
                                                                                                                    
 
Короткий опис соціального тарифу в VVW 
(Verkehrsverbund Warnow) 
 
Пільговий проїзд у м. Росток із квитками WarnowPass 
 
Зі зміною тарифу VVW з 1.10.2022 року VVW представив квитки WarnowPass. Вони 
доступні у вигляді одноразових та денних проїзних квитків, а також у вигляді тижневих 
проїзних квитків чи проїзних квитків на місяць. 
 
Зона дії: Квитки WarnowPass дійсні на всіх видах громадського транспорту 
(регіональний поїзд, міська електричка (S-Bahn), трамвай, міський та регіональний 
автобус, пором) у межах тарифної зони Росток (= Ганзейське та університетське місто).  
 
Ціни:  Одноразовий проїзний квиток WarnowPass  1,90 євро 
 Денний проїзний квиток WarnowPass  4,20 євро 
 Проїзний квиток на тиждень WarnowPass  17,80 євро 
 Проїзний квиток на місяць WarnowPass  50,30 євро 
 
Доступність: Квитки WarnowPass доступні особам, які мають дійсний Warnow Pass з 
позначкою «SozT» від Ганзейського та університетського міста Росток. 
 
Warnow Pass видається Ганзейським та університетським містом Росток (Ганзейський 
центр зайнятості або Управління в справах молоді, соціальних питань та притулку). 
Необхідною умовою є підтвердження того, що ви отримуєте соціальну допомогу 
відповідно до SGB II (ALG II) із Центру зайнятості або допомоги згідно з SGB XII 
(соціальна допомога) або згідно із Законом про допомогу особам, які шукають притулок, 
із Управління соціального забезпечення. 
 
Кількість осіб: З проїзним квиткомWarnowPass на місяць разом з вами можуть 
подорожувати 1 доросла людина та 2 дитини віком до 15 років або 3 дитини віком до 15 
років, в пн - пт з 19:00 до 15:00 та весь день у вихідні та святкові дні, а також 24 та 31 
грудня. 
 
Велосипед або перевезення собак: Діють квитки зі звичайного тарифу (квиток для 
перевезення транспортного засобу 1,80 євро, денний квиток для перевезення 
транспортного засобу: 4,00 євро, квиток для перевезення транспортного засобу на 
місяць: 11,00 євро).  
 
Можливість заміни квитка: немає 
 
 
Квиток MIRROR-WarnowTicket для всього сполучення VVW   
 
З появою нового квитка MIRROR-WarnowTicket VVW спільно з Ганзейським та 
університетським містом Росток та районом Росток також пропонує соціальний тариф 
для всього сполучення VVW як абонемент. 
 
Зона дії: Квиток MIRROR-WarnowTicket дійсний на всіх видах громадського 
транспорту (регіональний поїзд, міська електричка (S-Bahn), трамвай, міський та 
регіональний автобус, пором) у всій мережі VVW (= Ганзейське та університетське 
місто та район Росток). Мекленбурзький залізничний транспорт «Molli» не підтримує 
цей квиток. 



                                                                                                                    
 
 
Ціни: Вартість MIRROR-WarnowTicket складає 30,42 євро на місяць. 
 
Додатково:  За додаткові 10 євро на місяць велосипеди або собаку можна провозити 
по всьому сполученні VVW, за 5 євро на місяць - тільки в зоні Ростока. 
 
Заявка: Заявку на отримання MIRROR-WarnowTicket можна подати в центрах 
обслуговування клієнтів RSAG, компанії rebus GmbH або онлайн. Заявку ABO на 
отримання квитка також можна завантажити тут або в розділі Завантаження, 
роздрукувати та надіслати поштою до головного офісу VVW ABO або передати в центр 
обслуговування клієнтів. Термін дії завжди починається з першого числа нового місяця, 
заява має бути отримана головним офісом VVW ABO до 23 числа попереднього місяця. 
Дійсний Warnow Pass (або його копія), повинен бути завантажений або відправлений як 
підтвердження. 
 
Доступність: Абонемент MIRROR-WarnowTicket доступний особам, які мають чинний 
Warnow Pass з позначкою «SozT» від Ганзейського та університетського міста Росток 
або чинний Warnow Pass у районі м. Росток. 
 
Warnow Pass видається Ганзейським та університетським містом Росток (Ганзейський 
центр зайнятості або Управління в справах молоді, соціальних питань та притулку) чи 
районом Росток (Центр зайнятості або Управління соціального забезпечення). 
Необхідною умовою є підтвердження того, що ви отримуєте соціальну допомогу 
відповідно до SGB II (ALG II) із Центру зайнятості або допомоги згідно з SGB XII 
(соціальна допомога) або згідно із Законом про допомогу особам, які шукають притулок, 
із Управління соціального забезпечення. 
 
Термін дії: Абонемент діє протягом 6 місяців із можливістю подовження. Акційний 
період дії квитка закінчується 31 грудня 2024 року. 
 
Кількість осіб: Ви можете взяти з собою 1 дорослу людину та 2 дітей віком до 15 років 
або 3 дитини віком до 15 років, в пн - пт з 19:00 до 15:00 та весь день у вихідні та 
святкові дні, а також 24 та 31 грудня. 
 
Можливість заміни квитка: немає 

https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarife-tickets/verkaufsstellen.html
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/tarife-tickets/verkaufsstellen.html
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/abo
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/files/pdf/vvw-abo-antrag-mirror-warnowticket.pdf
https://www.verkehrsverbund-warnow.de/downloads.html
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