
Інформація про перевезення автобусами міського громадського транспорту на Яблунецькій 

• Станом на 12. 5. 2022 р. скасовується безкоштовне перевезення громадян України на 

маршрутах громадського транспорту міста. 

• Від 12. 5. У 2022 році тарифи повинні бути оплачені відповідно до діючих тарифів. Квитки 

на окремий проїзд продаються у водія або можуть бути оплачені за проїзд при посадці в 

автобус банківською карткою. 

• Ціна індивідуального квитка не є неточною з терміном дії 30 хвилин становить 18 крон 

для дорослих, 9 крон для дітей віком від 6 років. 

• Вартість окремого трансферного квитка з терміном дії 60 хвилин становить 24 крони для 

дорослих, 12 крон для дітей віком від 6 років. 

• Діти до 6 років та літні люди старше 70 років подорожують безкоштовно. 

• Крім того, можна придбати тимчасову підписку на проїзд. Для цього потрібно придбати 

картку OPUSCARD, яку можна оформити за 140 крон в Інформаційному центрі цокольний 

поверх будівлі ратуші, Мирна площа 19, Яблонець-над-Нісою. На карту можна записати 

вартість проїзду терміном дії 7, 30, 90 і 366 днів. 

• Інформацію про вартість проїзду та всі розклад руху можна отримати на сайті компанії 

Jablonecká dopravní https://www.jabloneckadoprávní.cz/ 

• Повну інформацію про розклад руху, вартість проїзду та придбання проїзних документів 

Ви можете отримати в передпродажному офісі перевізника Umbrella, розташованому в 

будівлі EUROCENTRA. Робочий час офісу: понеділок-п'ятниця 7:00 годин – 12:30 годин і 

13:00 годин – 19:00 годин, субота 7:00 годин – 13:00 годин, неділя (свято) 13:00 годин – 

19:00 годин. 

 

 

Місто Яблонець-над-Нісою прийняло рішення про фінансову підтримку з 12 лютого. 5. 2022 

року до 30. 6. 2022 перевезення українських дітей віком 6-15 років, які доїжджають до 

Яблунецьких шкіл, за таких умов: 

- Житло в селі Яблонець-над-Нісою, Бедржіхов, Янoв-над-Нісою, Лучани-над-Нісою, Нова Вес-

над-Нісою, Рiхнов біля Яблонця-над-Нісою та Пулецького – необхідно надати довідку про 

житло, підписане – зразок. 

- Посвідчення особи дитини віком 6-15 років - паспорт з терплячою візою (дозвіл на 

проживання) 

- Посвідчення особи законного представника (батьків, опікуна) – паспорт з терпінням (дозвіл 

на проживання) 

- Підтвердження про відвідування школи – видає керівництво школи 

 

З даними документами та довідками законний опікун (батько, піклувальник) та дитина віком 

6-15 років прибувають до Інформаційного центру Яблунівської сільської ради (цокольний 

поверх будівлі ратуші), Мирна площа 19, Яблонець-над-Нісою, де згодом безкоштовно буде 

оформлена карта OPUSCARD із записаним часом проїзду на 12 років. 5. 2022 року до 30. 6. 2022 

рік. 


