
ЗАСОБИ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ (АСООП) 

Вигляд  

 

 

 

  

    

Назва Разовий 

квиток 

Проїзний квиток тривалого користування Електронний квиток – Соціальна карта Тернополянина 

на проїзд у тролейбусі електронний квиток загальна учнівська/студентська пільгова 

Тип Готівка Тарифні пакети 

поїздок 

Електронний 

гаманець 

Електронний  

гаманець 

Електронний гаманець Безлімітний 

Вартість 

носія  

 15,00 20,00  57,00 57,00  безоплатно 

Як 

отримати

? 

 Купується/поповнюється у пунктах продажу та 

поповнення електронних квитків (ППЕК). 

Оформляється та отримується у ЦНАП (вул. Князя Острозького, 6, тел. 

40-41-93, e-mail: cnapternopil@meta.ua) , в управлінні соціальної 

політики Тернопільської міської ради (вул. Лисенка 8, тел. 23-53-43), в 

житлово – експлуатаційних установах (за місцем проживання громадян) 

та Оператором електронних систем міста, тел.40-03-50,  0672400356, 

0500400350  

Опис 

 

Пасажир 

оплачує 
вартість проїзду 

готівкою 

кондуктору/ 
водію та 

отримує 

разовий 

друкований 
квиток з 

інформацією 

про час поїздки. 

Поповнюється за обраним 

тарифним пакетом на 
визначену кількість 

поїздок. ПКТК можна 

поповнити по закінченні 
терміну дії та достроково, 

коли баланс поїздок 

рівний 0. Після валідації 

(фіксації проїзду) 
знімається поїздка та 

друкується квиток із 

інформацією про поїздку, 
термін дії тарифного 

пакету та залишковою 

кількістю поїздок. 

Запрограмовані у вигляді 

«електронного гаманця». 
Поповнюється на 

довільну суму в грн. 

Після валідації (фіксації 
проїзду) відбувається 

списання коштів 

відповідно до вартості 

тарифу на проїзд за 
обраним видом 

транспорту (тролейбус, 

автобус) та друкується 
квиток з інформацією 

про поїздку, залишок 

коштів. 

Запрограмовані у вигляді 

«електронного гаманця». 
Поповнюється на довільну 

суму в грн. Після валідації 

(фіксації проїзду) 
відбувається списання 

коштів відповідно до 

вартості тарифу на проїзд 

за обраним видом 
транспорту (тролейбус, 

автобус) та друкується 

квиток з інформацією про 
поїздку, залишок коштів. 

У випадку втрати карти 

баланс може бути 
відновлено. 

Запрограмовані у вигляді 

«електронного гаманця». 
Поповнюється на довільну 

суму в грн. Після валідації 

(фіксації проїзду) 
відбувається списання 

коштів відповідно до 

зниженої вартості тарифу 

на проїзд за обраним 
видом транспорту 

(тролейбус, автобус) та 

друкується квиток з 
інформацією про поїздку, 

залишок коштів. 

У випадку втрати карти 
баланс може бути 

відновлено. 

Поповнюється 

автоматично кожного 
1-го числа місяця. 

Після валідації 

(фіксації проїзду) 
відбувається 

реєстрація поїздки та 

друкується квиток з 

інформацією про 
поїздку. 

mailto:cnapternopil@meta.ua

