
Пільги та переваги, які надаються користувачам 
багатофункціональної електронної пластикової картки 

«Картка киянина» 
 

Утримувачі карток «Картка киянина» (далі - Картка) мають право: 

 

- на безоплатний проїзд в Київському метрополітені (категорії громадян, 

яким таке право надано згідно з законодавством України та нормативно-правовими 

актами Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації);  

- користуватись в Київському метрополітені платним транспортним 

додатком згідно визначених тарифів, використовуючи Картку, як електронний квиток 

та не сплачуючи заставної вартості пластикової картки (власники Карток, що не 

мають права безкоштовного проїзду у метрополітені). 

 

В місті Києві 162 медичних заклади мережі КП «Фармація» здійснюють 

відпуск всіх лікарських засобів утримувачам Картки за спеціальною ціною, яка 

нижча від роздрібної ціни в мережі аптек КП «Фармація». 

Разом з тим, 162 медичні заклади КП «Фармація» продовжують відпуск 211 

найменувань безрецептурних та рецептурних лікарських засобів, на які 

розповсюджується спеціальна роздрібна ціна. 

 

До проекту «Картка киянина» залучено продовольчі торгівельні мережі 

великого формату: ПП «Білла Україна», ТОВ «Новус Україна», ПП «Торговий дім 

«Вест Лайн», ПрАТ «Фуршет», гіпермаркет «Там-Там». Відповідними суб’єктами 

господарювання передбачено надання знижок утримувачам Картки, а саме: 

 

«Білла – Україна» надається знижка в розмірі 7% від вартості товару (окрім 

акційних товарів) у роздрібних цінах всім утримувачам Картки щодня (крім вихідних) 

з моменту відкриття магазину до 12-00; 

«Новус Україна» видає безкоштовно утримувачам Картки накопичувальну 

бонусну картку «NOVUS», на яку при закупівлі товарів буде зараховуватися бонус у 

розмірі 3% від вартості придбаного товару; 

«Торговий дім «Вест-Лайн» надає знижку в розмірі 7% від вартості товару у 

роздрібних цінах всім утримувачам Картки (окрім акційних товарів та товарів, на які 

поширюється державне цінове регулювання) кожного дня з 08-00 до 12-00. 

ПрАТ «Фуршет» надає знижки з моменту відкриття магазину до 13-00 в 

розмірі 3% від вартості товарів, які підпадають під державне цінове регулювання та 

декларування, та 5 % - на всі інші групи товарів, представлені в мережі. 

«Там-Там» надає знижку в розмірі 5% від вартості товару у роздрібних цінах 

всім утримувачам Картки (окрім акційних товарів та товарів, на які поширюється 

державне цінове регулювання) кожного дня з 08-00 до 14-00. 

 

Сучасна медична лабораторія «Синєво» надає знижку в розмірі 5% на 

лабораторні дослідження для власників Картки в усіх лабораторіях міста Києва. 



Утримувачам Картки також надається знижка при придбанні квитка до 

Київського зоопарку (вартість становить 25 грн). 

 
Видавничий дім „Толока” пропонує власникам „Картки киянина” 

суперціну (знижка до 20%) на передплату видань „Народный доктор”, „Садовод и 
огородник”, „Цветок”, „Сваты”, „Наша кухня”. 

 
В інтернет-центрах бібліотек Дніпровського району, а саме: ім. П.Тичини 

(вул. Луначарського, 24), ім. В.Маяковського (вул. Ентузіастів, 29), ім. П.Усенка 
(вул. Серафимовича, 7), ім. В.Яна (просп. Миру, 13), ім. К.Симонова (вул. 
Курнатовського,9) та № 134 (вул. Сєрова, 28) для власників „Картки киянина” 
впроваджена нова послуга – додаткова безкоштовна година для користування 
мережею Інтернет.  

 

Також утримувачі Картки мають можливість здійснювати оплату за надані 

житлово – комунальні послуги в режимі он-лайн без комісії через сайт КП 

«Головний інформаційно-обчилювальний центр». 
 


