
 
Звіт директора КП «Вінницякартсервіс» за 2019 рік 

Спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку протягом 2017-2018 

років було проведено двоетапний міжнародний тендер на залучення підрядника проекту 

«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському 

транспорті», в якому приймали участь 109 компаній з 17 країн світу. 

За результатами конкурсу між КП «Вінницякартсервіс» та компанією 

«Мікроелектроніка» (Чеська Республіка) 10.05.2018 року укладено Контракт терміном 

до 5 років з можливістю пролонгації (на випадок збільшення кількості обладнання) 

вартістю до 5,5 млн.євро на постачання та обслуговування автоматизованої системи 

збору плати за проїзд в громадському транспорті та системи визначення 

місцезнаходження транспортних засобів. 

З метою виконання заходів проекту у 2019 році виконано ряд завдань: 

  З 05 березня 2019 року відкрито центр обслуговування КП «Вінницякартсервіс» 

для замовлення персоніфікованих карток (засобів оплати у формі Муніципальної картки 

вінничанина) пільговими категоріями населення на безоплатній основі. З 01.04.2019 

заявки приймають також віддалені співробітники Департаменту адміністративних 

послуг у 7 «Управлінських кампаніях (ЖЕК)» та смт. Десна. Станом на 31.12.2019 року 

підприємством прийнято 67 509 оцифрованих заяв з фотографіями, надруковано та 

видано 19 643 пільгові картки.  

  В зв’язку із тим, що значна частина мешканців міста не має можливості відвідати 

Центри обслуговування, починаючи з квітня співробітниками КП «Вінницякартсервіс» 

створено мобільну групу, яка здійснює оформлення анкет поза межами підприємства. 

Працівниками ЦО «Вінницякартсервіс» проведено роботу у Центрі реабілітації 

«Гармонія», Вінницькому українському товаристві сліпих (УТОС),  Вінницькій 

обласній організації українського товариства глухих (УТОГ), КП «Обласний пансіонат 

для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку» та загальноосвітньому закладі «Святий 

Миколай», оформлено - 946 заявок. 

  Замовити персональні карти можливо також через сайт et.vn.ua, з 25.09.2019 

подано 3 200 заявок на виготовлення загальних, студентських та учнівських 

Муніципальних карток вінничанина.  

  Бортовим обладнанням облаштовано 314 одиниць (62 автобусів, 163 тролейбуса, 

98 трамваїв) транспортного парку КП «Вінницька транспортна компанія» та 96 

транспортних засобів приватних перевізників.  З 02.12.019 року систему запущено у 

трамваях та у 40 тролейбусах в режимі оплати Муніципальними картками вінничанина, 

неперсоніфікованими картками, безконтактними банківськими картками та аналогами 

NFC (Google Pay, Apple Pay) на мобільних пристроях.  

  Для розповсюдження неперсоніфікованих карток, які не містять особистих даних 

користувачів, додатково залучено 42 пункти продажу торгової мережі "Преса" поблизу 

зупинок громадського транспорту.  

  Поповнити картки можливо на сайті et.vn.ua, в наявних терміналах 

самообслуговування мережі «EasyPay» та у торговій мережі "Преса". Перелік адрес 

пунктів поповнення з візуалізацією на карті ГІС розміщено на сайті et.vn.ua. 
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 Директор       Катерина Бабіна  
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