
[Шановні евакуйовані з України до Токіо]

Інструкція з подання заявки на оформлення Одноденного єдиного 

проїзного квитка на різні види транспорту, що керується префектурою 

Токіо (транспорт Тоей)

[Огляд]
Одноденний єдиний проїзний квиток на різні види транспорту, що 

керується префектурою Токіо, буде розданий тим, хто 

евакуйований з України до Токіо.
Одноденний єдиний проїзний квиток на різні види транспорту, що 

керується префектурою Токіо - це квиток, який дозволяє вам їхати 

на різних видах транспорту, що керується префектурою Токіо, 

стільки разів, скільки ви хочете протягом одного дня.
Якщо хочете, введіть необхідну інформацію відповідно до цієї 

інструкції та подайте заявку.

[Умова]
Ті, хто був евакуйований з України до Токіо та має обидві наступні карти (1) та (2)

(1) Карта евакуйованих («Посвідчення переміщеної особи з України (Посвідчення 

евакуйованих з України», видана Імміграційною службою Японії)

(2) Посвідка на проживання (адреса в Токіо має бути надрукована)

[Доступні маршрути]
Метро Тоей, автобус Тоей, трамвай (лінія Тоей-Аракава), автоматизований 

транзитний шлях (лінія Ніппорі-Тонері лайнер)

* Тарифи стягуватимуться, якщо ви їдете маршрутом, відмінним від зазначеного вище.

(Дивіться сторінку 7 для карти маршруту.)

[Максимальна кількість квитків]

Максимум 20 квитків на одну заявку

* Коли залишається мало квитків під рукою, ви можете повторно подавати заявку.

Ви можете застосовувати до 6 разів.

(1) Карта евакуйованих (2) Посвідка на проживання 
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[Увага]

(1) Видані квитки може використовувати лише заявник. Якщо хтось, крім заявника,

використовує квиток або якщо буде виявлено несанкціоноване використання, таке як

перепродаж, ми можемо попросити вас сплатити за одноденні квитки, повернути

невикористані одноденні квитки та ін.

(2) Навіть для членів сім'ї заявника, необхідно подати заявку окремо на кожного

користувача квитків. (Наприклад, якщо у вас у сім'ї є 4 особи, вам потрібно подати 4

заявки)

(3) Залежно від віку заявника, отримайте квиток для дорослих або квиток для дітей.

(4) Одноденний єдиний квиток буде відправлено поштою на вашу адресу. Зверніть увагу,

що оформлення та доставка займуть деякий час, тому подайте заявку за два тижні

до запланованого використання.

(5) Зміни та скасування не можуть бути зроблені після подання заявки. Крім того,

невикористані квитків не повертаються.

(6) Перепустки мають термін дії. Після закінчення терміну дії перепустки не можна

використовувати.

[Поводження з особистою інформацією]
(1) Префектурна адміністрація Токіо захищатиме особисту інформацію на підставі

законів та правил, що стосуються захисту особистої інформації. Префектурна

адміністрація Токіо не використовуватиме особисту інформацію з іншою метою, крім

випадків, зазначених у законах і правилах, що стосуються захисту особистої

інформації, і не надаватиме особисту інформацію третім особам, крім постачальників

послуг.

(2) Префектурна адміністрація Токіо дотримується законів і правил, що стосуються

захисту особистої інформації, а також зобов'язань з конфіденційності щодо особистої

інформації, передбачених у договорі поставки з префектурною адміністрацією Токіо, і

керуватиме електронною системою приймання заявок.

(3) Особиста інформація, що надсилається користувачем до Токіо за допомогою

електронної системи приймання заявок або надіслана з Токіо користувачеві,

захищена шифруванням даних.

(4) У префектурній адміністрації Токіо та у постачальників послуг обсяг звернення

особистої інформації зведений до необхідного мінімуму, а для тих, хто розголошує

особисту інформацію, що знаходиться у себе під рукою, і порушує положення законів

і правил, що стосуються захисту особистої інформації, буде покарано.

[Відмова від відповідальності]

(1) Префектурна адміністрація Токіо не несе жодної відповідальності за шкоду

користувача через використання електронною системою приймання заявок та за

шкоду, заподіяну користувачем третій стороні через використання електронної

системи приймання заявок, не залежно від прямої або непрямої шкоди.

(2) Префектурна адміністрація Токіо не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані

користувачеві призупиненням, перериванням, припиненням та ін. роботи електронної

системи приймання заявок.

