


 Житлово-комунальна

інфраструктура

 Безпека

 Медицина

 Електронне урядування

 Транспорт

Міська 

адміністрація

Громадськість

Бізнес



ПОЄДНУЄ

• стратегічний підхід

• технологічні досягнення

• широке залучення жителів до

процесу прийняття рішень.

РОЗРОБЛЕНА

• експертами міської влади

• представниками українських

технологічних компаній та

міжнародного бізнесу

• ГО та науковцями

ВРАХОВУЄ:

• Інтереси містян

ВИЗНАЧАЄ:

• Нову роль та функції влади





your 
logo





Сервіс авторизації користувачів КиївІД

• використання строгої авторизації

• один обліковий запис для всіх сервісів міста

Єдиний адресний простір

• уніфікований реєстр адрес

• публічний доступ (API)

Електронна демократія

• Громадський бюджет

• Електронні петиції

Соціальний захист

• Запис на прийом до фахівців департаменту 

соціальної політики

• Отримання одноразової адресної матеріальної 

допомоги

• Задати питання/побажання фахівцям 

Департаменту соціальної політики

• Замовити технічні засоби реабілітації

• Записатися на лікувально-консультативну 

комісію до Центру реабілітації дітей-інвалідів

• Електронний запис до лікаря

Розрахунки

• Оплата за житлово-комунальні та інші  

послуги 

Освіта

• Запис у дитячий садок 

Безпечне місто

• Он-лайн доступ до відеокамер дитячих садків

• Замовлення відео-контенту з комплексної системи 

відеоспостереження міста (до кінця року)

Послуги КМР

• Заява на відвідування відкритого пленарного 

засідання сесії КМР

• Заявка на проведення заходу в Колонній залі та/або 

Лекторії КМР

Транспорт

• Електронний Квиток

Реєстраційні послуги

• Отримати дані про своє місце реєстрації

• Хто переглядав або змінював мої дані



800 000
Киян отримали «Картку
киянина» за час роботи
муніципальної програми.



• проїзд у громадському транспорті

• відвідуваність школи

• електронний щоденник

• розклад уроків

• доступ до е-системи навчання

• медична та бібліотечна картка

• розрахунок карткою в їдальні

• система лояльності

Можливості ID учня:



Студентський квиток KYIV SMART CARD – багатофункціональна пластикова картка,

електронний квиток з ідентифікаційним та транспортним додатком.

 Пільговий проїзд у міському громадському транспорті м. Києва

 Облік фактичних перевезень студентів

 Розгорнута статистика в особистому кабінеті киянина

Cтудентський квиток забезпечує:



Реєструється в ОКК 

за допомогою банк

ID або ЕЦП 

У разі втрати  KYIV 

SMART CARD

здійснюється заміна 

в ОКК

Студент купує 

транспортні ресурси на 

картку KYIV SMART 

CARD зі знижною 50% в 

різніх точках продажу

Обмін даними Підтвердження 

статусу «Студент» в 

Єдиній державній 

базі студентів



 Усі міські електронні сервіси у одному 

додатку 

 Можливість поповнити Kyiv Smart Card

 Сервіс оплати паркування

 Сплатити за комунальні послуги  

 Проголосувати за проекти Громадського 

бюджету чи подати петицію  

 Сплатити за паркування чи повідомити 

про яму на дорозі 



Придбано автоматів 

самообслуговування для купівлі 

та поповнення Kyiv Smart Card та 

QR-квитків

поїздок здійснюється щодня з 

допомогою Kyiv Smart Card або Картки 

киянина

Можливість придбати QR-квиток у 

додатку Kyiv Smart City або за 

допомогою KyivPayBot у Telegram та 

Facebook

Одиниць рухомого складу 

обладнано валідаторами



.



Записів до лікаря 
реалізовується щодня. З них 
60% відбувається онлайн.



Петицій, допущених до 
голосування з 1 
листопада 2015. 





• централізоване збереження даних про тварин та їх

власників; 

• прозорий інструмент для контролю правил  

тримання домашніх тварин;

• мінімізація витрат на сплату за утримання, надання

інформації органам правопорядку щодо тварин.

Тварин зареєстровано



Звернень киян зареєстровано з 
початку 2017 року.

«Контактний центр міста Києва» – прийом скарг і 

пропозицій від мешканців міста з метою покращення якості

життя у столиці. 

