вирішення спірного питання. У разі неможливості розв’язати спірне питання на місці, контролер звертається до органів поліції.

5. Права і обов'язки учасників транспортного процесу
5.1. Права і обов'язки Єдиного оператора
5.1.1. Єдиний оператор зобов’язаний:
- забезпечити безперебійну роботу автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
- здійснювати постійну підтримку функціонування баз даних щодо маршрутної системи міста, транспортних засобів, що її обслуговують, графіків та розкладів руху тощо;
- забезпечити фіксацію та обробку інформації щодо реєстрації проїзних документів по кожному маршруту та по кожному транспортному засобу, у тому числі інформації щодо обсягів перевезень пільгових категорій громадян;
- здійснювати оперативний облік дотримання транспортними засобами графіків та розкладів руху, облік кількості виконаних рейсів;
- забезпечити інформування пасажирів щодо графіків та розкладів руху транспортних засобів, а також вартості проїзду згідно з встановленими  тарифними планами;
- забезпечити штатне функціонування бортового обладнання (валідаторів, бортових комп’ютерів тощо) транспортних засобів;
- у разі отримання підтвердженої інформації про технічну несправність транспортного засобу або інших обставин, що не дають змогу завершити рейс, невідкладно забезпечити функціонування бортового обладнання у режимі скасування реєстрації проїзних документів;
- терміново інформувати організатора перевезень щодо виникнення надзвичайних ситуацій на маршрутах міста;
- забезпечити інформування водіїв транспортних засобів щодо термінових розпоряджень уповноважених структур у разі виникнення надзвичайних ситуацій на маршрутах міста;
- забезпечити оперативне інформування організатора перевезень та перевізників щодо дотримання графіків та розкладів руху, обсягів перевезень і отриманої виручки;
- забезпечити своєчасну оплату послуг, наданих перевізниками, згідно з встановленим порядком.

5.1.2. Єдиний оператор має право:
- отримувати від організатора перевезень інформацію щодо маршрутної мережі, графіків та розкладів руху транспортних засобів, а також вартості проїзду відповідно до встановлених тарифних планів;
- отримувати від перевізників інформацію, необхідну для формування добових рознарядок роботи транспортних засобів;
- отримувати винагороду за надані послуги у розмірі та у строк, зазначені у договорі, укладеному з Одеською міською радою.

5.2. Права і обов'язки перевізника
5.2.1. Перевізник зобов’язаний: 
- виконувати вимоги законодавчих актів України у сфері перевезення пасажирів та цих Правил; 
- утримувати транспортні засоби та бортове обладнання в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання;
- забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів та бортового обладнання перед виїздом на маршрут; 
- забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров'я водіїв; 
- забезпечувати безпеку дорожнього руху та перевезень пасажирів; 
- забезпечити вихід транспортних засобів на маршрут лише за умови встановлення в кожному транспортному засобі, що експлуатується для перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, справних валідаторів, іншого обладнання, яке необхідне для забезпечення ефективного процесу функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті;
- здійснити реєстрацію транспортних засобів з бортовим обладнанням, що використовується для перевезення пасажирів на міських маршрутах загального користування, у Єдиного оператора;
- підтвердити Єдиному оператору інформацію про виникнення технічної несправності транспортного засобу або інших обставин, які не дають змогу завершити рейс, для забезпечення переводу обладнання у режим скасування реєстрації проїзних документів;
- надавати Єдиному оператору інформацію, необхідну для формування добових рознарядок; 
- забезпечити дотримання графіків та розкладів руху.
5.2.2. Перевізник має право: 
- обмежувати або припиняти перевезення в разі стихійного лиха, епідемії, епізоотії або іншої надзвичайної ситуації;
- припиняти рух транспортних засобів у разі виникнення загрози життю та здоров’ю пасажирів;
- оперативно отримувати інформацію від Єдиного оператора щодо дотримання графіків та розкладів руху, обсягів перевезень, суми виручки від наданих послуг;
- надавати організатору перевезень та Єдиному оператору пропозиції щодо вдосконалення організації роботи на міських маршрутах загального користування;
- отримувати своєчасно та в повному обсязі оплату за надані послуги з перевезень пасажирів на міських маршрутах загального користування. 