Куди подати заявку
Якщо ви погоджуєтесь з вищевикладеним, перейдіть за цією URL-адресою і подайте

заявку.
Токійська спільна електронна система приймання заявки：
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1657599740145

2

https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/uketsuke/form.do?id=1657599740145


Спосіб подання заявки

Після введення необхідної інформації у форму введення нижче

натисніть кнопку «Перейти до підтвердження змісту заявки».

Якщо ви хочете тимчасово зберегти введений зміст шляхом

введення, натисніть кнопку «Тимчасово зберегти зміст заявки».

Увага

Обов'язково заповнюйте пункти із позначкою 

«Обов'язково». Не використовуйте машинно-залежні символи 

(кана половинної ширини, цифри обведені колами, римські 

цифри, китайські ієрогліфи, які не входять до списку 

загальноприйнятих ієрогліфів тощо).

Якщо буде введено машинно-залежні символи, виникне помилка.

[Огляд]

Одноденний єдиний проїзний квиток на різні види транспорту, що

керується префектурою Токіо, буде розданий тим, хто

евакуйований з України до Токіо.

Одноденний єдиний проїзний квиток на різні види транспорту, що

керується префектурою Токіо - це квиток, який дозволяє вам

їхати на різних видах транспорту, що керується префектурою

Токіо, стільки разів, скільки ви хочете протягом одного дня.

Якщо хочете, введіть необхідну інформацію відповідно до цієї

інструкції та подайте заявку.

[Умова]

Ті, хто був евакуйований з України до Токіо та має обидві

наступні карти (1) та (2)

(1) Карта евакуйованих («Посвідчення переміщеної особи з

України (Посвідчення евакуйованих з України», видана

Імміграційною службою Японії)

(2) Посвідка на проживання (адреса в Токіо має бути 

надрукована)

[Доступні маршрути]

Метро Тоей, автобус Тоей, трамвай (лінія Тоей-Аракава), 

автоматизований транзитний шлях (лінія Ніппорі-Тонері лайнер)

Тарифи стягуватимуться, якщо ви їдете маршрутом, відмінним 

від зазначеного вище.

[Максимальна кількість квитків]

Максимум 20 квитків на одну заявку

* Коли залишається мало квитків під рукою, ви можете повторно 

подавати заявку. Ви можете застосовувати до 6 разів. 

[Увага]

(1) Видані квитки може використовувати лише заявник. Якщо 

хтось, крім заявника, використовує квиток або якщо буде 

виявлено несанкціоноване використання, таке як 

перепродаж, ми можемо попросити вас сплатити за 

одноденні квитки, повернути невикористані одноденні квитки 

та ін.

(2) Навіть для членів сім'ї заявника, необхідно подати заявку 

окремо на кожного користувача квитків. (Наприклад, якщо у 

вас у сім'ї є 4 особи, вам потрібно подати 4 заявки)

(3) Залежно від віку заявника, отримайте квиток для дорослих 

або квиток для дітей.

(4) Одноденний єдиний квиток буде відправлено поштою на 

вашу адресу. Зверніть увагу, що оформлення та доставка 

займуть деякий час, тому подайте заявку за два тижні  до 

запланованого використання.

(5) Зміни та скасування не можуть бути зроблені після подання 

заявки. Крім того, невикористані квитків не повертаються.

(6) Перепустки мають термін дії . Після закінчення терміну дії 

перепустки не можна використовувати.

Токійська спільна електронна система приймання заявки

[Для евакуйованих з України до Токіо] Інформація щодо

видачі Одноденного єдиного проїзного квитка на різні

види транспорту, що керується префектурою Токіо

(транспорт Тоей)

«Тимчасово зберегти 

зміст заявки»

Якщо ви бажаєте 

тимчасово зберегти 

введений зміст на шляху 

введення, натисніть 
кнопку.

«Перейти до підтвердження 

змісту заявки»

Будь ласка, натисніть кнопку 

після введення необхідної 

інформації у форму введення 
нижче.

««Прізвище та ім'я» «Обов'язково».

Будь ласка, введіть латиницею.

Будь ласка, введіть не більше 64 символів.

«Дата народження» «Обов'язково».

(Приклад) 2011 р. Січня 31

«Телефонний номер»

(Приклад) 012-3456-7890

必須
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«Адреса» «Обов'язково».

Будь ласка, введіть латиницею або японською мовою. Будь 

ласка, введіть назву гуртожитку та номер квартири. Якщо ви 

не введете цю інформацію, ви можете не отримати пошту.

(Приклад) ) 101, Shikahama 10-Chome Apart No.9, 10-99 

Shikahama, Adachi-ku 



«Адреса електронної пошти» «Обов'язково».

