«Картка Киянина» - багатофункціональна картка, яка надає можливість
персоніфікувати мешканця міста Києва та надає наступні переваги:

1. Можливість верифікації за Bank ID для отримання адміністративних послуг через
Інтернет.
2. Отримання доступу до різних електронних сервісів столиці через «Особистий кабінет
киянина» https://id.kyivcity.gov.ua/ , а саме:
2.1 ЗАПИС ДИТИНИ В ДИТЯЧИЙ САДОЧОК НА САЙТІ osvita.kiyvcity.gov.ua.
 за наявності «Картки Киянина» її власник прирівнюється до жителя міста Києва та
має перевагу в електронній черзі.
 Наявність муніципальної картки забезпечує фінансування вартості утримання
дитини в садочку за рахунок бюджету міста.
2.2 Оплата комунальних платежів.
Послуга по оплаті також доступна на сайті КП «ГІОЦ» та ЦКС.

КП «ГІОЦ»

Центр комунального сервісу (ЦКС)

2.3 Проголосувати за петиції та Громадський бюджет.
3 Являється носієм електронного квитка та надає її держателю право проїзду в
муніципальному наземному та підземному транспорті м. Києва:
 безкоштовний проїзд (для пільговиків, адреса реєстрації яких в м. Києві).
 Діє як класичний транспортний квиток з можливістю придбання поїздок (чим більша
кількість придбаних поїздок, тим нижча вартість однієї поїздки).
Кількість поїздок
Від 1 до 9
Від 10 до 19
Від 20 до 29
Від 30 до 39
Від 40 до 49
50 поїздок

Вартість поїздок (грн.)
8,00
7,70
7,40
7,10
6,80
6,50

ПОПОВНЕННЯ ПОЇЗДКАМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ В КАСАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ, АБО в кіосках
самообслуговування.
Про розширення мережі пунктів поповнення будуть додаткові повідомлення в громадському
транспорті міста.

4

Водночас являється дисконтною та платіжною карткою та дозволяє Держателю маючи одну картку
отримати знижку і розрахуватись за товар чи послугу одночасно. Знижки надаються:
 В торгово-сервісній мережі:
Можливість придбання «соціального хлібу» зі знижкою від 70 % до 20% в
залежності від категорії пільговика.

Придбання за собівартістю визначеного переліку ліків.
Для ознайомлення з переліком ліків, переходь за QR – кодом.

Знижка 5%.

Знижка 3-5 %
Можливість отримати бонусну картку
 В кінотеатрах та місцях відпочинку:

Надає знижку на відвідування зоопарку до 50% від вартості квитка.
Інформація за посиланням - https://zoo.kiev.ua/vartist-kvytkiv/
 В муніципальних театрах та музеях:
Знижка від 5 % до 50% від вартості квитків, реалізація квитків за пільговою ціною. Інформація за
посиланням.
5

Розраховуючись «Карткою Киянина» накопичувати призові бали за розрахунки карткою та обмін на
подарунки, за умови реєстрації у бонусних програмах:
MasterCard Більше – при постійних розрахунках карткою, у власника є
можливість обміняти накопичені бали на сертифікати на знижки.
Деталі за посиланням, на сайті https://bilshe.mastercard.ua/

MasterCard rewards - при постійних розрахунках карткою, у власника є
можливість обміняти накопичені бали на сертифікати на цінні подарунки, де за
20 витрачених гривен нараховується 1 бал. Деталі за посиланням, на сайті http://rewards.mastercard.ua/

Zvisno, bonus від Visa – 10 грн. витрачених коштів = 1бал.Деталі за посиланням,
bonus.oschadbank.ua

на сайті

