Правила проїзду дітей у пасажирських поїздах
Нагадуємо пасажирам, які планують свої подорожі залізничним
транспортом разом з дітьми, про обов’язковість наявності документів, які
підтверджують вік дитини, для уникнення непорозумінь під час поїздки
залізничним транспортом.
Пасажир, який перевозить дитину до 16 років, повинен мати оригінал
документа, який підтверджує вік дитини, і надавати його особам, які
контролюють, під час посадки в поїзд та на шляху прямування.
Документи, які підтверджують вік дитини (громадянина України) до 16
років і можуть бути пред'явлені під час посадки в поїзд та на шляху
прямування є оригінали:
 свідоцтва про народження;
 свідоцтва про належність до громадянства України;
 проїзного документа дитини;
 паспорта громадянина України (у разі наявності відмітки про дату
народження дитини);
 паспорта громадянина України для виїзду закордон (у разі наявності
відмітки про дату народження дитини);
 дипломатичного паспорту;
 службового паспорту;
 посвідчення особи на повернення в Україну, а також оригінали інших
документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство
України та містять відомості про дату народження дитини.
 нотаріально завіреної копії свідоцтва про народження дитини.
Постановою Кабінету Міністрів України від 28.07.2004 №976 „Про
встановлення пільгового тарифу на перевезення дітей залізничним
транспортом” визначено безкоштовний проїзд дітей віком до 6 років (разом з
дорослим пасажиром, без права зайняття окремого місця) та проїзд за
тарифом у розмірі 75% вартості проїзду повного проїзного документа (сума
вартості квитка та плацкарти) – для дітей віком від 6 до 14 років. Пільги для
проїзду залізничним транспортом школярів старше 14 років законодавством
не визначено.
Згідно з Правилами перевезень пасажирів, багажу, вантажобагажу та
пошти залізничним транспортом України дитина до 6 років перевозиться з
дорослим пасажиром безплатно без придбання квитка. При прямуванні
більшої кількості дітей до 6 років пасажир повинен додатково придбати
дитячий квиток на кожну дитину, крім однієї. Для перевезення дитини від 6
до 14 років пасажир повинен придбати дитячий квиток, який дає право
проїзду нарівні з дорослими пасажирами. Діти до 14 років допускаються до
перевезення в поїздах тільки в супроводі дорослих.

