
Звіт директора КП «Вінницякартсервіс» за 2020 рік 

 
В рамках реалізації проекту «Впровадження автоматизованої системи збору оплати за 

проїзд в громадському транспорті в м. Вінниця» станом на 4 квартал 2020 року: 
1. Бортовим обладнанням облаштовано 314 одиниць транспортного парку КП 

«Вінницька транспортна компанія» та 96 транспортних засобів приватних перевізників. 
2. Систему запущено у трамваях, тролейбусах та автобусах режимі оплати 

Муніципальними картками вінничанина, неперсоніфікованими картками, 

безконтактними банківськими картками та аналогами NFC (Google Pay, Apple Pay) на 

мобільних пристроях. Функціональність системи дозволяє оплатити одним носієм 

додатково за чотирьох пасажирів та перевезення багажу. 

3. В межах проїзду у транспортних засобах КП «Вінницька транспортна компанія» 

забезпечена можливість здійснення пересадки протягом перших 30 хв. без додаткової 

оплати в наступному транспорті. Вартість проїзду розраховується за першим видом 

транспорту. 
4. В центрі обслуговування КП «Вінницякартсервіс» здійснюється замовлення та 

видача карток для пільгових категорій населення на безоплатній основі. Під час 

карантинних обмежень протягом квітня та травня розповсюдження пільгових карток 

здійснювалось шляхом адресної доставки. На сайті підприємства et.vn.ua приймаються 

заявки на виготовлення загальних, студентських та учнівських муніципальних карток. 

Разом видано 75 020 пільгових, 2 799 учнівських, 1 267 студентських та 6 423 загальних 

муніципальних карток. 

5. В межах карантинних заходів створено 3508 карток з проїзними на 130 поїздок 

на місяць для працівників медичних закладів. 

6. Відповідно до реформи децентралізації та приєднання до Вінницької ОТГ інших 

територіальних громад створені віддалені робочі місця для замовлення пільгових карток 

у Вінницьких Хуторах, Стадниці, Великих Крушлинцях, Малих Крушлинцях, 

Гавришівці, Писарівці та  Щітках. 

7. В торговій мережі поблизу зупинок можливо придбати неперсоніфіковані картки 

та обирати для них різні види щомісячних проїзних, таких як: для громадян (130 поїздок 

– 340 грн.; безлім – 500 грн.), учнів (130 поїздок – 110 грн.) та студентів (130 поїздок – 

170 грн.). На сайті https://et.vn.ua/buy-offline відображено перелік пунктів продажу та 

поповнення карток з візуалізацією на карті ГІС.  

8. Для можливості збереження статистичних даних, контролю поїздок та 

поповнення карток через мобільні телефони розроблено мобільний додаток «Е-квиток 

Вінниці», доступний для завантаження через системи Google та Pay App Store. 

Мобільний додаток дозволяє також додати власні банківські картки для відображання 

інформації про транспортні засоби, час і дату поїздки, яка оплачена банківськими 

технологіями.  
9. Відповідно до рішення міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки 

та надзвичайних ситуацій (Протокол № 23) з 11 травня однією з умов функціонування 

міського транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) є безготівковий розрахунок за проїзд. 

В середньому щомісяця в системі реєструється близько  3 500 000 пасажирів, з 

яких:  здійснюють оплату картками МКВ 1 400 000 пасажирів,  банківськими картами 

660 000 пасажирів, здійснюють пересадки 120 000 пасажирів, користуються проїзними 

120 000 пасажирів, перевозиться 1 200 000 пільгових категорій населення.   

10. Прийняті рішення виконавчого комітету від 28.05.2020 №1047 та від 25.06.2020 

№1240 «Про затвердження схеми розміщення інформаційних табло на зупинках 

громадського транспорту на території ВМОТГ». Табло встановлено на 7 зупинках:  



«Площа перемоги», «ВДПУ ім. М. Коцюбинського» (в обох напрямках), «Академіка 

Янгеля», «Міський палац мистецтв "Зоря"», «Петра Запорожця» та «Театральна». 

11. Отримали відзнаки у конкурсах на загальнодержавному рівні: 

 Міністерством Цифрової Трансформації України, конкурс "Дієва Громада", 

переможець номінації  "Інновації у сфері транспорту"; 

 Міжнародний форум «Smart City Awards 2020», переможець в номінації 

"Найкраще Smart безпечне місто" більше 100 000 населення та впровадження 

безготівкової системи оплати проїзду, у тому числі за допомогою банківських карток 

при користуванні всіма видами громадського транспорту. 

 

 

З повагою,  

 

 

 Директор       Катерина Бабіна  
 


