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У багатьох населених пунктах Онтаріо є 
системи громадського транспорту, такого як 
поїзди, метро, швидкісний транспорт (LRT), 
трамваї й автобуси.

Зупинки й станції

• Громадський транспорт зупиняється на
станціях або позначених зупинках.

• В усіх засобах громадського транспорту
оголошують наступну зупинку й
показують її на екрані.

• На деяких зупинках громадського
транспорту є невеликі навіси, а на деяких
– пр сто табличка.

• Водії громадського транспорту
зупиняються, коли бачать, що хтось чекає
на зупинці.

• Пасажири можуть нажати на кнопку або
потягнути за шнурок, щоб попросити водія
зупинитися.

• Станції громадського транспорту зазвичай
призначені для поїздів, автобусів і LRT.
На них є навіси, місця для сидіння,
інформація, крамниці й громадські
вбиральні.

• Поїзда й автобуси зупиняються на станціях
на певний час, навіть якщо ніхто не чекає
й ніхто не просив про зупинку.

МАРШРУТИ І РОЗКЛАДИ РУХУ

• Системи громадського транспорту мають
установлені маршрути, їх мапи й розклади
доступні в Інтернеті та на станціях.

• Розклад може мінятися по вихідних і святах.

• Системи громадського транспорту
використовують свій веб-сайт, радіо й

соціальні мережі для оповіщення про 
затримки.

Додатки для смартфонів допоможуть вам 
спланувати поїздку, перевірити розклад 
і дізнатися, коли прибуде наступний 
транспорт.

ОПЛАТА ПРОЇЗДУ
• При посадці у транспортний засіб оплатіть

проїзд, надавши точну суму, тому що водій
не може дати вам решту.

• Проїзд без оплати заборонений – вас можуть
оштрафувати.

• Придбати квитки або жетони можна на
станціях і в деяких крамницях.

• Якщо ви плануєте їздити громадським
транспортом багато разів протягом  одного
дня, ви можете купити проїзний на день.

• Купуйте проїзний в офіційних дилерів, щоб
уникнути одержання підроблених проїзних
або крадених карток.

ПЕРЕСАДКИ
• Коли ви оплачуєте проїзд, ви отримуєте в

автоматі або у водія паперовий квиток, з
яким ви можете пересісти на інший автобус.

Користування громадським транспортом: 
поважайте працівників громадського 
транспорту і дотримуйтеся наступних правил 
ввічливості:

• Чекайте в черзі на посадку й спочатку
дозвольте людям вийти.

• Не штовхайтеся на переповнених станціях
або в транспорті й знімайте рюкзак.

• Увійшовши у транспортний засіб, відійдіть
від дверей.

ПРАВИЛА РОБОТИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ



• Уступайте своє місце людям похилого віку,
вагітним жінкам, інвалідам і людям, що
подорожують з маленькими дітьми.

• Тримаєте ноги й сумки на підлозі.

• Використовуйте навушники, щоб слухати
музику, і тихо розмовляйте по телефону.

• Не залишайте сміття у транспортному засобі.

• Паління заборонене в транспортних засобах,
на транзитних зупинках і на станціях.

ДОСТУПНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТ
Системи громадського транспорту в Онтаріо 
надають доступні транспортні засоби 
для людей з обмеженими можливостями, 
які можуть користуватися інвалідними 
візками або іншими допоміжними засобами 
пересування, такими як тростини або милиці.

Існують також спеціальні доступні 
транспортні послуги, які необхідно замовляти 
заздалегідь. Вартість проїзду така ж, як і в 
місцевому громадському транспорті, але 
пасажири повинні мати право на одержання 
такої послуги. Зв›яжіться з місцевою 
системою громадського транспорту, щоб 
одержати інформацію про доступний 
транспорт.

ТАКСІ ТА СПІЛЬНІ ПОЇЗДКИ
• Таксі регулюється державою, і водії

зобов’язані показувати в машині свої
водійські права. У таксі використовуються
лічильники. Деякі служби таксі мають
фіксовані тарифи для тривалих поїздок.

• У великих населених пунктах також
працюють додатки спільного використання
автівок, такі як Uber і Lyft, які дозволяють
замовляти й оплачувати послуги водія за
допомогою смартфону. Ці водії не мають
ліцензій на надання послуг таксі.




