
 

                                                                                                                                             . 
 

 

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД  ( ПІДПИСАНО 

КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ ) 
 

Сертифікат 10C4370700000000000000000000000000000001  

Підписувач МИСАК ОКСАНА ВІТАЛІЇВНА 

Дійсний з 15.07.2020 по 29.01.2022 

КП "Головний інформаційно-

обчислювальний центр" 

Н4В!zВВO1,gnVО   
 

303-5637 від 23.11.2021 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)  
 

ДЕПАРТАМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«ГОЛОВНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» 

(КП ГІОЦ) 
 

вул. Космічна, 12-А, м. Київ, 02192, тел.: (044) 366 81 05, (044) 366 81 55, 

e-mail: secretari.gioc@ kyivcity.gov.ua,  Код ЄДРПОУ 04013755 
 

 

  

 
Журналісту інформаційно-аналітичного 

видання «КиевВласть» 

Ользі МІНЧУК 

info@kyivvlact.com.ua  

 

Департамент інформаційно-

комунікаційних технологій виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 

 

 

Про надання відповіді  

 

Шановна Ольго Михайлівно! 
 

Комунальне підприємство «Головний інформаційно-обчислювальний центр» 

(далі – КП ГІОЦ) на виконання доручення виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 18 листопада 2021 року  №ЗМІ-3699 

розглянуло Ваш запит на отримання публічної інформації від 17 листопада 2021 року 

№0151. 

За результатами розгляду, в межах компетенції підприємства повідомляємо 

про таке. 

У відповідь на перше питання (в частині запуску автоматизованої системи 

обліку оплати в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм 

власності (далі – АСОП або Система) в промислову експлуатацію та забезпечення 

київських школярів електронними квитками) інформуємо, що відповідно до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від  25 червня 2021 року № 1466 «Про внесення змін до 

розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26 жовтня 2018 року № 1934» продовжено терміни 

введення АСОП в промислову експлуатацію до 31 грудня 2022 року. 

Таким чином, впродовж 2022 року Система перебуватиме в дослідній 

експлуатації. 
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Стан забезпечення учнів закладів загальної середньої освіти міста Києва 

учнівськими квитками на 22 листопада 2021 року наступний: 

- емітовано 77026 електронних учнівських квитків; 

- в процесі виготовлення – 9301; 

- очікується підтвердження даних учнів закладами загальної середньої 

освіти міста Києва - 11467; 

- отримано нових замовлень – 4065. 

У відповідь на друге питання (в частині дати підключення приватних 

перевізників до АСОП та умов підключення) повідомляємо, що перевізники 

приватної форми власності можуть в будь-який момент приєднатись до АСОП 

оскільки процес підключення до АСОП однаковий для всіх перевізників та                        

не залежить від форми власності перевізника, а визначається особливостями 

обладнання, яке перевізник використовуватиме. 

На жаль, перевізники приватної форми власності ще не прийняли рішення про 

приєднання до АСОП. 

У відповідь на третє та четверте питання інформуємо, що відповідно до 

пункту 9.5. Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду 

в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887, 

банківська картка є однією із форм носіїв електронного квитка, що використовуються 

в АСОП. 

 Тому, на 2022 рік заплановано розширення можливості використання 

банківської картки для оплати послуг з перевезення, що надаються усіма 

перевізниками-учасниками АСОП. 

 За умови приєднання перевізників приватної форми власності до АСОП, усі 

носії електронного квитка, що використовуються в АСОП, надаватимуть можливість 

оплачувати послуги з перевезення, які надаються приватними перевізниками. 

 У відповідь на п’яте запитання повідомляємо, що за результатами публічної 

закупівлі «Програмне забезпечення «Програмні модулі АСОП» 

(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-20-003020-c) повинно бути здійснене 

розширення функціональності АСОП у зв’язку з додатковими вимогами до процесів 

прийому оплати пасажирами проїзду  в міському пасажирському транспорті, що 

висуваються користувачами АСОП та пасажирами, а також до підвищення надійності 

роботи АСОП. 

Для пасажирів головними новаціями стануть отримання можливості оплати 

проїзду в АСОП за допомогою віртуальної транспортної картки (електронного квитка 

без фізичного носія) Мобільного додатку Платформи цифрових мобільних сервісів 

«Київ цифровий», а також розширення функціональних можливостей «транспортного 

гаманця», як приклад, можливість перенесення коштів з «транспортного гаманця» на 

банківську картку. 

У відповідь на шосте питання інформуємо, що модернізація Платформи 

цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий», яка повинна здійснюватись за 

результатами однойменної публічної закупівлі (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-20-003020-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-12-003670-b
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11-12-003670-b), надасть  користувачам Платформи цифрових мобільних сервісів 

«Київ цифровий» такі додаткові можливості: 

- додавання категорії послуг зі стандартним екраном «Оновіть додаток для 

використання послуги»; 

- додавання тега «beta-версії» в будь-якому розділі (послуги) з метою 

тестування користувачами нової послуги, отримання зворотного зв’язку для 

вдосконалення порядку надання послуг користувачам; 

- генерування QR-коду з електронної транспортної картки для сплати 

проїзду без використання пластикової картки; 

- переходу з мобільного додатка на зовнішні вебсторінки за посиланням; 

- перевірки унікальності мобільного пристрою для запобігання авторизації 

автоматизованими системами (невидима капча при авторизації); 

- створення облікового запису для юридичних осіб для ведення реєстру 

замовлень абонементів для паркування транспортних засобів, які належать 

юридичній особі;  

- відображення в мобільному додатку «Київ цифровий» розкладу руху 

громадського транспорту міста Києва; 

- голосування за електронні петиції в мобільному додатку «Київ 

цифровий»; 

- відображення вільних місць на міських майданчиках для паркування; 

- запис на прийом до фахівців Центрів надання адміністративних послуг 

(електронна черга); 

- отримання інформації про час платного/безоплатного паркування в місті. 

 У відповідь на сьоме питання (щодо витрат на впровадження АСОП)  КП 

ГІОЦ інформує, що вартість заходів із впровадження АСОП, які  впродовж 2018-2021 

років здійснювало наше підприємство, станом на 22 листопада 2021 року склала 114 

123 078,65 грн., в тому числі: 

- 2018 рік – 40 162 000,00 грн.; 

- 2019 рік – 67 781 069,76 грн.; 

- 2020 рік – 3 558 607,87 грн.; 

- 2021 рік - 2 621 401,02 грн. 

Надати інформацію щодо витрат, які планується понести у 2022 році,                      

не вбачається можливим, оскільки фінансовий план підприємства на 2022 рік ще               

не погоджений. 

  

 

З повагою 
 

Виконувач обов’язків  директора                                   Оксана МИСАК  
 

 

 

 

 
Юр-ний деп-нт,  366-81-46  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-12-003670-b

