
Розклад руху автобусної компанії ФОП Ончул Василь 

Повний текст дійсний з 13.11.2022 

Частина А 

Регулярне автобусне сполучення (загальні положення) 

1. Вступні та загальні положення 

1. 1. Замовлення на транспортування складено відповідно до відповідних положень Закону № 2344-III  

про автомобільний транспорт (далі – «Закон № 2344-III») та правил надання послуг пасажирського 

автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 

року № 176 

1. 2. Розклад руху транспорту набирає чинності з дня його оприлюднення на сайті Перевізника. 

1. 3. Розклад перевезень разом із тарифом та графіками руху є пропозицією Перевізника для укладення 

договору перевезення між Перевізником та пасажиром. 

1. 4. Транспортні правила регулюють умови перевезення людей, ручної поклажі, дорожнього багажу та 

тварин. 

1.5. Частиною Правил перевезень є Тариф і розклад лініЇ: 105805 Чернівці-Братислава,  опубліковані на 

сайті  www.slovaklines.sk та в головному офісі Перевізника. 

2. Тлумачення термінів 

2. 1. «Перевізник» — оператор регулярних пасажирських автомобільних перевезень у межах дії цих 

транспортних правил, який має дійсний дозвіл на здійснення пасажирських автомобільних перевезень, 

виданий згідно з відповідними нормативними актами Мінінфраструктури України 

Перевізник: ФОП Ончул Василь 

Назва компанії: ФОП Ончул Василь 

Зареєстрований офіс: Україна м. Чернівці вул. Болотнікова 8а/2  

ID: 2303202335 

Реєстрація: Україна виконавчий комітет Чернівецької міської ради від 08.07.2003року № 2 038 017 0000 

001576 

2. 2. «Пасажир» — фізична особа, яка користується послугами особистого автомобільного транспорту, 

що надаються Перевізником, і для цього зобов’язана укласти з Перевізником договір перевезення. 

2. 3. «Регулярний транспорт» - це транспорт, який забезпечує перевезення пасажирів автобусом через 

точно визначені проміжки часу за точно визначеними маршрутами, при цьому посадка та висадка 

пасажирів здійснюється на заздалегідь визначених зупинках. 

2. 4. "Договір перевезення" - договір перевезення осіб, який укладається між Перевізником та 

пасажирами з метою здійснення перевезення осіб. Договір перевезення укладається шляхом 

прийняття пасажиром цих правил перевезення, що вважається придбанням квитка. 



2. 5. «Проїзний квиток» — документ, що підтверджує оплату провізної плати за перевезення та 

укладення Договору перевезення. Перевізник може оформити проїзний квиток як паперовий 

документ, так і електронний документ. 

2. 6. «Маршрутний лист» — документ, що регламентує час відправлення та прибуття на лінію. 

Перевізник зобов’язаний завчасно не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку його дії оприлюднити 

на своєму веб-сайті розклад руху та його зміну, вимагати його оприлюднення на автовокзалах чи 

зупинках або інформувати громадськість в інший зручний спосіб. . 

2. 7. «Тариф» є документом Перевізника, яким він регулює: 

а) основні тарифи та надбавки до них, 

б) тарифи для всіх груп пасажирів, 

в) ставки імпортного збору для тварин і ставки для собак, які пройшли спеціальну підготовку, 

г) тарифи на додаткові послуги, 

д) транспортний та імпортний багаж, що перевозиться разом з пасажиром, 

е) умови, за яких застосовуються тарифи та інші ціни. 

2. 8. «Зобов’язання з перевезення» – зобов’язання Перевізника укласти договір перевезення пасажира 

з кожним пасажиром, який знаходиться на зупинці за маршрутом автобусної лінії на момент 

відправлення автобуса згідно з розкладом; це не стосується, якщо місткість автобуса вичерпана 

відповідно до свідоцтва про реєстрацію, пасажир не має права на перевезення згідно з транспортними 

правилами або перевезення на маршруті автобусної лінії тимчасово неможливе через поточний 

технічний стан, прохідність дороги або безпеку та плавність дорожнього руху, форс-мажорні обставини. 

2. 9. «Інвалід» або «особа з обмеженими можливостями пересування» - це будь-яка особа, рухливість 

якої під час користування транспортом обмежена внаслідок будь-якої фізичної вади (сенсорної чи 

рухової, постійної чи тимчасової), психічної вади чи розладу чи будь-якої іншої причини інвалідність, 

або внаслідок віку та чий стан вимагає належної уваги та адаптації послуг, доступних для всіх пасажирів, 

до її особливих потреб. 

3. Перевезення тварин 

3. 1. На лінії 105805 дозволяється перевозити лише собак і котів, розміри та спосіб перевезення яких 

визначені цією статтею. 

3.2. Тварина транспортується за умови, що вона поміщена у відповідний контейнер (наприклад, клітку, 

спеціальну упаковку, спеціальний мішок тощо) з непроникним дном. Максимально допустимий розмір 

боксу – 30х60х80 см, максимальна допустима вага тварини – 10 (десять) кг. Це обмеження не стосується 

собак-поводирів. 

3. 3. Тварина з намордником, на повідку, без транспортувального боксу не перевозиться. 