Будь ласка, введіть свою електронну 

адресу, щоб отримувати повідомлення 

електронною поштою від системи.

Адреса електронної пошти 1 «Обов'язково»

Для підтвердження (введіть ще раз)

Якщо ви бажаєте отримувати повідомлення 

електронною поштою та за адресою 

електронної пошти, яка відрізняється від 

адреси електронної пошти 1, введіть адресу 

електронної пошти 2.

Адреса електронної пошти 2 

(необов'язково) Для підтвердження (введіть 

ще раз)

* Зміст електронних повідомлень з 

повідомленням, надісланих на адреси 

електронної пошти 1 та 2, однаковий. 

* Для смартфонів, якщо ви налаштували 

прийом за вказаним доменом, встановіть, 

щоб ви могли отримувати «elg-front.jp».

Будь ласка, виберіть усі мови, якими ви можете спілкуватися. «Обов'язково».

Мови, які можна використовувати під час запиту з префектурної 

адміністрації Токіо.
□ Японська мова□ Українська мова□ Російська мова □ Англійська мова

«Обов‘язково» Будь ласка, надішліть 

зображення Посвідчення переміщеної особи з 

України. Натисніть кнопку ファイルを選択
«Вибрати файл».

* Будь ласка, додайте фотографію, з якої 

можна підтверджувати ваше обличчя, номер 

посвідчення та ваше прізвище та ім'я.

Розмір файлу, який можна зареєструвати, 

складає до 3 (МБ).

Типи файлів, які можна зареєструвати, – це 

файли зображень (jpg, jpeg, gif, png) та 

документи Adobe PDF (pdf).

Якщо на зворотному боці Посвідки на 

проживання вказано місце проживання, будь 

ласка, надішліть зображення.

Розмір файлу, який можна зареєструвати, 

складає до 3 (МБ).

Типи файлів, які можна зареєструвати, – це 

файли зображень (jpg, jpeg, gif, png) та 
документи Adobe PDF (pdf).

«Обов‘язково» Будь ласка, надішліть 

зображення лицьової сторони вашої Посвідки 

на проживання. Натисніть кнопку

ファイルを選択 «Вибрати файл». 

* Будь ласка, додайте фотографію, з якої 

можна підтверджувати ваше обличчя, номер 

посвідчення та ваше прізвище та ім'я.

Розмір файлу, який можна зареєструвати, 

складає до 3 (МБ). Типи файлів, які можна 

зареєструвати, – це файли зображень (jpg, 

jpeg, gif, png) та документи Adobe PDF (pdf).

«Обов'язково» Вкажіть кількість квитків. Ви 

можете подати заявку на отримання до 20 

квитків одночасно.

Кількість квитків
〇5 квитків

〇10 квитків

〇15 квитків

〇20 квитків

«Подання заявки через заступника»

Якщо заступник введе від імені 

евакуйованого, то введіть прізвище та ім'я і 

контактну інформацію заступника (адреса 

електронної пошти, телефонний номер).
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Пункт 1. Заявник повинен бути евакуйований, 

який мешкає в Токіо.

Пункт 2. Можна використовувати цей квиток 

лише для проїзду на метро Тоей, автобусі 

Тоей, трамваї (лінія Тоей-Аракава), 

автоматизованої транзитної колії (лінія). Після 

закінчення терміну дії перепустки не можна 

використовувати.

Пункт 3. Квиток може використовувати лише 

заявник. Навіть для членів сім'ї заявника, 

необхідно подати заявку окремо на кожного 

користувача квитків. (Наприклад, якщо у вас у 

сім'ї є 4 особи, вам потрібно подати 4 заявки)

Пункт 4. Якщо у заявці виявлено якийсь 

дефект, наприклад, відсутній додаток 

сертифіката, квиток не буде надіслано.

Пункт 5. Зміни та скасування не можуть бути 

зроблені після подання заявки. Крім того, 

невикористані квитків не повертаються.

Квитків. Ви можете застосовувати до 6 разів.

Пункт 6. Якщо хтось, крім заявника, 

використовує квиток або якщо буде виявлено 

несанкціоноване використання, таке як 

перепродаж, ми можемо попросити вас 

сплатити за одноденні квитки, повернути 

невикористані одноденні квитки тощо.

Пункти 7. Зміст цієї заявки має бути 

правильним.«Тимчасово зберегти зміст 

заявки»

Якщо ви бажаєте тимчасово 

зберегти введений зміст на 

шляху введення, натисніть 

кнопку.

«Перейти до підтвердження 

змісту заявки»

Будь ласка, натисніть кнопку 

після введення необхідної 

інформації у форму введення 

нижче.