Звернень киян надійшло на
сайт з початку 2017 року.



Киян підписані на сервіс
інформування. 20 000 з 
них отримують смс-
повідомлення.

Сервіс оперативно інформує про події в Києві - зміни руху

транспорту, перекриття доріг, відключення комунальних

послуг, надзвичайні події та пошук донорів крові тощо.



Локацій в місті з безкоштовним доступом – Андріївський узвіз, Контрактова, Михайлівська,
Софіївська, Поштова площі, Майдан Незалежності, парк Шевченка, Золоті Ворота, Палац
спорту, Палац «Україна» і НСК «Олімпійський», Пішохідно-велосипедний міст, вулиця Салютна.
Точка доступу KyivSmartCity.

Одиниць комунального наземного транспорту з безкоштовним Wi-Fi доступом. Точка доступу
має назву eWiFi.



Табло, що вказують час прибуття громадського транспорту на зупинку, встановлено в межах 
столиці.



 Відео-стіна для відображення зведеної аналітичної інформації

 Робочі місця диспетчерів

 Зона для проведення нарад

 Доступ до 729 транспортних засобів, під’єднаних до системи                      

(в тому числі 350 одиниць снігоприбиральної техніки)

 Доступ до 7 тисяч камер системи відеоспостереження

GPS-трекерів встановлено на пасажирському транспорті в Києві. 

GPS-трекерів встановлено на комунальну техніку, яка 

використовується в Києві. В тому числі снігозбиральну техніку, за 

пересуванням якої можна спостерігати на окремому сайті. 



~ Працює камер 

у Києві

Сховище

Міський Data 

Центр

Камери на соціальних 

об’єктах

Моніторингові зали ГУ 

СБУ

Моніторингові зали 

КМДА

Моніторингові зали 

НП

Камери на вулицях 9.6

12 000

Пета-байтів сховища

Камер може одночасно бути 

підключено до системи

30 Днів архіву

Захищена мережа MPLS 

без можливості доступу 

ззовні



Визначення об’єктів, 

які рухаються

Визначення напрямку руху Визначення груп людей та їх 

підрахунок

Перетин ліній Розпізнавання номерів Розпізнавання облич



Вага: 3440 г

Максимальна швидкість:

94 км/год

Час польоту: 30 хв.

Дистанція польоту: 5 км

Камера: Full HD 30fps

Вага: 734 gr

Максимальна швидкість: 65 

км/год

Час польоту : 30 хв. 

Дистанція польоту : 5 км

Камера : Full HD 30fps

Вага: 1388 gr

Максимальна швидкість: 72 

км/год

Час польоту : 30 хв. 

Дистанція польоту : 5 км

Камера: 4K 25fps



Автоматична система керування вуличним освітленням 

Києва. Рівень потужності роботи ліхтарів регулюється в 

залежності від рівня освітленості та згідно з графіком 

керування. Економія електроенергії складає від 40 до 70% в 

залежності від графіку керування та пори року. 



Система онлайн-моніторингу якості повітря  поєднує 

супутникові дані та інформацію від наземних індикативних 

пристроїв.

Моніторинг здійснюється за 8 показниками:

 дрібнодисперсний пил (РМ2.5 і РМ10) 

 оксид азоту (NO)

 оксид сірки(SO2)

 озон (O3)

 бензол (C6H6)

 діоксид азоту (NO₂)

 чадний газ (CO)

