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Інструкція щодо поповнення електронних квитків. 

Поповнити карту Ви можете у зручний для Вас спосіб: 

1. У пунктах продажу та поповнення 

електронних квитків  (ППЕК). 

Карту розміщення ППЕК можна побачити http://detransport.com.ua/ розділ 

«Показати пункти продажу та поповнення е-квитків». Діє 30 пунктів у 

м.Тернопіль. 

 

Порядок поповнення карт у ППЕК 

- Підійдіть до обраного ППЕК. 

- Передайте працівнику ППЕК Вашу карту, озвучте бажану суму поповнення. 

- Оплатіть суму поповнення. 

- Отримайте Ваш електронний квиток  та  чек про поповнення.  

- Кошти на карту зараховані миттєво. Ви вже можете користуватись картою для оплати. 

- Комісія за поповнення карт у ППЕК відсутня. 

 

2. Віддалено у терміналах самообслуговування.  

 

 

http://detransport.com.ua/
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Карту розміщення терміналів самообслуговування  можна побачити  

https://map.easypay.ua:8465  

Діє 85 терміналів у м.Тернопіль. 

 
 

Порядок поповнення карт у терміналах самообслуговування. 

- Підійдіть до обраного терміналу самообслуговування. 

- Оберіть у меню розділ «Квитки, подорожі». 

 
 

 

 

 

https://map.easypay.ua:8465/
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- Виберіть піктограму «Карта Тернополянина». 

 

 

 

 

- Введіть № картки.  

 

  
 

- Введіть бажану суму поповнення. 

- Внесіть кошти. 

- Кошти на карту можуть бути зараховані протягом 24 годин. Уже наступного дня після 

поповнення (якщо поповнення здійснено до 19.00) можете користуватись картою для 

оплати у ручних валідаторах кондуктора/водія. У стаціонарних валідаторах, що розміщені 

у тролейбусах/автобусах оплату можна здійснювати через 30 хв. після поповнення. 
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- При спробі оплати Ви отримаєте з валідатора   у транспорті чек про поповнення картки та 

квиток про успішну реєстрацію. Прикладати картку потрібно до валідатора  1 раз. 

- Комісія за поповнення картки становитиме 4% від суми поповнення, але не менше 2,00 

грн.  

 

Увага! Повторно поповнити карту Ви зможете після того, як активуєте 

віддалене поповнення у одному із валідаторів у транспорті та проведете 

оплату проїзду. Якщо Ви спробуєте поповнити карту двічі підряд без 

активації віддаленого поповнення отримаєте повідомлення про помилку: 

 

 
 

 
 

3. На сайті easypay.ua 
Перейдіть за посиланням https://easypay.ua/ua/catalog/tourism/bustickets  

або на сайті easypay.ua виберіть розділ   

«Оплата послуг» 

 

 

 

 

https://easypay.ua/ua/catalog/tourism/bustickets
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Введіть у пошуку «тернополянина» 

 

Або оберіть у меню  Туризм – Квитки на автобус 

 

- Виберіть піктограму «Карта Тернополянина» 

- Введіть № картки  
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- Введіть бажану суму поповнення 

 

 
 

- Виберіть  спосіб оплати та введіть реквізити картки, з якої здійснюєте оплату. 

 

 
- Кошти на карту можуть бути зараховані протягом 24 годин. Уже наступного дня після 

поповнення (якщо поповнення здійснено до 19.00) можете користуватись картою для 

оплати у ручних валідаторах кондуктора/водія. У стаціонарних валідаторах, що розміщені 

у тролейбусах/автобусах оплату можна здійснювати через 30 хв. після поповнення. 

- При спробі оплати у транспорті  Ви отримаєте з валідатора  чек про поповнення картки та 

квиток про успішну реєстрацію. Прикладати картку потрібно до валідатора  1 раз. 

- Комісія за поповнення картки становитиме 4% від суми поповнення, але не менше 2,00 

грн. 
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Увага! Повторно поповнити карту Ви зможете після того, як активуєте 

віддалене поповнення у одному із валідаторів у транспорті та проведете 

оплату проїзду. Якщо Ви спробуєте поповнити карту двічі підряд без 

активації віддаленого поповнення отримаєте повідомлення про помилку: 

 

 
 

4. У мобільному додатку EasyPay. 
Встановіть додаток.  

Увійдіть, оберіть пункти меню: 

Оплата – Туризм – Квитки на автобус – КАРТА ТЕРНОПОЛЯНИНА 

 

- Виберіть піктограму «Карта Тернополянина». 

- Введіть № картки  

- Введіть бажану суму поповнення 

- Виберіть спосіб оплаи та введіть реквізити картки, з якої здійснюєте оплату. 

- Кошти на карту можуть бути зараховані протягом 24 годин. Уже наступного дня після 

поповнення (якщо поповнення здійснено до 19.00) можете користуватись картою для 

оплати у ручних валідаторах кондуктора/водія. У стаціонарних валідаторах, що розміщені 

у тролейбусах/автобусах оплату можна здійснювати через 30 хв. після поповнення. 

- При спробі оплати у транспорті  Ви отримаєте з валідатора  чек про поповнення картки та 

квиток про успішну реєстрацію. Прикладати картку потрібно до валідатора  1 раз. 

- Комісія за поповнення картки становитиме 4% від суми поповнення, але не менше 2,00 

грн. 

 

Увага! Повторно поповнити карту Ви зможете після того, як активуєте 

віддалене поповнення у одному із валідаторів у транспорті та 

проведете оплату проїзду. Якщо Ви спробуєте поповнити карту двічі 

підряд без активації віддаленого поповнення отримаєте повідомлення 

про помилку: 
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Перелік адрес діючих терміналів віддаленого 

поповнення  у м.Тернопіль 

 

 



                             Оператор електронних систем у м.Тернопіль                                               2018                
9 

 



                             Оператор електронних систем у м.Тернопіль                                               2018                
10 

 



                             Оператор електронних систем у м.Тернопіль                                               2018                
11 

 
 



                             Оператор електронних систем у м.Тернопіль                                               2018                
12 

 
 


