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МЕТОДОЛОГІЯ
► Мета: аналіз ставлення киян до підняття тарифів на проїзд у 

громадському транспорті 

► Метод опитування: індивідуальне інтерв’ю за місцем мешкання 
респондента

► 20% валідизації факту та повноти проведення інтерв'ю методом 
телефонного опитування

► Терміни: 25 по 29 червня 2021 року

► Обсяг та характеристики вибірки: опитано 1205 респондентів у віці 18 
років та старше, які постійно проживають у столиці. При опитуванні 
респондентів витримувалися квоти за параметрами статі та віку

► Похибка вибірки: стандартні відхилення при достовірних 95% 
співвідношенні змінних від 0,1:0,9 до 0,5:0,5 складають 1,7-2,9% 



Оцінка киянами обґрунтованості підняття тарифів 
на проїзд в міському транспорті
► Результати опитування киян засвідчили однозначно негативне ставлення киян до зростання вартості 

послуг комунального транспорту. Три чверті респондентів на питання щодо обґрунтованості звернення 
до В. Кличка Київського метрополітену та Київпастрансу підняти тарифи на проїзд дали негативну 
відповідь.

► Обґрунтованими такі вимови визнали лише 6% опитаних. Кожен десятий з опитаних (а це в основному 
група 60+) має пільги на проїзд, тому не сильно переймається його здороженням.

► Ставлення до обгрунтованості підняття тарифів на проїзд в міському транспорті принципово не 
відрізняється залежно від статі, віку та майнового становища респондентів.

► Оцінки готовності киян сплачувати  більшу ціну за транспортні послуги показали, що більшість киян (до 
75%) готові сплачувати до 10 гривень незалежно від виду транспорту. Лише кожен п’ятий готовий 
сплачувати до 13 грн за поїздку, а на підвищення ціни до 13-18 грн погодився б лише приблизно кожен 
20-тий опитаний.

► Готовність сплачувати не більше 10 гривень на проїзд виказали більшість респондентів усіх вікових 
груп (семеро із десяти в групах 18-29 та 30-45 років та вісім з десяти серед людей віком 45+ років). 
Одна п’ята респондентів віком 18-29 та 30-45 років не проти сплачувати до 13 гривень, серед киян 
45-59 років таких 17%, а 60+ років 14%.



► Сплачувати за проїзд у метро 14-18 гривень готові 8% киян віком від 18 до 29 років та 6% 
віком від 30 до 45 років, тоді як старші люди таку суму не сприймають, як і вартість за 
проїзд більше 18 гривень є неприйнятною для всіх вікових категорій респондентів.

► Серед жителів Лівого берега відносно більше  готових до зростання цін до 13 гривень, ніж 
серед жителів Правого: за проїзд у метро до 13 грн готові сплачувати 25% жителів лівого 
берега, 17% - правого, у наземному транспорті 23% та 16% відповідно, у маршрутних таксі 
24% жителів лівого при 17% правого берегів.

► Представники дрібного бізнесу та працівники по найму також легше сприймають невелике 
підвищення цін (до 13 грн) на транспорт, ніж представники бюджетної сфери. Серед 
представників дрібного бізнесу за метро до 13 грн готові платити третина опитаних, за інші 
види транспорту дещо менше бажаючих.

► Так само і серед більш заможної групи опитаних та людей з вищою освітою.
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Готовність киян платити вищі тарифи в разі 
зростання цін на проїзд у метро в розрізі віку
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Готовність киян платити вищі тарифи в разі зростання цін 
на проїзд у громадському транспорті в розрізі берегу м. 
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