 температура та вологість



 Безкоштовний міський Wi-Fi

 Підземні баки для сортування сміття

 Прокат велосипедів

 12 камер відеоспостереження

 Розумне освітлення

 2 зарядні станції для електроавтомобілів

 Доріжка для велосипедистів та ролерів

 Сухий фонтан з підствіткою

 Лавки для підзарядки гаджетів на сонячних панелях

 Кнопка екстренного виклику



Відеозв’язок та звуковий запис 

29 Кнопок встановлено у Києві

24/7

Оперативне з’єднання з оператором





• Багаторазове введення і дублювання даних

• Заплутані бізнес-процеси

• Недостатність контролю

• Тривалі терміни підготовки звітності

• Висока вартість підтримки систем

• Неможливість отримання оперативної

та достовірної інформації



Загальна кількість апаратних стійок

Загальна кількість корисних юнітів

Загальна кількість процесорної потужності

Загальна кількість оперативної пам’яті

Загальна кількість активного сховища даних

Загальна кількість резервного сховища даних

Загальна потужність системи охолодження

Загальна потужність системи безперервного

живлення

30

1260

2176 CPU

8286 ГБ

161,7 TБ

96 ТБ

180 кВт

320 кВт



Назва об'єктів підключення
Кількість 

об'єктів

Управління та департаменти 

культури/освіти
39

Школи 424

Медичні заклади 138

Потенційно небезпечні об'єкти 33

Світлофори 614

Дитячі садки 479

Інші управління РДА 98

ЖЕК 96

Керуюча компанія 10

Заклади культури 362

В'їзди/ви'їзди з міста 61

Всього понад 400 км оптоволоконних ліній зв’язку



Внутрішні
користувачі

FortiGate 3000D/
FortiGate 1000D

Сервіси
ЦОДАдміністратори

FortiClient

Зовнішні
користувачі

FortiSandbox VM

FortiCloud

ЦОД КМДА

Мережа Інтернет

Підрозділи КМДА

CA PAM

VPN

FortiAnalyzer
400E

 

FortiManager VM

VPN

 Схема структурна комплексу технічних засобів підсистеми мережевої безпеки 
сервісів ЦОД

CA Privileged Access 
Manager являє собою 
автоматизоване рішення 
для управління 
привілейованим доступом, 
яке дозволяє 
централізовано керувати 
локальними та віддаленими 
користувачами з високим 
ризиком в фізичних, 
віртуальних та хмарних 
середовищах

FortiSandbox пропонує 
технологію динамічного захисту 
від вірусів і загроз, подвійну 
обробку пісочниці та 
необов'язкові інтегровані запити 
до хмарного сервісу FortiGuard

FortiAnalyzer інтегрує мережеві 
протоколи, аналіз і звітність в єдину 
систему, що забезпечує поглиблені 
знання про події безпеки у мережі

FortiManager дозволяє 
централізовано управляти довільною 
кількістю пристроїв Fortinet

Пристрої FortiGate 
представляють собою 
спеціалізовані 
програмно-апаратні 
комплекси, 
призначені для 
організації 
комплексного 
захисту мереж від 
зовнішніх загроз. 



ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

-повноту, достовірність та прозорість даних

-взаємодію всіх інформаційних систем міста та

бізнесу, як єдиної екосистеми





Реєстри міста Києва

Реєстр територіальної 

громади міста Києва

Адресний реєстр

Реєстр комунального 

майна

Муніципальний реєстр

Реєстр дітей

Реєстр надавачів послуг

Реєстр пам’яток культурної 

спадщини

Реєстр камер 

відеоспостереження

Реєстр новонароджених та 

померлих

Реєстр чорнобильців

Реєстр удержувачів

Картки киянина

Містобудівний кадастр





KYIV SMART CITY HUB

В Хабі постійно проводяться події міської тематики -

хакатони презентації, круглі столи. Тут спілкуються ті

люди, які працюють над впровадженням смарт-сіті

рішень. Функціонує Академія Кодування з

безкоштовними уроками програмування для дітей.







Відслідковувати рух автобусів, тролейбусів, 

трамваїв, маршрутних таксі, міських електричок         

Спланувати оптимальний маршрут 

Розрахувати тривалість та вартість маршруту 



 Черги на прийом до лікаря

 Можливість онлайн-запису до дільничного,  

сімейного лікаря або вузького спеціаліста

Прокладено локально-обчислювальну мережу 

Встановлено комп’ютерну техніку    

Проведено навчання для лікарів 



КИЇВ
KYIV 

SMART 
CITY

Silicon 
valley

Цілі та ключові ідеї:

• Прискорити реалізацію проектів з використанням технологій Artificial intelligence, Blockchain та IoT

• Створити три хвилі компаній, які виходять з акселератора з переконливими проектами у місті Києві

• Створити інтелектуальну систему співробітництва в місті



Відповісти на питання мешканців

Впровадження у міські сервіси розмовної 

платформи ШІ, на базі якої можна буде 

взаємодіяти напряму з міськими сервісами. 

1551  

Онлайн черга до дитячого 

садка      

ІАС «Майно» 

Громадський бюджет

Реєстр домашніх тварин

Відкритий бюджет



92-ге місце у рейтингу найбільш 

технологічних міст світу

49-е місце в світовому 

рейтингу міст, покритих 

камерами стеження

34-е місце в світовому 

рейтингу стартап-міст 


