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На викогrання доручення заступtIика керiвника апарату виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoT рали (КиiвськоТ MicbKoi /tержавноi адмiнiстрацii) С. Ситнiченка вiд
05.0l .202 l Nл а7 (з) flепартаментом ,граtlспортноi iнфраструктури виконавчого
opI,alty КиiвськоТ MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT державноi адмiнiстрацii)
oпpatlboBatIo ВашI запиr, rra iнформачirо вi,ц 04.01.202 l щодо вiдтермiнування
ввсдення ав,гоматизованоi системи оплати проiзлу та в ме)ках свост компетенцii,

Згiдrlо з розпорядженням виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КМДА)
вiд 26,10.20l8 Jф l934 <Про введення в лослiдну експлуатацiю автоматизованоi
системи облiку опла,ги проiзду в MicbKoMy пасажирському транспортi MicTa Киева
незалежно вiл tPopM власttостi> (зi змiнами), з З0, 10.20l8 до 30.06.202l в MicTi Киевi
проводиться дослiдrIа експлуа,гацiя зазIlаченот системи.

CтaHoM на сьогоднi, система ],ехнiчно готова до впровалження в промислову
eKcпJIVaTaltilo

Реалiзаttiя права IIiльгового llроiзду киян, яким надаIIо,гаке право вlдповlдно до
закоl Io;laBcTt]a Украirrи, зl(iйснюсr,ься за .l1оIIомогоIо електроtIного квитка
бага,го(lу rl KrtioI IaJl ьн оi слектроlIноi кар,гки кМунiципа;lыlа картка кКартка киянина)
tta lliлставi рitllенrrя КиТвськоi MicbKoi раllи вiд l8.12.20l8 N9 45916510 <Про

заl,вср.llженIlя пricbKoT tti;lboBoi програми <'rурбота, l lазусr,рiч киянам)) на 2019 - 2021

роки), комllеllсацiя перевiзrlикам вiлбувасl,ься за рахунок коштiв бюлжету
м. Кисва в мсжах зазtlачеIIоi MicbKoi tliJlboBoT проI,рами.

ГIро,ге станом на грулеrlь 2020 року, на дсржавному piBHi залишилися не

вирitttеними пt{таIlIlя NlехаIliзму компеl{сацii за проiзд громадянами пiльгових
категорiй, якi tte заресстроваlri у rчicl,i Кисвi. ПитанI{я опрацьовуеться кабiнетом
Мirriс,грiв УкраТни.

lJ {о.ло обrlалrlанIlя рухомого складу мiського пасажирського транспорту MlcTa

Кисва ttеза:lежrtо вiл rРорм B:tacHocTi валiдаторами ,l,a ittшим обладнанням,
потрiбttlrМ л.1tя забсзtrсЧеlIня роботИ Асоп, r,o вiдтtовiдttО до Порядку перевiзники
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зобов'язанi самос,гiйtIо облалнати рухомий склад мiського пасажирського
транспорту об:lаднанняпл, поr,рiбrrим для забезпечення роботи АСОП, вiдповiдно до
технi.lних вимог оператора.

Разоrrt з тим, iнформуемо, ulодо Bcix питаttь функчiонування
ав,гомати.tноI системи облiку оплаr,и проТзлу Ви моlкете звертатись до оператора
системи KIl кГоловtlий iнформацiйно-обч ислювальний цент),
Te:t. <гарячоi лirtii> (044) 366 55 55.
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