
Пільги та переваги, які надаються користувачам 
багатофункціональної електронної пластикової картки 

«Картка киянина» 
 

 безкоштовний проїзд в метрополітені; 
За виключенням пільгових категорії громадян, які не мають права на 

пільговий проїзд у Київському метрополітені відповідно законів України, актів 
Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), а саме: 

- вдови особи, яка моє особливі заслуги перед Батьківщиною; 
- особи (ЧАЕС) – ІІ категорії – потерпілі; 
- працездатні особи, які є одерживачами ДСД або компенсаційної виплати; 
- дружини (чоловіки) (ЧАЕС) померлого громадянина; 
- особи, які мають доплати, допомоги, компенсації відповідно до 

законодавства України; 
- особи, які мають доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів 

Київської міської ради та виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 

- особи, які переміщені із зони АТО на тимчасово окупованих територій 
України. 

 
 можливість купувати ліки у мережі аптек КП „Фармація” 

за спеціальною роздрібною ціною - „закупівельна ціна + 1 коп.”. 
 
Перелік аптек КП "ФАРМАЦІЯ", які обслуговують утримувачів "Карток 

киянина" за спеціальними цінами на всі лікарські засоби, 
зареєстровані в Україні 

1 Аптека №3 
02218, м.Київ 

просп.Ватутіна 2,В 

Понеділок-

П'ятниця: 

542-57-13 8-00 – 21-00 

Субота-Неділя: 

9-00 – 18-00 

2 
Аптека № 

6 

02183 м.Київ 
Понеділок-

П'ятниця: 

т/ф.512-12-

90 

вул.Кібальчича 13а 8-00 – 20-00  

 Субота: 512-70-69 

 9-00 – 19-00  

 Неділя:  

 10-00 – 17-00  

3 
Аптека № 

18 

02100, м.Київ 
Понеділок-

П'ятниця: 
292-23-94 

вул. Будівельників, 

36 
8-00 – 20-00  

 Субота:  

 9-00 – 19-00  



 Неділя:  

 10-00 – 17-00  

4 
Аптека 

№91 

2192, м.Київ Понеділок-Субота: 513-15-63 

вул.Миропільська, 

19 
8-00 – 20-00  

 Неділя:  

 10-00 – 18-00  

5 
Аптека 

№101 

02105, Київ Щоденно 
т/ф.292-20-

37 

пр-т. 

Возз’єднання,6 
8-00 – 21-00 292-33-92 

 Чергує: 292-60-71 

 21-00 – 8-00  

5 
Аптека № 

113 

02105, м.Київ 
Понеділок-

П'ятниця: 
558-17-36 

пр-т.Гагаріна 2/35 8-00 – 20-00  

 Субота 292-01-82 

 8-00 – 20-00 573-25-00 

 Неділя:  

 10-00 – 17-00  

7 
аптечний 

пункт №1 

аптеки №109 

02100, м.Київ 
Понеділок-

П'ятниця: 
332-84-15 

вул.Краківська, 13 9-00 – 19-00   

     

      

Решта аптек КП "Фармація", здійснюють відпуск 163 найменувань 
безрецептурних та рецептурних лікарських засобів за переліком. 

 
 

Утримувачі „Картки киянина” мають право на 
отримання знижки у супермаркетах: 

  
ПП „БІЛЛА УКРАЇНА” надає знижку в розмірі 7% від вартості 

товару (окрім акційних, товарів ТМ Clever, алкогольних та тютюнових 
виробів) у роздрібних цінах всім утримувачам „Картки киянина” з 
моменту відкриття магазину до 12-00 у понеділок, вівторок, середу, 
четвер та п’ятницю. Знижка по „Картці киянина” з іншими знижками 
не сумується. 

 
ТОВ „НОВУС УКРАЇНА” видає безкоштовно утримувачам 

„Картки киянина” накопичувальну бонусну картку „NOVUS”, на яку при 
закупівлі товарів будуть зараховуватися бонуси у розмірі 3% від 
вартості придбаного товару. Ці бонуси можуть бути використані 



споживачем для розрахунків під час наступних покупок у всій мережі 
магазинів „NOVUS”. Один бонус дорівнює 1 гривні. 

 
ПП „Торговий дім „ВЕСТ ЛАЙН” надає знижку в розмірі 7% від 

вартості товару (послуг) (окрім акційних товарів та товарів, на які 
поширюється державне цінове регулювання) всім утримувачам „Картки 
киянина” кожного дня з 8-00 до 12-00. Супермаркет розташований за 
адресою: просп. Героїв Сталінграду, 27-б (працює цілодобово). 

 
ПрАТ „Фуршет” („Фуршет-Гурман”, „Народний”) надає знижки 

у розмірі 3% від вартості товарів, які підпадають під державне цінове 
регулювання та декларування, та 5% - на всі інші групи товарів 
представлених в мережі (крім тютюнових виробів, алкогольних напоїв, 
на які встановлено мінімальні індикативні ціни, акційних товарів, 
подарункових сертифікатів, стартових пакетів мобільного зв’язку та 
ваучерів поповнення рахунків).  

 
ТОВ „Фокстрот” надає знижку в розмірі 5% на товари трьох 

бюджетних торгових марок: Bravis, Delfa, LeChef.  
 
За інформацією київського зоопарку для тих, хто володіє карткою ціна на 

квитки буде знижена майже на 40 % і становитиме 25 гривен. 
 
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.  

 

Крім того, «Картка киянина» є повноцінною банківською карткою. 
 

„Картка киянина” ПАТ «КБ «Хрещатик» є платіжною карткою, яку 

можна використовувати для розрахунків та отримання готівки в будь-якій країні 

світу, оскільки це чіпова  картка міжнародної платіжної системи Visa International, 

яка на сьогодні є найбільш захищеною від шахраїв. 

    Власники „Картки киянина”, безкоштовно отримують особистий поточний 

банківський картковий рахунок, за допомогою якого  мають змогу перераховувати  і 

знімати кошти і за відкриття якого не потрібно додатково сплачувати, можуть мати 

додатковий дохід – 15% річних на залишок коштів на рахунку. 

Знімати готівку можна без жодних комісій у банкоматно-термінальній мережі 

банку „Хрещатик” та банків-партнерів.  

 



Картка киянина від АТ «Ощадбанк» - це 

 Сучасна міжнародна чипова платіжна картка MasterCard Debit Standart або Visa 

Classik у гривні; 

 Можливість отримання на картку заробітної плати, стипендії, пенсії, 

соціальних виплат та інших зарахувань; 

 Вклад «Мобільні заощадження»; 

 Можливість користуватися кредитною лінією; 

 Віртуальна картка для розрахунків у мережі Internet; 

 Перекази між картками; 

 Цілодобова служба підтримки 

 Mobile – банкінг «Ощад 24/7»; 

 Web – банкінг «Ощад 24/7»; 

 Можливість здійснення розрахунків в торгівельно-сервісній мережі; 

 Безкоштовне зняття коштів в мережі установ та банкоматів банку. 
 
 