3. 4. Пасажир зобов'язаний пред'явити всі необхідні документи для перевезення тварини за кордон при 

посадці в транспортний засіб. У разі неправильних або відсутніх документів на перевезення тварини 

Перевізник має право відмовити у перевезенні, пасажир несе відповідальність за будь-які збитки. 

3. 5. У разі пошкодження або забруднення транспортного засобу, спричиненого твариною, 

супроводжуюча особа зобов’язана надати особисті дані, необхідні для відшкодування завданої шкоди. 



3. 6. Перевезення тварини оплачується відповідно до імпортного тарифу (який визначений у цих 

Транспортних правилах, у частині B, статті 2, параграф 2.7.), зазначеного в чинному прейскуранті. 

3. 7. У випадку, якщо водій автобуса вважає, що перевезення тварини може загрожувати безпеці 

експлуатації, обмежити, забруднити або пошкодити пасажирів або транспортний засіб, водій має право 

виключити собаку з перевезення. 

4. Відшкодування вартості проїзду, зміна дати відправлення  

4. 1. Умови ануляції, у разі зацікавленості у поверненні квитка в одну сторону, наступні: 

а) більш ніж за 24 години до відправлення автобусу з місця відправлення квиток може бути скасований 

80% комісії за скасування, 

б) менш ніж за 24 години до відправлення автобусу з місця відправлення квиток може бути скасований 

зі 100% комісією за скасування. 

4. 2. У разі невиконання Перевізником умов перевезення (скасування лінії або сполучення з 

експлуатаційних причин, невиконання сполучення або його частини, затримка сполучення через 

поломку транспортного засобу більше ніж 120 (сто двадцять) хвилин тощо) буде сплачено, поверне 

вартість проїзду або її частину без вирахування комісії за скасування на підставі письмового запиту 

пасажира з підтвердженням оригіналу квитка. Сума відшкодування вартості проїзду визначається 

Перевізником, який здійснював перевезення, після перевірки фактів, але не більше суми сплаченого 

тарифу. 

4. 3. У разі невиконання Перевізником умов перевезення, Перевізник повертає Пасажиру вартість 

проїзду або її пропорційну частину готівкою на автовокзалі або зарахуванням номера рахунку 

Пасажира. 

4. 3. У разі втрати проїзного квитка пасажир зобов'язаний придбати новий проїзний квиток без 

компенсації. 

4. 4. Хвороба пасажира не є підставою для права на повернення вартості проїзду. 

4. 5. Неможливо повернути вартість проїзду у випадках, коли пасажир був виключений з транспорту, 

або затриманий митним або паспортним контролем під час подорожі. 

4. 6. Використовувати проїзний квиток для проїзду на пізнішому сполученні неможливо. 

5. Прайс-лист та умови ануляції 

5. 1. Вартість транспортування визначається: 

5.1.1. за окремими категоріями залежно від місткості транспортних засобів та видів транспортних 

засобів: 

а) автобус 30 (тридцять) - 65 (шістдесят п'ять) місць, 

б) мікроавтобус 15 (п'ятнадцять) - 28 (двадцять вісім) місць, 

5.1.2. від сезонності наданого транспорту: 

а) 1-й період = червень, вересень 

б) 2-й період = березень, квітень, травень, липень, серпень, жовтень 



в) 3 період = січень, лютий, листопад, грудень 

5. 2. Вартість проїзду від 0,06 (шість) євро / 1 (один) км 

5. 3. У межах зарубіжних країн надбавка за ночівлю додається до кратної плати за водіння та 

паркування, якщо вона перевищує 24 (двадцять чотири) години, заробітна плата другого водія, якщо 

його участь необхідна для транспортування , надбавка на харчування, різниця в APH, плата за 

паркування, плата за автомагістралі, податок з продажу, в’їзд у місто та інші збори. 

5. 4. Остаточна сума ціни враховуватиме всі об’єктивні фактори, такі як фактичні кілометри, поточні 

витрати, комісії та інші, або на основі цінової пропозиції, яку Перевізник надає клієнту транспорту після 

розміщення . 

5. 5. Умови скасування для скасування замовлення застосовуються наступним чином: 

а) за 8 (вісім) днів до транспортування 0 (нуль) %, 

б) за 7 (сім) – 5 (п’ять) днів до транспортування 10 (десять) %, 

в) за 4 (чотири) – 2 (два) дні до транспортування 40 (сорок) %, 

г) 48 (сорок вісім) годин. – 24 (двадцять чотири) години. до транспортування 60 (шістдесят) %, 

д) 24 (двадцять чотири) години. і менше годин до перевезення 100 (сто)% від вартості перевезення 

 Частина F 

Заключні положення 

1. 1. Ці Правила перевезень набирають чинності для Пасажирів з моменту їх оприлюднення на веб-сайті 

Перевізника та з цієї дати вважаються частиною пропозиції щодо укладення договору перевезення 

пасажирів. 

1. 2. Усі зміни та доповнення до Правил перевезень набирають чинності з дня їх опублікування на сайті 

Перевізника. 

Ончул Василь, генеральний директор 

ФОП Ончул Василь Україна м. Чернівці вул Болотнікова8а/2 Електронна пошта: 

o2303202335@gmail.com, телефон: +380663910299; +380987686060, № ЄДРПОУ 2303202335. 


