
Перший місяць роботи
міського застосунку

Проект запущено 5 січня 2021 року 



Застосунок Київ Цифровий —
місто в телефоні та майданчик
цифрових сервісів



Цінності Київ Цифровий

Застосунок Київ Цифровий — «рупор» мiста та 
майданчик для взаємодії. Місток, що 

прокладається від серця Києва до його містян.



Завдання проекту



200 000 користувачів 
долучилися протягом 
місяця 



Кількість активних користувачів

Застосунок Київ Цифровий — «рупор» мiста та 
майданчик для взаємодії. Місток, що 

прокладається від серця Києва до його містян.

За місяць, тиждень та добу



Застосунок у маркетах

Київ у вашому смартфоні

Якщо живете тут з дитинства, якщо 

переїхали з іншого міста, якщо 
заскочили на пару годин по справах. 

Без бюрократії, черг і штовхання. 

З посмішкою, швидкістю і по-людські. 
Відкривайте Київ Цифровий і відчуйте, 

що це ваше місто.



QR-квитків придбано

265 000 
QR-квитків використано

Придбайте QR-квиток зі смартфона, 

навіть коли вже забігли в автобус



3 549 797
Поїздок придбали мешканці столиці 
через Київ Цифровий



58%
У Києві придбано за допомогою 
застосунку Київ Цифровий 

Проїздних на місяць



28 258 724 гривень
Витрачено користувачами на придбання
транспортних послуг у міському застосунку



17 000 автомобілей
зареєстровано

Не шукайте паркомати, а сплачуйте 

паркування в два кліки
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Наступні кроки  

Привіт

Голосування за проєкти Громадського Бюджету
Інструмент електронної демократії для зміни Київа на краще 
цього року стане доступним у міському застосунку Київ
Цифровий. Проєкти, що переможуть у е-голосуванні будуть 
реалізовані містом.

Розклад руху громадського транспорту
Дозволить переглянути маршрути усього рухомого складу, 
бачити табло прибуття на кажній зупинці та стежити за 
транспортом у режимі реального часу.   

Мапа паркувального простору
Допоможе водіям не губитися у виборі паркувального
майданчика та починати паркування ще швидше.



Цінності проєкту

Привіт

Передбачуваний комфорт.
Усі продукти Київ Цифровий створюються задля максимально 
комфортної взаємодії користувача з містом у цифровій 
екосистемі.

Дружність і повага.
Проєкт Київ Цифровий комунікує з користувачем із позиції

дружнього помічника, з повагою, але без «панібратства»

Універсальність продуктів Київ Цифровий.
Продукти Київ Цифровий однаково ефективні та зручні і для 
тривалого вжитку містянами, і для епізодичного використання 
гостями міста.







Дякуємо за увагу!


