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Журналісту інформаційно-аналітичного 

видання «КиевВЛАСТЬ» 

О. МІНЧУК 

 

Про розгляд запиту 

Шановна Ольго Михайлівно! 

Комунальним підприємством «Головний інформаційно-обчислювальний 

центр» (далі – КП ГІОЦ) опрацьовано Ваш інформаційний запит від 11 червня 2021 

року.№ 0087 (отриманий КП ГІОЦ 14 червня 2021 року) щодо закупівлі 

«Персоналізований носій електронного квитка» код за ДК 021:2015:22450000-9: 

«Друкована продукція з елементами захисту» (UA-2021-04-15-003516-c). 

За результатами розгляду в межах компетенції підприємства, керуючись 

законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації», 

повідомляємо наступне. 

У відповідь на перше питання: 

Відповідно до абзацу дванадцятого пункту 3 рішення Київської міської ради 

від 18грудня 2018 року № 459/6510 «Про затвердження міської цільової програми 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки» право безоплатного проїзду в 

міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва незалежно 

від форм власності надано громадянам України, іноземцям та особам без 

громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, місце 

проживання яких зареєстроване у місті Києві, та особам, взятим у місті Києві на облік 

осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів 

проведення антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих на лінії 

зіткнення (далі  кияни), яким не надано право пільгового проїзду відповідно до 

законодавства України, та які належать до категорії учнів (вихованців) закладів 

загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїстів військових ліцеїв. 

Реалізація права пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті 

загального користування міста Києва незалежно від форм власності учнями 

(вихованцями) закладів загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїстами військових 

ліцеїв, передбачена на підставі електронного квитка учня закладу загальної середньої 

освіти на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої 
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системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва 

незалежно від форм власності (далі – АСОП).  

Частиною третьою статті 4 Закону України від 29 червня 2004 року № 914-IV                     

«Про міський електричний транспорт» (далі – Закон України № 1914-IV)                     

встановлено, що оплата транспортних послуг проводиться безпосередньо пасажирами 

та замовником. Право на користування транспортними послугами надає придбаний 

разовий квиток, закомпостований абонементний талон, проїзний квиток тривалого 

користування, картка, посвідчення або довідка, що дає право на пільговий проїзд 

згідно із законодавством, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду  зареєстрований електронний квиток.  

Відповідно до підпунктів 2.1, 2.2 пункту 2 розпорядження виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 26 жовтня 2018  

року № 1934 «Про введення в дослідну експлуатацію автоматизованої системи обліку 

оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від 

форм власності» (далі  Розпорядження № 1934) передбачено завершення дослідної 

експлуатації АСОП 30 червня 2021 року та введення АСОП в промислову 

експлуатацію з 01 липня 2021 року. 

Згідно з пунктом 8 Розпорядження № 1934 Департаменту освіти і науки 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) разом з Комунальним підприємством «Головний інформаційно-

обчислювальний центр» доручено забезпечити до 30 червня 2021 року вирішення в 

установленому порядку питань, пов’язаних із видачею електронних квитків 

студентам та учням закладів освіти, розташованих на території міста Києва. 

Також, відповідно до пункту 3.5 розділу 3 та пункту 5.2 розділу 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, 

встановлено, що Комунальне підприємство «Головний інформаційно-

обчислювальний центр» як оператор АСОП зобов’язане забезпечити емісію 

транспортної картки, соціальної картки (пільгової картки), учнівського та 

студентського квитків, які є носіями електронного квитка, організувати мережу 

розповсюдження електронних квитків та поповнення транспортного ресурсу. 

Таким чином, з метою реалізації вищевказаних зобов’язань оператора АСОП 

КП ГІОЦ проводить закупівлю «Персоналізований носій електронного квитка» код за 

ДК 021:2015:22450000-9: «Друкована продукція з елементами захисту» (UA-2021-04-15-

003516-c). 

У відповідь на друге питання: 

Такими нормативно-правовими актами є: 

1. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року № 1887 «Про затвердження 

Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності». 

2. Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 26 жовтня 2018 року №1934 «Про введення в дослідну 
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експлуатацію автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському 

пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності». 

У відповідь на третє питання надаємо Вам макет електронного учнівського 

квитка, який погоджено Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації): 

 

 
 

 

У відповідь на четверте питання: 

КП ГІОЦ здійснюватиме передачу емітованих учнівських квитків до закладів 

загальної середньої освіти. 

В подальшому електронні носії учнівського квитка будуть розподілятися в 

порядку оформлення батьками їх замовлення.  

 

У відповідь на п’яте питання: 

КП ГІОЦ проводило раніше подібні закупівлі, зокрема: 

 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-002328-b; 

 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-23-001088-c (обсяги поставки були 

зменшені до 28 233 карток в межах виділеного фінансування); 

 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-08-000345-c. 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-15-002328-b
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-05-23-001088-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-08-000345-c


 

                                                                                                                                             . 

 

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!zВВO/}ku\О   
 

303-3030 від 18.06.2021 
 

У відповідь на шосте питання інформуємо, що для забезпечення учнів 

київських шкіл у поточному році (2021 році) до закладів загальної середньої освіти 

необхідно передати 301 тис. емітованих учнівських квитків. 

При цьому, за результатами закупівлі «Персоналізований носій електронного 

квитка» код за ДК 021:2015:22450000-9: «Друкована продукція з елементами захисту» 

(UA-2021-04-15-003516-c) передбачено укладення договору на 2021-2022 роки та 

визначено термін його дії до 31 грудня 2022 року. Поставка товару відбуватиметься за 

заявками КП ГІОЦ відповідно до фактичної потреби у закупівлі.  

 

З повагою 

 

Виконувач обов’язків директора                                           Оксана МИСАК 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Юр. деп. 366-81-46 

 


