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Квиток мобільності Бранденбургу 
Інформація про тарифи, дійсна з 1 січня 2022 року 

 

Квиток мобільності 

Квиток мобільності Бранденбургу (Mobilitätsticket Brandenburg) — це індивідуальний 
місячний квиток, який продається за зниженою ціною. У порівнянні з ціною екологічної 
картки VBB пасажири платять на 50 відсотків менше. Квиток мобільності Бранденбургу 
пропонується лише як місячний квиток. 

 
Право на квиток мобільності Бранденбургу мають ті, хто наразі отримує виплати 

 
● відповідно до SGB II, у тому числі соціальну допомогу; 
● соціальну допомогу (SGBXII, включаючи базове забезпечення в старості та у 

випадку обмеженої працездатності); 
● інтеграційну допомогу згідно з частиною 2 SGB IX (3-й рівень Закону про 

федеральну участь); 
● згідно з Законом про забезпечення шукачів притулку 
● і членів спільноти потреб. 

 
Учні, які отримують субсидії на шкільний транспорт, не мають права на квиток 
мобільності, їм треба звернутися до адміністрації школи. У більшості випадків діти 
шкільного віку із спільноти потреб отримують учнівський квиток VBB, за який 
батьки не повинні доплачувати. 

 

Квиток мобільності Бранденбургу дійсний для всіх видів транспорту в зоні VBB. 
Залежно від особистих потреб його можна придбати для різних зон. У межах зони дії 
квитка ви можете користуватись потягами, трамваями та автобусами будь-яку кількість 
разів. Квиток мобільності Бранденбургу не діє для поїздок в Берлін. (Для тарифних зон 
міських округів допускається придбання квитка з пересадкою. Власники квитка мобільності Бранденбургу 
для тарифних зон Потсдам AB, BC або ABC можуть придбати квиток з пересадкою Потсдам–Берлін, 
тарифні зони AB.) 

Талон на проїзд 

Талони на проїзд можна купити в транспортних компаніях. Точки продажу — це центри 
по обслуговуванню клієнтів транспортних компаній; в окремих випадках квиток 
мобільності можна також отримати в квиткових автоматах або у водія. На талоні на 
проїзд зазначені зона дії та термін дії. Крім того, на талоні треба вказати номер картки 
клієнта VBB, оскільки квиток мобільності є особистим і передавати його іншим особам 
заборонено. Талон на проїзд дійсний лише при наявності вписаного номера карти 
клієнта VBB. 

Правила безкоштовного перевезення 

Квиток мобільності Бранденбургу дає право безкоштовного перевезення дітей до 
шести років, дитячої коляски, багажу і однієї собаки. Для перевезення велосипеда 
необхідно придбати квиток згідно тарифу перевезення велосипедів. Безкоштовне 
перевезення інших осіб заборонено. 
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Зона дії Ціна в євро, з 01.01.2022 

Округи 

До 2 зон 24,60 
До 4 зон 33,60 
До 6 зон 46,20 
1 Округ 46,80 
2 Округи або + 1 округ + 1 незалежне місто*  55,20 
3 Округи або + 1 округ + 2 незалежних міста* 

або + 2 округи + 1 незалежне місто*  74,10 
 

Незалежні міста 

Потсдам, зони AB 21,70 
Потсдам, зони ВС 21,30 
Потсдам, зони ABС 32,70 
Бранденбург-на-Гафелі, Коттбус,  
Франкфурт-на-Одері, зони АВ  20,90 
Бранденбург-на-Гафелі, Коттбус,  
Франкфурт-на-Одері, зони ВС  20,90  
Бранденбург-на-Гафелі, Коттбус,  
Франкфурт-на-Одері, зони АВС  33,00 

 
 

Населені пункти з регулярними маршрутами міського 
транспорту  

  
Тип I 16,80 
Тип II 17,70 
Тип IV 10,80 

 
 
 

Транспортне об'єднання Берлін–Бранденбург 

Транспортне об'єднання Берлін–Бранденбург (VBB) шукає інноваційні рішення для 
підвищення привабливості громадського транспорту, сприяє розширенню залізничної 
інфраструктури і піклується про єдині тарифні пропозиції та повну інформацію для 
пасажирів. 

 
Більш детальна інформація на сайті: vbb.de/mobilitaetsticket. 

 
Контакти Інформаційного центру VBB: 

(030) 25 41 41 41 
info@vbb.de 
Twitter: @VBB_BerlinBB Instagram: @verkehrsverbund_bb 
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