«Обов'язково»

Будь ласка, виберіть спосіб отримання номера 

запиту, який буде необхідний для запиту про 

статус заявки після його надходження до 

адміністрації

* Номер запиту: Видається при поданні 

електронної заявки. Він із номером 

надходження складає пару.
〇* Номер запиту: Видається при поданні 

електронної заявки. Він із номером 

надходження складає пару.
〇Я не хочу отримувати його електронною 

поштою (підтвердіть номер запиту на екрані 

завершення заявки на наступній сторінці)

«Виправити» «Подати заявку»

<Після подання заявки>

Обов'язково запишіть номер надходження та 

номер запиту.

Про номер надходження та номер запиту

В принципі, «номер запиту» не буде повідомлено 

електронною поштою.

Обов'язково запишіть «номер надходження» та 

«номер запиту», оскільки вони будуть потрібні як 

інформація для перевірки особи при наступному 

запиті про статус заявки або при запиті змісту 

заявки, поданої до відповідального відділу.

«Номер запиту» є комбінацією Літерно-цифрових 

символів половинної ширини, включаючи великі 

та малі літери. Запишіть їх точно.

Якщо ви не отримали повідомлення 

електронної пошти з повідомленням про 

доставку

Якщо ви не отримали повідомлення електронної 

пошти з повідомленням про доставку, 

автоматично надіслане системою, протягом 15 

хвилин, можливо, ви ввели неправильну адресу 

електронної пошти. Якщо ви не отримали 

повідомлення електронної пошти, на яке 

подавали заявку, зв'яжіться з нами за вказаною 

нижче адресою електронної пошти. При цьому 

вкажіть номер надходження і номер запиту.5



<Після подання заявки>
Якщо ви вибрали «Я хочу отримувати електронною поштою» з приводу способу отримання 

номера запиту, Ви отримаєте наступне повідомлення електронної пошти.

Якщо ви не отримали повідомлення через 15 хвилин, вкажіть номер надходження та номер 

запиту та зв'яжіться з наступною адресою електронної пошти.
Контактна адреса електронної пошти: S0014801@section.metro.tokyo.jp

Це електронне повідомлення автоматично надсилається Токійською спільною 

електронною системою приймання заявки.

Назва процедури: [Для евакуйованих з України до Токіо
Номер запиту:「 G$6!eg 」

Дата та час подання заявки: 「02 серпень 2022 р., 15:51」
Прізвище та ім'я заявника:「TEST TEST」

*Натисніть тут, щоб побачити статус обробки вашої заявки.

[URL] https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/

(Токійська спільна електронна система приймання заявки)

------------------------------------------------------------------------

Це електронне повідомлення автоматично надсилається Токійською спільною 

електронною системою приймання заявки.

Навіть якщо ви дасте відповідь на це повідомлення, ми не зможемо 

відповісти.

------------------------------------------------------------------------

З питань, що стосуються змісту заявки, звертайтеся до відповідального 

відділу, наведеного нижче.

[Про заявку]

Відділення політичних досліджень, Департамент планування політики, Відділ 
політики, Префектурна адміністрація Токіо

Телефон：０３－５３８８－２８９７(Прямий зв'язок)

Ел. Пошта: S0014801@section.metro.tokyo.jp

6

mailto:S0014801@section.metro.tokyo.jp
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo2/
mailto:S0014801@section.metro.tokyo.jp
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Посібник із транспорту Тоей

【Карта маршрутів】
На малюнку нижче показані основні маршрути.

Плата стягуватиметься, якщо ви користуєтеся 

іншою лінією або послугами, відмінними від 

транспорту Тоей.

【Що таке Тоей】
Транспортна компанія Тоей оперує метро 

Тоей (4 лінії), автобусами Тоей (129

маршрутів), трамваєм Токіо-сакура (лінія 

Тоден-Аракава) і лінією Ніппорі-Тонері 

лайнер.

【метро Тоей і метро Токіо】
13 ліній підземки в Токіо обслуговуються 

двома компаніями – метро Toei (4 лінії) і 

метро Токіо (9 ліній).

На лініях метро Токіо не можна 

скористатися одноденним єдиним проїзним 

квитком Toei.
метро Toei метро Токіо

Ви можете скористатися одноденним квитком метро 

тільки на ділянках метро Тоей.

(A) Лінія Асакуса: від Нішімагоме до Ошіаге

(I) Лінія Міта: від Нішітакашімадайра до Мегуро.