5.3. Права і обов'язки водія
5.3.1. Водій міського пасажирського автомобільного або електричного транспорту зобов'язаний: 
- виконувати вимоги Правил надання послуг пасажирського автомобільного або електричного транспорту загального користування, технічної експлуатації транспортного засобу та цих Правил; 
- мати з собою і пред'являти для перевірки уповноваженим посадовим особам документи, передбачені законодавством; 
- дотримуватися визначеного маршруту та розкладу руху транспортного засобу; 
- забезпечити інформування пасажирів про назви зупинок; 
- вживати необхідних заходів для безпеки пасажирів у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледь тощо), які не дають змоги продовжити поїздку, а також у разі вимушеної зупинки транспортного засобу;  
- зупиняти транспортний засіб за сигналом контролера, виконувати його вказівки та сприяти у здійсненні контролю, якщо це не заважає безпеці дорожнього руху;
- у разі неможливості завершення рейсу, невідкладно повідомити Єдиного оператора для організації процесу скасування реєстрації проїзних документів;
- бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;
- надавати необхідну допомогу при обслуговуванні пасажирів з інвалідністю.
5.3.2. Водій міського пасажирського автомобільного або електричного транспорту при перевезенні пасажирів має право: 
- вимагати від пасажирів виконання обов'язків, передбачених цими Правилами, а також норм поведінки в громадських місцях;
- вимагати від пасажирів звільнення салону при порушенні ними правил перевезення та даних Правил;
- звертатися до поліції у разі порушення пасажирами громадського порядку;
- перевіряти наявність та правильність оформлення документів у контролерів;
- не допускати до поїздки пасажирів, які перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, порушують громадський порядок, мають при собі негабаритні та/або небезпечні вантажі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів. 

5.4. Права і обов'язки пасажирів
5.4.1. Пасажир зобов'язаний: 
- придбати проїзний документ та здійснити його валідацію після входу до салону транспортного засобу;
- зберігати носій проїзного документа, який був зареєстрований для  проїзду, до закінчення відповідного рейсу;
- у разі виявлення контролером відсутності валідації проїзного документа для проїзду на поточному рейсі, відсутності документа встановленого зразка, який надає право на використання тарифного плану «пільговий», здійснити валідацію або придбати разовий проїзний документ через мобільний термінал та сплатити штраф у встановленому порядку; 
- у разі користування тарифним планом «пільговий», надати контролеру документ, що підтверджує його право на відповідну пільгу;  
- забезпечити іншим пасажирам вільний доступ до валідаторів;
- утримуватися від перешкоджання зачиненню дверей транспортного засобу; розміщення багажу та ручної поклажі на сидінні і в місцях, що перешкоджають вільному переміщенню пасажирів уздовж салону; користування без потреби аварійним обладнанням; порушення громадського порядку;
- дотримуватись встановлених у законодавстві правил поведінки у транспортних засобах.
5.4.2. Пасажир має право:
- на безпечне, своєчасне та високоякісне перевезення; 
- отримувати необхідну інформацію про умови і порядок руху та надання транспортних послуг під час виконання поїздки;
- скасування реєстрації проїзного документа та повернення сплачених ним за відповідну поїздку коштів на використаний під час її валідації носій у разі дострокового припинення поїздки внаслідок виникнення технічної несправності транспортного засобу або інших обставин, що не дають змогу завершити рейс;
- на компенсацію заподіяної шкоди у встановленому законодавством порядку. 

5.5. Права і обов'язки контролера
5.5.1. Контролер зобов'язаний:
 - мати службове посвідчення та нагрудний знак з особистим номером контролера, бланки штрафних квитанцій встановленого зразка;
- попередньо повідомити водія про початок проведення контролю, пред'явивши своє службове посвідчення;
- на вимогу пасажира пред'явити своє службове посвідчення, повідомити про місце роботи та місцезнаходження підприємства;
- починати здійснення контролю після повідомлення про це пасажирів водієм транспортного засобу;
- бути ввічливим і коректним;
- у разі використання пасажиром тарифного плану «пільговий», здійснювати перевірку наявності документа, що підтверджує право на відповідну пільгу; 
- у разі виявлення обставин безквиткового проїзду забезпечити стягнення штрафу та реєстрацію проїзного документа на поточному рейсі;
- при накладенні адміністративного штрафу видати квитанцію встановленого зразка;
- у разі відмови від сплати штрафу або порушення пасажиром громадського правопорядку звернутися до органів поліції.
5.5.2. Контролер має право:
- перевіряти додержання пасажирами їх обов’язків, передбачених цими Правилами та вживати заходів по усуненню їх порушень;
- вимагати пред’явлення для контролю носія проїзного документа для перевірки його валідації на поточному рейсі,
- вилучати в пасажирів недійсні носії проїзних документів або недійсні  документи, що засвідчують право пільгового проїзду;
- вимагати від пасажирів під час здійснення перевірки бути ввічливими та поводитись коректно.

