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Київ Цифровий. 
Відкритий



Запрошуємо до співпраці 
для створення міських 

цифрових сервісів.




Київ Цифровий. 
Захищений




Київ Цифровий. 
Безупинний





Не збирає персональні дані та зберігає їх у 
зашифрованому вигляді в міському дата-
центрі. Пройшов перевірку та отримав 
підтвердження в App Store, що збір даних 
користувачів не ведеться.


У найближчих планах

 Веб-платформа міських сервісів Київ 
Цифрови

 Англомовна версія застосунку для 
туристі

 Розклад руху громадського транспорт
 Віртуальна транспортна карт
 Електронні петиці
 Оплата послуг у ЦНА
 Оплата комунальних послу
 Індикатор стану повітр
 Страхування авто
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Київ Цифровий. Свій

Застосунок вбудовується в систему міських послуг, оцифровує 

документацію комунальних підприємств і створює платформу для 

взаємодії мешканців із містом.



Система штрафів інтегрується з Єдиним державним реєстром 

транспортних засобів і Реєстром адміністративних правопорушень. 



Мапа паркінгів інтегрується з міською інформаційно-аналітичною 

системою «Майно».



Повідомлення про комунальні роботи надходять від Центральної 

Диспетчерської Служби з питань ЖКГ 1557.



Розклад руху транспорту формується у співпраці з КП «Київпастранс».




Зручна оплата 
сервісів



Прив’язка Masterpass, щоб оплата 
здійснювалася автоматично.



Швидка оплата з банківської картки, 
Apple Pay або Google Pay.



Зберігання та завантаження 
платіжної квитанції.
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Київ Цифровий. 
Корисний




>7000 звернень  
>300 відгуків   
у Google Play та App Store щомісяця.




Допомагає людям різного віку й 
статусу та створює комфорт для 
кожного. Не намагається виглядати 
ідеальним, а відкрито спілкується з 
містянами, щоб удосконалюватися 
по-справжньому.



База знань надає відповіді на часті 
запитання користувачів. Складні 
запити служба підтримки опрацьовує 
індивідуально та цілодобово.
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Цифрові сервіси


Поповнення транспортної карти


QR-квитки


Оплата паркування


Повернення евакуйованої автівки


Сплата штрафів


Щомісяця поповнюють понад 250 тисяч транспортних карт, контролюють 
у застосунку баланс карти та слідкують за історією маршрутів.



Купують понад 1,5 мільйони QR-квитків щомісяця, щоб оплачувати проїзд 
з екрану смартфона.



Користуються оплатою паркування в застосунку понад 25 тисяч разів на 
місяць.



Понад 70% евакуйованих авто в місті повертають з QR-кодом в застосунку 
— без паперових документів і черг.



Отримують сповіщення про штрафи за своїми авто та одразу сплачують їх 
з банківської картки, Apple Pay або Google Pay.




Київ Цифровий допомагає користуватися 

міськими сервісами швидко й по-людськи. 

Не потребує стосів паперу, очікування зі 

слухавкою чи довгих черг. Усе миттєво 

вирішується в смартфоні.


Запуск у січні 

2021
За рік 

> 1 300 000 
користувачів.


>885 000 
активних


користувачів 
на місяць.
 Входить у 


тОП 
безкоштовних 
застосунків у 
маркетах.


Зрозумілий 

користувацький 

досвід



Побудувати цифрову екосистему адміністративних сервісів із дружнім 
обслуговуванням. 



Щоб вирішувати проблеми містян без зайвих паперів і черг.

Завдання проєкту


Впровадити культуру міських та державних послуг в онлайні. 

Щоб затвердити заяву в смартфоні стало так само звично, як шопитися в інтернеті.

Розвивати систему безперервно, додаючи все більше міських 
проєктів і можливостей. 

Щоб містяни могли розважатися, долучатися до ініціатив і вирішувати 
адміністративні питання в єдиному застосунку.


Створити довірчі відносини між містом, його гостями і мешканцями. 



Щоб Київ втілював вдалі пропозиції містян і кожен відчував, що може вплинути на 
вдосконалення міста.
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Київ Цифровий. 
Зручний

Застосунок Київ Цифровий — цифровий пульт 

міста і майданчик для взаємодії, що об’єднує 

міські сервіси та надає їх у людяному 

цифровому форматі. Місток, що прокладається 

від серця Києва до його містян.



Київ Цифровий для кожного, перед ким у міста 

є зобов’язання. Для кожного, хто перебуває в 

місті, та дозволяє зробити це перебування 

зручним і комфортним. Скільки б часу людина 

не провела в Києві — декілька годин чи все 

життя.


inna__ahafonova__

Kyiv, Ukraine

1 534 J’aime

inna__ahafonova__ Курс по перманентному макияжу 

Voir les 10 commentaires

You can also 

change the 

background 

image

1 534 J’aime

ArthurHazan Quel plaisir de retrouver mes étudiants de Web 2 ! Ils ont 

tellement progressés depuis l’année dernière ! #Proud

Voir les 10 commentaires

Belambra voyage

Sponso

9:41



Київ Цифровий 
Зручний


