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Безкоштовний проїзд громадським транспортом втрачає силу 31 
травня 

З 1 березня по 31 травня 2022 року громадяни України, які виїхали до Швейцарії через воєнні дії 

на території України, які звернулись із заявою на отримання статусу захисту «S» або вже 

отримали його, мають право на безкоштовний проїзд громадським транспортом, на якому діють 

загальні абонементські талони, на території Швейцарії. Під час першої фази війни в України були 

ухвалені прості рішення, які сприяли організації кантонами спрощених необхідних 

адміністративних процедур для біженців. 

 

Тим часом федеральний уряд та місцеві органи влади кантонів запровадили відповідні процеси 

реєстрації та допомоги біженцям з України. Компанія «Alliance SwissPass», що є галузевим 

підприємством з організації громадського транспорту в Швейцарії, за результатами консультацій з 

Державним Секретаріатом з питань міграції (SEM) ухвалила рішення не продовжувати термін дії 

цієї пропозиції і повернутись до попередніх норм з 1 червня 2022 року. Більш докладну 

інформацію можна знайти за посиланням. 

Компетентні органи можуть продовжити видачу талонів на 
безкоштовний проїзд 

Федеральні центри з питань біженців та органи соціального захисту кантонів можуть продовжити 

видачу талонів на безкоштовний проїзд особам, які покинули територію України до Швейцарії, за 

необхідності у зв’язку з адміністративними процедурами. Щоб отримати талони на проїзд, 

необхідно звернутись до відповідального співробітника органу соціального захисту кантону або 

муніципалітету за місцем проживання. 

Проїзд для в’їзду до Швейцарії та транзит її територією залишається 
безкоштовним 

Право безкоштовного проїзду для осіб, які тікають від війни, що триває на території України, з 

метою в’їзду до Швейцарці та транзитного проїзду її територією зберігається. 

Приватні поїздки 

Щоб здійснити поїздки у громадському транспорті з іншою метою, що не пов’язана з 

адміністративною процедурою, з 1 червня 2022 року необхідно придбати талон на проїзд. При 

цьому діятимуть затверджені умови відповідних транспортних підприємств та спілок. Для осіб, які 

регулярно користуються громадським транспортом, доцільно буде придбати абонементські 
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талони з 50% знижкою або мережеві абонементські талони. Щоб отримати консультацію з цього 

питання, зверніться до персоналу точки продажу на вокзалі або до контактного центру 

Федеральної залізниці Швейцарії за телефоном: 0848 446 688. 

Додаткова інформація. 

Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до представництва органу соціального захисту 

кантону або муніципалітету за місцем проживання або до контактного центру Федеральної 

залізниці Швейцарії. 
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