6. Прикінцеві та перехідні положення
6.1. Ці Правила вводяться в дію після впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Одеси, що засвідчується підписанням Єдиним оператором та Одеською міською радою відповідного акта, про що розміщується повідомлення на офіційному сайті Одеської міської ради та у друкованому засобі масової інформації. Датою введення Правил у дію є дата розміщення відповідного повідомлення на офіційному сайті Одеської міської ради. Правила можуть вводитися у дію поступово для електричного та автомобільного транспорту.
6.2. До введення цих Правил у дію оплата проїзду у міському пасажирському транспорті здійснюється без застосування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Одеси.
6.3. У перехідному періоді впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті м. Одеси, який визначається організатором перевезень, допускається продаж за готівкові кошти проїзних документів за тарифним планом «разова поїздка» водіями (кондукторами) транспортних засобів з використанням мобільного терміналу. 


Секретар ради									О. Потапський



































АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження правил 
користування міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом м. Одеса»

Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту.
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» передбачена можливість впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Відповідні зміни внесено до законодавчих актів, що регулюють відносин з надання послуг міським пасажирським автомобільним та електричним транспортом.
Органам місцевого самоврядування надані повноваження із впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та затвердження Правил надання послуг міським пасажирським транспортом, які передбачатимуть порядок функціонування відповідної автоматизованої системи.
На виконання положень вищезазначеного Закону України Одеська міська рада прийняла рішення від 15.03.2017 № 1780-VII «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси».
	Чинне законодавство не передбачає врегулювання у повному обсязі взаємовідносин між суб’єктами транспортного процесу, які виникають у разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування на загальнодержавному рівні.
	Водночас, прийняття рішення про запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті має бути нормативно врегульовано, шляхом визначення механізму функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
	Функціонування автоматизованої системи оплати проїзду, механізм взаємодії користувачів міського пасажирського транспорту, перевізників, особи, уповноваженої здійснювати експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування м. Одеси мають бути врегульовані шляхом прийняття Одеською міською радою рішення «Про затвердження правил користування міським пасажирським транспортом м. Одеси».
	До цього часу в місті не існувало автоматичної систем обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті, можливість впровадження якої передбачена чинним законодавством України.
	Користувачі міського пасажирського транспорту мають бути учасниками правовідносин, що в повній мірі врегульовані нормативним актом, який чітко визначає їх права та обов’язки.
	Аналогічно, перевізники мають надавати транспортні послуги з урахуванням автоматизованої системи обліку оплати проїзду.
	При цьому, функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті має бути забезпечено оператором, який здатний організувати функціонування єдиної системи, оплату перевізникам наданих послуг, гарантію отримання пасажирами транспортних послуг за умови їх належної сплати.
	Запровадження автоматизованої системи оплати проїзду має призвести до здійснення належного контролю за обсягами пасажирських перевезень, у тому числі пільгових, що забезпечує прозорість механізму відшкодування вартості проїзду пільговим категоріям громадян.
	Посилення контрою за обсягами пасажирських перевезень та за станом оплати поїздок дозволить спрямувати кошти на підвищення безпеки та якості транспортних послуг.
	Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:
Групи (підгрупи)
Так
Ні
Громадяни
ТАК

