
Україна та безкоштовний проїзд (БП) – зміни з 1 липня 2022 року 

Основні правила: 

1) Право на бескоштовний транстпорт мають право всі особи, які мають підтвердження 

того, що вони є громадянином України (id картка, паспорт). посвідчення особи 

громадянина України (посвідчення особи, паспорт) та подається одночасно з: 

     а) спеціальний документ SLOVAK HELP з червоним штампом (див. додаток № 1) з 

текстом українською мовою, яка видається при перетині державного кордону Україна-

Словаччина, 

     або 

     б) спеціальний документ, що підтверджує набуття статусу тимчасового притулку 

(dočasne útočisko), але не у випадку якщо його отримано не в перший раз  (див. додаток 

№ 2). 

2) Ці документи дозволяють отримати безкоштовний квиток на поїзд і приміський 

транспорт автобуси. 

3) Право на безкоштовний квиток надається в день отримання такого спеціального 

документа та термін в 4 дні. 

4) Спеціальний документ SLOVAK HELP не видається особам, які в’їжджають на 

територію Словацької Республіки повторно для період за останні 30 календарних днів. 

5) Право на безкоштовний квиток поширюється на всі вікові групи, на наступний 

транспорт  

     А) для всіх поїздів Словацької Залізної Дороги (Železničná spoločnosť Slovensko) у  

вагони 2 класу. Право не поширюється на резерв місця та доплату за проїзд вищої 

категорії. 

     Б)   для всіх приміських автобусів, що експлуатуються в громадських інтересах, за 

винятком автобусів призначений в основному для перевезення учнів та студентів у 

навчальні дні викладання (позначається відповідною піктограмою). 

 

Виключення: 

I) Перевезення дітей та вихованців дитячих садків, початкових та середніх шкіл, які 

можуть мають документ щодо тимчасового притулоку, у тому числі одну 

супроводжуючу особу, на підставі посвідчення про відвідування школи (див. додаток 3) 

лише в дні навчання за місцем звичайного проживання, яке зазначається на 

спеціальному документі тимчасового притулку, до місцезнаходження школи і назад.  

Право не на безкоштовний транспорт  має дитина та супроводжуюча особа в школу та 

назад до місця проживання. 



Якщо в документі про тимчасовий притулок не вказано місце проживання, місце 

проживання повідомляється в усній формі. 

II) Особи, зазначені в пункті I, у тому числі супроводжуючі особи, також 

мають право на приміський транспорт автобус, який призначений 

переважно для перевезення учнів та студентів. 

III) Перевезення осіб на роботу/з місця роботи, які мають отримали статус 

тимчасового притулку вперше,  на підставі довідки від роботодавця про 

прийняття на роботу (строком на 60 днів після отримання статусу 

тимчасового притулку). Бескоштовний транспорт можливий від місця 

проживання, що зазначається у документі про тимчасовий притулок до 

місця роботи. Якщо в документі про тимчасовий притулок не вказано місце 

проживання, місце проживання повідомляється в усній формі. 

 

Не мають права на безкоштовний транспорт: 

1) Особи які не можуть підтвердити, що вони є громадянами України. 

2) Особи, які в'їжджають на територію Словацької Республіки повторно 

протягом останніх 30 календарних днів. 

3) Особи, які отримали документ щодо статусу тимчасового притулку 

вдруге (або більше) (див. додаток 4). 

4) Всі лінії які впроваджуються в межах відповідного міського 

транспорту, оскільки кожне місто самостійно приймає рішення про 

безкоштовний транспорт у своєму громадському транспорті. 


