
                                  Ответить на вопросы  

 

Порядок перевезення ручної поклажі в пасажирських вагонах у   

внутрішньому сполученні . приказ №74 "Об утверждении изменений в Правила 

перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом 
Украины". 

9 квітня набули чинності оновлені Правила перевезення пасажирів, 

багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом із змінами, 

затвердженими наказом Мінінфраструктури від 01.02.2019 № 74. 

До ручної поклажі належать предмети і речі 

1. вопрос: Дайте определение ручной клади и требования (по размеру и 

массе) предъявляемые к ручной клади? 

2.Вопрос ? Что из вещей относится к ручной клади ,багажу и какие 

документы должен предоставить пассажир проводнику, если пассажир 

везет картину (1600+ 500),корзину (40 кг),собаченку мелкой породы .  

Ручна поклажа розміщується: 

3. Вопрос: Где размещаются вещи пассажиров 

- занимающие нижние и верхние места в купейных и плацкартных     

    вагона, поездах с общими местами  

- в поїздах категорій «Регіональний поїзд», «Регіональний експрес»,  

«Інтерсіті» та «Інтерсіті 

4. Вопрос: Где нельзя размещать ручную кладь 

 

Перевезення з дорослим пасажиром надлишкової ваги ручної 

поклажі (крім вагонів з місцями для сидіння)  

5. Вопрос. Сколько по массе имеет право пассажир перевозить с собой 

сверх нормы ручной клади . Документы предоставляемые проводнику 

пассажирского вагона. 

6. Вопрос Загальна вага ручної поклажі разом з її надлишком не повинна 

перевищувати???????  кг. 
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До ручної поклажі не відноситься: 

 7. Вопрос Какие вещи пассажира не относяся к ручной клади . 

За рахунок норми ручної поклажі пасажира: 

8. Вопрос Какие вещи пассажир может перевозить с собой в счет нормы 

ручной клади в купейных и плацкартных вагонах (указать размеры 

ручной клади  колличество и массу) 

9. Вопрс. Условия перевозки велосипедов в региональных поездах 

(указать документы) 

10.  Вопрос Условия перевозки велосипедов в Інтерити» та «Інтерсити+» 

До перевезення в ручній поклажі не допускаються: 

11. Вопрос   Вещи пассажира запрещенные к перевозке ручной кладъю  

 

Умови перевезення живих тварин і птахів у пасажирських поїздах 

формування АТ «Укрзалізниця» по території України  у внутрішньому 

сполученні. 

12. Назовите условия перевозки животных мелкой породы,документы на 

перевозку: 

-в ночных поездах- 

-в вагонах с местами для сидения- 

-в вагонах СВ и М- 

- в региональных поездах- 

Перевезення собак великих пород. 

13. Вопрос. Какие собаки относятся к крупной породе. 

14 . Вопрос Условия перевозки собак крупной породы и документы     

          предоставляемые проводнику: 

- в купейних и плацкартних вагонах 

-в региональных поездах 

- собак- поводырей - 

 

Перевезення свійської птиці: 

15.Вопрос: Условия перевозки домашній птицы записать согласно   



                     плану: 

- к домашній птице относится: 

-допускается к перевозке (документы)- 

-условия перезки ( тара,емкости)- 

-размеры ручной коади- 

Правила перевезення ручною поклажею  колясок та велосипедів. 

16. Вопрос: Условия перевозки велосипедов в поездах пригородного 

значения 

 

Правила перевезення  електронної, побутової, відео- і аудіотехніки. 

17. Вопрос: Условия перевозки электронной бытовой аппаратуры  

- в счет нормы ручной клади:- 

- в счет излишка ручной клади- 

                   Перевезення рослини (саджанці, кущі тощо) 

18. Условия перевозки саженцев бесплатно- 

      Условия перевозки саженцев в счет нормы ручной клади  

 