Держава
ТАК

Суб’єкти господарювання,
ТАК

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*
ТАК

Проблеми, які пропонуються врегулювати в результаті затвердження вищезгаданих Правил, не можуть бути розв’язані за допомогою ринкових механізмів у зв'язку із тим, що наразі відсутній дієвий контроль за станом оплати послуг з перевезень та роботою транспортних засобів.
	Зростання попиту на пасажирські перевезення призводить до недотримання правил безпеки, Правил дорожнього руху тощо. Фактично відбувається зниження якості послуг, що надаються пасажирським транспортом, що призводить до численних скарг користувачів автомобільного та іноді електричного транспорту.
Безпосередньо водії зловживають необізнаністю громадян щодо необхідності отримання квитка, який посвідчує факт укладення договору перевезення.
	У зв’язку із цим місто, як організатор перевезень, не володіє актуальною інформацією щодо кількісних показників наданих послуг, не в змозі чітко визначити обсяги пільгових перевезень тощо, а пасажири позбавляються можливості отримати передбачені чинним законодавством компенсації у разі настання нещасного випадку.
Введення у правовідносини з надання перевізниками мешканцям та гостям міста транспортних послуг Єдиного оператора, метою якого є забезпечення функціонування автоматизованої системи оплати проїзду, має сприяти здійсненню ним контролю за режимом руху транспортних засобів, станом оплати проїзду, дотримання вимог нормативно-правових актів у сфері надання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом.
	Відомості щодо руху транспортних засобів, обладнаних автоматизованою системою оплати проїзду, дозволить також оптимізувати мережу маршрутів пасажирського транспорту.

Цілі державного регулювання.
	Розробка і запровадження Правил має на меті врегулювання таких питань, як: 
порядок користування міським електричним та автомобільним пасажирським транспортом, обладнаним пристроями автоматичної системи оплати і контролю проїзду, що здійснює перевезення пасажирів регулярними маршрутами загального користування на території міста Одеси;
вимоги до Єдиного оператора, перевізників, водіїв транспортних засобів, пасажирів та контролерів;
 особливості договору перевезення пасажирів автобусом на маршруті загального користування;
можливість контролю за дотриманням перевізниками вимог нормативно-правових документів у сфері пасажирських перевезень;
підвищення якості й безпеки надання послуг з перевезення пасажирів.

Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей:
Визначення альтернативних способів. 
Альтернатива 1
Збереження чинного регулювання зазначених питань.
Альтернатива 2
Створення фінансових стимулів, зокрема підвищення  системи штрафів та/або заохочень
Альтернатива 3
Прийняття запропонованого проекту рішення.
	Врегулювання зазначених питань за допомогою ринкових механізмів не можливо і, в якості альтернативи, не розглядається.

3.2. Оцінка обраних альтернативних способів досягнення цілей.
	Оцінка Альтернативи 1 – оскільки  Альтернатива 1 практично унеможливлює застосування  автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, то вигоди як для пасажирів, так і для суб’єктів господарювання – перевізників що обслуговують міські маршрути загального користування, повністю відсутні. У повному обсязі зберігаються усі недоліки властиві існуючій системі перевезення пасажирів громадським транспортом,  такі як непрозорість системи збору виручки, відсутність достовірної інформації щодо обсягів перевезень, у т.ч. «пільгових», що підлягають компенсації з місцевого бюджету, недоліки тарифної політики, відсутність оперативного контролю за роботою транспорту на маршрутах, дотримання графіків та розкладів руху тощо.
		Оцінка Альтернативи 2 – Альтернатива 2 не забезпечить гарантування належного виконання перевізниками своїх обов’язків, зокрема щодо контролю оплати проїзду, дотримання вимог чинних нормативно-правових актів, оскільки водій транспортного засобу залишатиметься єдиною особою, що здійснюватиме функції водія, контролера, касира тощо. Альтернатива не забезпечує контроль якості роботи транспортних засобів.
	Виходячи з вищенаведеного, зрозуміло, що застосування Альтернативи 2 практично унеможливлює впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування і, таким чином, «консервує» усі недоліки, властиві існуючій системі організації міських пасажирських перевезень. 
	Альтернатива 3 забезпечує функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, що, в свою чергу, забезпечить прозорість фінансових потоків, об’єктивне визначення необхідного розміру компенсації пільгових перевезень, прозорість тарифної політики, ефективний контроль роботи транспорту на маршрутах, отримання у повному обсязі об’єктивної інформації, необхідної для оптимізації маршрутної системи міста.    
		Додатковими перевагами для громадян буде також можливість обирати зручний для себе «тарифний план» з урахуванням бажаної кількості поїздок та їх вартістю. 
		Додаткові переваги для перевізників  будуть полягати у гарантованій системі оплати наданих транспортних послуг (при забезпеченні необхідного рівня їх якості), що дозволить стабілізувати фінансовий стан перевізників. Крім того, можна очікувати, що прозорість фінансових потоків забезпечить додаткові надходження до бюджетів та Пенсійного фонду. 
		Додаткові витрати.
		В умовах застосування Альтернатив 3, з точки зору громадян, додаткові витрати можуть понести лише громадяни, які, виходячи з незначної кількості бажаних поїздок, оберуть «тарифний план – разова поїздка» що передбачає застосування підвищувального коефіцієнту (1,2 – 1,4) до базового тарифу. Виходячи із зарубіжного досвіду, можна очікувати що кількість таких пасажирів буде складати не більше 10% від їх загальної кількості, тобто, не менше 90% громадян оберуть «тарифні плани» що передбачають або використання базового тарифу, або (при значній кількості поїздок) застосування понижуючого коефіцієнту. 
		Застосування Альтернативи 3, навпаки, дає можливість в повному обсязі вирішити існуючі проблеми, тому, застосування саме цієї альтернативи є доцільним.

Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні
Компенсація пільгових перевезень за нечітким механізмом
Альтернатива 2
Відсутні
Компенсація пільгових перевезень за нечітким механізмом
Альтернатива 3
Контроль за компенсацією пільгових перевезень
Відсутні



Оцінка впливу на інтереси громадян
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Вигоди практично відсутні, адже громадяни не отримують послуг належної якості
Сплата вартості послуг з перевезення, які не гарантують отримання таких послуг належної якості 
Альтернатива 2
Мінімальні, оскільки у повному обсязі неможливо здійснити контроль за оплатою проїзду та за якістю надання послуг
Додаткові витрати у громадян відсутні 
Альтернатива 3
Захист інтересів громад, особливо пільгових категорій, забезпечення можливості отримання послуг належної якості, покращення транспортного обслуговування
Додаткові витрати відсутні 

Оцінка впливу на інтереси суб'єктів господарювання
	Створення прозорих умов конкуренції на ринку пасажирських перевезень.
	Забезпечення прозорої та стабільної структури доходів підприємств-перевізників та система запобіжних заходів щодо детінізації доходів.
	Створення умов для рефінансування прибутку в інноваційний розвиток підприємств.
Показник
Великі
Середні
Малі
Мікро
Разом
Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць
-
-
7
4
11
Питома вага групи у загальній кількості, відсотків
-
-
64 %
36 %
Х
Вид альтернативи
Вигоди
Витрати
Альтернатива 1
Відсутні
Додаткові витрати відсутні
Альтернатива 2
Можливе отримання компенсацій
Можливі витрати на сплату штрафних санкцій
Альтернатива 3
Гарантоване отримання плати за надані послуги з перевезення пасажирів
Витрати відсутні

3.3. Витрати, які будуть виникати внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
Сумарні витрати за альтернативами
Сума витрат, гривень
Альтернатива 1. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)
0
Альтернатива 2. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)
0
Альтернатива 3. Сумарні витрати для суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва  згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту (рядок 11 таблиці “Витрати на одного суб’єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акту”)
0

Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання
Вид витрат
У перший рік
Періодичні (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо
0
0
0

Вид витрат
Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік)
Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)
0
0

Вид витрат
Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій за рік
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу)
0
0
0
0
_________ 
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).
Вид витрат
Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік)
Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік)
Разом за рік
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо)
0
0
0
0
__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.

Вид витрат
Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо)
Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси (за рік - стартовий)
Разом за рік (стартовий)
Витрати за п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо)
0
0
0
0

Вид витрат
За рік (стартовий)
Періодичні (за наступний рік)
Витрати за п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо)
0
0
0

Вид витрат
Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік)
Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу
0
0

Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей
Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)
Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)
Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1
1
Діюча система наразі не задовольняє попиту населення у якісних пасажирських перевезеннях
Альтернатива 2
1
Відсутність дієвого контролю за станом оплати послуг та роботою транспорт а не призведе надання послуг належної якості
Альтернатива 3
4
Зазначений спосіб не створює додаткового навантаження на суб'єктів господарювання, сприяє здійсненню належного контролю не тільки за станом оплати, а й за станом надання послу тощо.