(S) Лінія Shinjuku: від Shinjuku до Motoyawata

(E) Лінія Oedo: доступні всі секції

Для отримання детальної інформації, 

будь ласка, перегляньте вебсайт 

транспорту Тоей:
https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/eng/

https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/eng/
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【На що звернути увагу при використанні одноденного проїзного квитка】
Цей проїзний квиток має термін дії.

Перевірте зворотню сторону і переконайтеся, що квиток придатен до використання. 

（Лицьовий бік）

（ Зворотній бік ）

（ Термін Дії ）

Будь ласка, пропустіть свій квиток крізь роз'єм турнікета біля входу. Перетнувши турнікет,

не забудьте забрати свій квиток.

Виходячи зі станції, пропустіть свій одноденний проїзний квиток крізь роз'єм турнікета, та

не забудьте забрати його для подальшого використання.

Роз’єм для квиткао

【 Як пройти турнікет в метро 】

（ Вигляд ззовні ）

２０２１．―４．－１から

２０２１．―９．３０まで
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【Що до Ніппорі-Тонері лайнер 】
В лайнері немає водія, екіпажу та (у більшості випадків) службовця станції, лайнер 

керується за допомогою комп'ютерного управління.

Будь ласка, пропустіть свій квиток крізь роз'єм турнікета біля входу. Перетнувши 

турнікет, не забудьте забрати свій квиток. 

Виходячи зі станції, пропустіть свій одноденний проїзний квиток крізь роз'єм турнікета, 

та не забудьте забрати його для подальшого використання.

◆Комунікатор 

Він встановлений біля входу станції. При виникненні будь-яких питань, будь ласка, 

запитайте їх у співробітника по комунікатору. 

（Біля квиткових автоматів та турнікету)（ платформа ）

Кнопка аварійної 

зупинки

Комунікатор

【Проїзд трамваєм Токіо-сакура (лінія Тоден Аракава)】
1. Чекайте на трамвайній станції. 

2. Пройдіть у трамвай через передні вхідні двері. 

3. Коли перший раз використовуєте одноденний квиток, віддайте його водієві (щоб 

надрукувати дату на квитку). Вдруге, просто покажіть квиток водієві.

4. Перевірте станцію, на якій ви будете виходити. 

5. Натисніть кнопку висадки, щоб вийти. 

6. Вийдіть з трамвая через задні двері. 

１.Трамвайна зупинка ２. Заходіть через передні вхідні двері .

５. Виходіть з трамвая через задні двері. 

４． Перевірте станцію на якій виходите, на дісплеї в трамвая. 

５． Кнопка "Вийти"
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tobus.jp
Будь ласка, перевірте розклад, маршрут 

та статус експлуатації автобуса Тоей та 

Токійського трамвая Сакура (лінія Тоден 

Аракава) tobus.jp. (Японська та 

англійська)

【 Проїзд в автобусі Тоей 】
Правила

１. Чекайте на автобусній зупинці. 

２. Перевірте призначення автобуса.

３. Пройдіть у трамвай через передні вхідні двері. 

４. Коли перший раз використовуєте одноденний квиток, віддайте його водієві (щоб 

надрукувати дату на квитку). Вдруге, просто покажіть квиток водієві.

Як вийти з автобуса

5. Перевірте зупинку на якій виходите.

6. Натисніть розташовану поруч кнопку «Вийти».

7. Вийдіть з автобуса через задні двері.

1. Автобусна зупинка 2. Перевірте призначення автобуса

5. Перевірте зупинку на якій 

виходите на дисплеї у вагоні
6. Кнопка «Вийти» 7. Заходіть через передні вхідні двері .

8. Виходіть з трамвая через задні двері. 

【Манери】
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Якщо відбувся великий поштовх, 

водій обережно зупинить потяг.

Якщо потяг зупинився між 

станціями, перевіривши безпеку 

почнеться рух до найближчої 

станції.

Після перевірки загальної 

безпеки, відновиться рух у 

звичайному порядку.

Потяги у метро зробленні з 

матеріалу стійкого до вогню. 

Якщо пожежа виникла під час 

руху, водій доведе потяг до 

найближчої станції.

Коли потяг прибуде до станції 

можливо буде евакуюватися.

❸ Інші надзвичайні ситуації 

Якщо людина впала на шляхи потягу, натисніть 

кнопку аварійної зупинки що знаходиться біля 

платформи щоб зупинити потяг що наближається.

2. Якщо ви в автобусі
У надзвичайній ситуації потрібно слухатись вказівок водія.

Будьте уважними, якщо помітили надзвичайну ситуацію відразу повідомте водія.

1. якщо ти в метро
❶ Землетрус у метро

❷ Пожежа у метро

【Що робити у надзвичайній ситуації】


