Питна вода
Воду з-під водопровідного крана
можна пити. Водопровідну воду щодня ретельно перевіряють.
Докладно

Kundencenter der Stadtwerke Halle (Центр обслуговування
клієнтів комунальних служб міста Галле)
Bornknechtstraße 5 (Борнкнехштрассе 5)
Пн: 8:30 — 16:30
Вт: 8:30 — 18:00
Ср: 8:30 — 16:30
Чт: 8:30 — 16:30
Пт: 8:30 — 15:00

Дозвілля
У місті Галле є кілька комунальних закритих і відкритих басейнів, а також розважальний центр зі
спа-процедурами Maya mare. Ви можете поплавати там або відвідати з дітьми баню чи сауну. Під час
відвідування басейнів діють актуальні правила захисту від коронавірусної інфекції, які можна знайти в Інтернеті.
Докладну інформацію про години роботи та ціни дивіться тут

Зупинка:
Glauchaer Platz (Глаухаер Плац), маршрути 4 і 9
Hallmarkt (Халлмаркт), маршрути 2, 5 і 10
Видавець
Stadtwerke Halle GmbH
Відділ корпоративних комунікацій
Bornknechtstraße 5 (Борнкнехштрассе 5)
06108 Halle (Saale) (06108 Галле (Заале))
Телефон: 0345 – 58 1 – 0
Станом на: 21.07.2022 р.

Інформація комунальних
служб м. Галле
Місцевий транспорт, питна вода,
утилізація відходів, басейни

www.swh.de

Місцевий транспорт
Комунальні служби міста Галле пропонують пасажирське перевезення трамваями та автобусами.
Протягом дня трамваї їздять кожні 15 хвилин, автобуси — з проміжком 15 і 30 хвилин. Уночі рух трамваїв виконується кожні 20 хвилин. Трамвайне сполучення структуровано так, що трамваї курсують з
передмістя до центру. Ринкова площа є центральним пунктом пересадки. Автобуси обслуговують
міські квартали на окраїнах. Автобусні та трамвайні маршрути сполучаються на проміжних і кінцевих
зупинках. План пасажирських маршрутів висить на
кожній зупинці, він також доступний в Інтернеті.

квитки

Квитки для проїзду в транспорті міста Галле
(тарифна зона 210) можна придбати в сервісних центрах підприємства Halleschen Verkehrs-AG (HAVAG).
Автобуси та трамваї обладнано автоматами з продажу квитків. Крім того, придбати квитки можна у двох
застосунках. Усі ціни зазначені в Інтернеті.
Тут можна дізнатися про квитки та
розклад руху
Загальні правила
Щоб скористатися автобусом чи трамваєм, потрібно
мати дійсний квиток. Квиток потрібно придбати перед поїздкою у спеціальних автоматах чи в СЕРВІСНИХ
ЦЕНТРАХ HAVAG в центрі «Rolltreppe» або «Neustadt»,
у наших преміум-дистриб’юторів та загальних дистриб’юторів. Для проїзду в місті Галле вам потрібно
придбати квиток для тарифної зони 210. У трамваях та автобусах встановлені автомати, в яких проїзний квиток компостується. Якщо у вас немає дійсного проїзного квитка, то одна поїздка коштує 60 євро.
В автобусах і трамваях робітники комунальних служб
перевіряють наявність у вас дійсного проїзного

квитка. Діти віком до 6 років у супроводі дорослого можуть їздити безоплатно.
Під час користування автобусами та трамваями вживайте чинних заходів щодо коронавірусної інфекції.
Носіть засіб для захисту рота й носу та регулярно перевіряйте вебсайт щодо поточних додаткових правил.

Окремі проїзні квитки для міста Галле
(тарифна зона 210)
• Одноразовий проїзний квиток
Одноразовий проїзний квиток діє з моменту його
компостування на території міста Галле (тарифна
зона 210) з пересадками протягом однієї години.
Вартість: 2,60 євро.
• 4-разовий квиток
4-разовий квиток призначений для чотирьох окремих поїздок. Під час кожної поїздки його необхідно
закомпостувати для кожного пасажира. Поїздка
може тривати з моменту компостування квитка на
території міста Галле (тарифна зона 210) з пересадками щонайбільше одну годину.
Вартість: 10,40 євро.
• Цілодобовий квиток
Цілодобовий квиток (1—5 осіб) дійсний з моменту
його компостування протягом 24 годин на території
міста Галле (тарифна зона 210) для будь-якої кількості поїздок.
Вартість: 6,60 євро.
Для дітей віком від 6 до 14 років (включно) передбачені пільгові проїзні квитки.
Уся інформація про міський
транспорт Галле

СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР HAVAG
у центрі «Rolltreppe»
Große Ulrichstraße 57 (Ґросе Ульріхштрасе 57)
06108 Halle (Saale) (06108 Галле (Заале))
Зупинка: Neues Theater (Ноєс Театер)
Години роботи:
Понеділок — п‘ятниця: 8:00 — 18:30
Субота: 9:00 — 16:00
СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР у центрі
«Neustadt Centrum»
Neustädter Passage 17c (Нойштедтер пассаж 17с),
06122 Halle (Saale) (06122 Галле (Заале))
Зупинка: S-Bahnhof Neustadt (С-Бахнгоф Нойштадт)
Години роботи:
Понеділок — п‘ятниця: 8:00 — 18:30
Субота: 9:00 — 14:00

Утилізація відходів
У Німеччині існує система сортування відходів. У
місті Галле встановлені сміттєві контейнери чотирьох кольорів:
залишкове сміття

упаковка

папір і картон

біовідходи

Туалет розрахований на використання виключно туалетного паперу. Забороняється
кидати в унітаз засоби гігієни, медикаменти, підгузки чи вологі серветки. Такі відходи потрібно викидати в сірий контейнер.
Уся інформація про утилізацію