Рейтинг результативності
Вигоди (підсумок)
Витрати (підсумок)
Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1
Вигоди цього способу відсутні, адже чинна модель надання транспортних послуг не відповідає вимогам сучасних пасажирських перевезень
У громадян додаткові витрати відсутні.
Держава може витрачати зайві кошти на компенсацію витрат з пільгових перевезень
Відсутність механізму регулювання оплати проїзду в міському пасажирському та електричному транспорті не призводить до зростання якості таких послуг та їх безпеки
Альтернатива 2
Громадяни практично не отримують вигоди
Суб’єкти господарювання можуть отримувати певні компенсації
Вигоди у держави відсутні,

Матеріальні витрати у громадян відсутні.
Витрати суб’єктів господарювання можуть виникати у зв'язку із сплатою штрафів
Витрати держави відсутні  
Запровадження даної альтернативи не призведе до очікуваного результату. Контроль за справлянням плати та обліком пасажирських перевезень не буде здійснюватися належним чином.
Альтернатива 3
Вигоди держави полягатимуть в об'єктивних рівнях відшкодування пільгових перевезень
Вигоди громадян полягатимуть в отриманні послуг належної якості та безпеки.
Суб'єкти господарювання отримують можливість надавати послуги з перевезень за графіком руху, незалежно від завантаженості салону транспортного засобу, зможуть отримувати реальні компенсації пільгових перевезень
Додаткові витрати держави відсутні.
Додаткові витрати громадян відсутні (за винятком приблизно 10 % громадян, які будуть використовувати тарифний план «разова поїздка»).
Додаткові витрати суб'єктів господарювання відсутні

Запровадження автоматизованої системи оплати проїзду передбачено вимогами законів України «Про автомобільний транспорт» та «Про міський електричний транспорт»
Це призведе до можливості дієвого контролю за станом пасажирських перевезень, підвищення рівня їх безпеки та якості.


Рейтинг
Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи
Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1
Вигоди існуючого механізму оплати послуг з пасажирських перевезень відсутні, адже він не задовольняє вимогам на сучасному етапі пасажирських перевезень
Не передбачається
Альтернатива 2
Вигоди даного способу мінімальні, оскільки він не забезпечує контроль за станом оплати проїзду та обсягами перевезень. Фактично суб'єкти господарювання мають здійснювати самоконтроль, що не призведе до очікуваних результатів.
Х
Альтернатива 3
Передумовою для використання автоматизованої системи обліку оплати проїзду згідно із вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті» є затвердження Правил користування міським пасажирським транспортом.
Створення передумов для детінізації доходів суб’єктів господарювання, які надають послуг з пасажирських перевезень.
Забезпечення впливу на рівень контролю за повнотою оплати проїзду.
Забезпечення можливості для створення аналітичної бази для проведення оптимізації та вдосконалення маршрутної мережі міста.
Х

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання  проблеми.
	Механізм, що забезпечує необхідні передмови для запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування передбачає:
- визначення та запровадження видів проїзних документів, порядок їх придбання та тарифні плани; 
- порядок використання проїзних документів в салоні транспортних засобів; 
- порядок контролю оплати проїзду;
- права і обов’язки єдиного оператора міських пасажирських перевезень пасажирським транспортом;
- особливості прав та обов’язків інших учасників транспортного процесу (перевізників, водіїв, контролерів, пасажирів тощо), що виникають в умовах застосування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування.
	Реалізація зазначеного механізму здійснюється шляхом прийняття проекту рішення Одеської міської ради «Про затвердження правил користування міським пасажирським та електричним транспортом в м. Одеса».
	На досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта можуть впливати наступні зовнішні фактори:
етапи впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та їх терміни. 	Дійсно, не координованість пов’язаних  етапів впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування та порушення термінів їх виконання може негативно вплинути на ефективність запропонованого механізму розв’язання  проблеми. Нівелювання можливих негативних наслідків передбачається вирішити за рахунок договору, що буде укладений з переможцем інвестиційного конкурсу на розробку та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, в якому буде чітко визначені послідовність, взаємозв’язки, ресурси та терміни окремих етапів роботи та передбаченні санкції за їх порушення;
рівень зацікавленості громадян та перевізників у реалізації визначених цілей. Як зрозуміло із вищенаведеного, позитивні фактори, як для перевізників, так і, в першу чергу, для громадян, суттєво превалюють над негативними. Для закріплення позитивного ефекту необхідно забезпечити широким та обґрунтованим інформуванням громадян і перевізників щодо очікуваних позитивних наслідків;
зручність для громадян нового порядку придбання та використання нових проїзних документів. Проблеми передбачається вирішувати за рахунок створеної широкої та зручної для потенційних пасажирів мережі придбання та поповнення проїзних документів, різноманітності тарифних планів, встановлення валідаторів біля кожної двері  транспортного засобу, безконтактної системи реєстрації, що буде передбачено технічними умовами розробки та впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, а також широкого інформування населення з питань порядку придбання і застосування проїзних документів.
	Можливості впровадження та виконання умов регуляторного акта органами місцевого самоврядування, а також відповідними фізичними та юридичними особами не повинно викликати особливих складнощів за умови проведення відповідної підготовчої роботи.
	Можливі негативні наслідки для незначної кількості пасажирів, а також перевізників, що визначаються описаними вище додатковими витратами, повністю перекриваються додатковими вигодами від прийняття регуляторного акту.
	В умовах запровадження у повному обсязі автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, контроль та нагляд за додержанням умов регуляторного акту можливо здійснювати оперативно, а по ряду параметрів – у реальному режимі часу. Контроль та нагляд з використанням аналітичних матеріалів у перший рік функціонування автоматизованої системи в повному обсязі доцільно здійснювати щоквартально, а у подальшому щорічно. 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
	Здійснення витрат органами місцевого самоврядування та державою не передбачається. Можливі витрати суб'єктів господарювання не передбачаються.
	Очікуваними результатами прийняття акта є досягнення, у повному обсязі, визначених цілей державного врегулювання та, відповідно, створення необхідних передумов для запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування.
	В свою чергу, запровадження автоматизованої системи протягом року після введення її в експлуатацію в повному обсязі забезпечить наступні вигоди:
запровадження реального та об’єктивного  контролю роботи транспортних засобів на маршрутах міста та прозорість збору виручки;
збільшення надходжень до бюджетів всіх рівнів та відрахувань у державні цільові фонди;
накопичення необхідного аналітичного матеріалу для подальшого вдосконалення транспортної системи міста.
	На підставі отриманої інформації буде проведено оптимізацію маршрутної системи міста, а також об’єктивно  вдосконалена тарифна політика. 

	7. Запропонований строк дії регуляторного акту.
	Оскільки дія регуляторного акту забезпечує функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування, строк дії регуляторного акту пропонується не обмежувати.

Визначення показників результативності дії регуляторного акту
	Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі даного Аналізу впливу регуляторного акту, для відстеження результативності акту обрано такі показники:
1. Кількість суб'єктів  господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акту - дія акту поширюється на 11 суб'єктів господарювання (10 перевізників та Єдиний оператор міських пасажирських перевезень громадським транспортом) та на невизначене коло громадян. Кількість перевізників може змінюватися по результатам проведення конкурсів на визначення перевізників на міських автобусних маршрутах загального користування.
2. Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту - середній. Передбачається забезпечити максимально високий рівень поінформованості як суб’єктів господарювання, так і громадян, з основних положень регуляторного акту. З суб’єктами господарювання будуть проведені спеціальні інструктажі. Поінформованість громадян буде забезпечена за допомогою широкого висвітлення питання у друкованих та електронних засобах масової інформації. Основні положення регуляторного акту також будуть розміщені у салонах транспортних засобів, що здійснюють міські пасажирські перевезення загального користування. 
		Інші прогнозні значення регуляторного акту також наведені у п.6 аналізу регуляторного впливу. 
3. Кількість пасажирів, у тому числі пільгових категорій, які користуються громадським транспортом – 125 млн. чоловік. Прийняття регуляторного акту дозволить отримувати інформацію, яка наддасть можливість вдосконалювати транспортну систему міста.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акту.
Базове відстеження здійснюватиметься до дня набрання чинності проекту регуляторного акту шляхом аналізу зауважень та пропозицій, які надійшли від фізичних та юридичних осіб до проекту постанови.
Повторне відстеження здійснюватиметься через рік після набрання чинності проекту регуляторного акту, але не пізніше ніж через два роки.
Проведення відстеження результативності буде здійснюватися за допомогою статистичного методу та буде проводитись за допомогою статистичних даних.
Періодичне відстеження здійснюватиметься раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження шляхом порівняння показників із аналогічними показниками, що встановлені під час повторного відстеження.
У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом проведення аналізу показників дії цього акту, ці моменти буде виправлено внесенням відповідних змін.
	Зауваження і пропозиції до проекту рішення Одеської міської ради приймаються в письмовому або електронному вигляді протягом одного календарного місяця з дня його опублікування на адресу Департаменту транспорту, зв’язку  та організації дорожнього руху:

65007, м. Одеса, вул. Богдана Хмельницького, 18.
e-mail:  dtks@omr.gov.ua" dtks@omr.gov.ua 
тел. 705-98-00
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