
МУНІЦИПАЛЬНА КАРТКА 

«Картка киянина»



Муніципальна карта «КАРТКА КИЯНИНА» — це багатофункціональний 
електронний платіжний засіб в будь-якій формі, на будь-якому носії, який містить 
персональні дані та дає змогу ідентифікувати утримувача картки, за допомогою якого 
надаються пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки його 
утримувачам на території міста Києва.

«КАРТКА КИЯНИНА» НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:

● Отримувати пільги, доплати, допомоги, компенсації, сервіси, послуги та знижки, цільову 
адресну допомогу та ін.

● Ідентифікувати Вас.

● Забезпечити облік Вашого проїзду у міському пасажирському транспорті — метро, автобусі, 
трамваї, тролейбусі, фунікулері, міській електричці.

● Обслуговуватися у лікувально-профілактичних установах, отримувати медичні послуги тощо.

● Здійснювати оплату житлово-комунальних послуг.

● Здійснювати зарахування на банківські рахунки «Картки киянина» дотації, пенсії, допомоги та 
інші грошові виплати, зняття готівки з банківських рахунків, реалізацію безготівкової оплати за 
товари і послуги, зокрема, із забезпеченням функції контролю адресності витрачання цільових 
соціальних дотацій, та інших операцій, доступних для виконання (за бажанням утримувача 
муніципальної картки «Картка киянина»).

«КАРТКА КИЯНИНА» — повноцінна банківська картка 
з палітрою різних послуг та функцій

Реалізація забезпечується за рахунок 
тісної взаємодії КМДА, комунальних та 
приватних підприємств.

●КМДА — замовник проєкту
Адміністративна та нормативно-
правова підтримка

● АТ «Ощадбанк»
Емісія карток, обробка фінансових 
транзакцій

● КП ГІОЦ
Розробка, інфраструктура, технічна 
підтримка та супровід

● VISA, MasterCard
Забезпечення платіжної технології

● КП «Київпастранс»
Транспортний додаток до проїзду

● ПАТ «Київхліб»
Придбання хлібобулочних виробів зі 
знижкою (Соціальний хліб)

● КП «Фармація»
Придбання лікарських засобів за 
спецціною (Соціальні ліки)

● КП «Київський метрополітен»
Транспортний додаток для проїзду

МОДУЛЬ КУЛЬТУРА
Електронний квиток 
на культурні заходи, 
дисконтна програма 
(планується) 

МОДУЛЬ ОСВІТА
Запис до дитячого садку 
«Картка учня» – електрон-
ний учнівський квиток
(планується)

ТОРГОВИЙ МОДУЛЬ
Програма надання 
соціальних дисконтів
(ПАТ «Київхліб», 
КП «Фармація») 

КОМУНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
Сплата послуг ЖКГ 
без комісії
(сайт КП ГІОЦ, ЦКС) 

МОДУЛЬ АДМІНПОСЛУГ
Надання адміністративних
 послуг в електронному 
вигляді сумісно з ЦНАП

МЕДИЧНИЙ МОДУЛЬ
Соціальні ліки 
(КП «Фармація»)
Електронний запис на 
прийом лікаря у всі лікарні 
(планується) 

ТРАНСПОРТНИЙ МОДУЛЬ
Безготівкова сплата та 
пільговий проїзд у міському 
громадському транспорті 
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КОМУНАЛЬНИЙ МОДУЛЬ
Сплачуйте житлово-комунальні послуги

● ● ● ● Швидко  Без черг  Безпечно  Обирайте зручний спосіб

За допомогою «Картки киянина» сплата за комунальні послуги здійснюється без комісії за умови здійснення 
оплати через особистий кабінет:

Для оплати через особистий кабінет достатньо виконати 3 простих кроки:
1. Створити обліковий запис (додавши прізвище, ім'я та електронну адресу).

2. Додати об'єкт (квартиру чи будинок).

3. Сплатити «Карткою киянина».

ТРАНСПОРТНИЙ МОДУЛЬ 

За допомогою «Картки киянина» пільгові категорії громадян можуть скористатися 
БЕЗКОШТОВНИМ проїздом у міському наземному транспорті та метрополітені.

Кількість поїздок для пільговиків за «Карткою киянина» — не обмежена.

Громадяни, які не мають пільг, і використовують «Картку киянина» в якості проїзного, мають можливість поповнити 
картку на проїзд від однієї до п'ятдесяти поїздок.

Якщо разова поїздка у міському громадському транспорті коштує  8 гривень, то у разі поповнення картки на         
50 поїздок, вартість однієї поїздки знижується до 6,5 гривень.

МОДУЛЬ ОСВІТА
Електронний запис до дитячих садків міста Києва.

Кияни, які не зареєстровані в місті Києві, але при цьому офіційно працюють у столиці, можуть оформити 
муніципальну картку «Картка киянина» та зареєструватися в електронній черзі до дитсадка — Система 
електронного запису до закладів дошкільної освіти. 

При цьому фінансування вартості утримання дитини в садочку буде здійснюватися 
за рахунок бюджету міста — не треба сплачувати за садок 2500 грн/місяць.  

Для цього необхідно здійснити дії, викладені на сайті https://osvita.kyivcity.gov.ua/
● зареєструватися в особистому кабінеті;
● перевірити наявність в системі відповідної муніципальної картки «Картка киянина»;
● заповнити реєстраційну форму даними батьків;
● встати в чергу.

МЕДИЧНИЙ МОДУЛЬ
Мережею комунальних аптек КП «Фармація» за умови пред'явлення муніципальної картки «Картка киянина» 
відпускаються лікарські засоби, як вітчизняного, так і іноземного виробництва, за спеціальними цінами, з 
фіксованою мінімальною націнкою:

●  ● 210 найменувань вітчизняних лікарських засобів;  330 найменувань всіх лікарських засобів.

На сьогодні у КП «Фармація» діє 43 аптеки і 13 аптечних пунктів по відпуску всіх лікарських засобів утримувачам 
«Картки киянина» за спеціальними цінами.

Інші послуги:  Медична лабораторія «СІНЕВО» — знижки 5-20% в залежності від соціальної категорії 
власника «Картки киянина». Пропозиція діє в усіх лабораторіях «Сінево» в місті Києві

Перелік аптек, які 
відпускають утримувачам 
карток «Картка киянина» 
лікарські засоби за 
спеціальними цінами

Перелік лікарських 
засобів, які 
відпускаються 
в рамках проєкту 
«Картка киянина» 

ЗНИЖКИ
до 70%
на ліки

БЕЗКОШТОВНО 
для пільговиків

БЕЗ КОМІСІЇ
сплата 

комунальних послуг

Центр
комунального
сервісу 

КП «Головний
інформаційно-
обчислювальний 
центр»
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ТОРГОВИЙ МОДУЛЬ
Надання знижок утримувачам «Картки киянина» у торговельно-сервісних мережах:

З 1 березня 2019 року утримувачі «Карти киянина» можуть придбати хлібобулочні вироби у 
кіосках «Київхліб» (150 торгових точок) зі знижкою на придбання одного з 3-х видів 
хлібобулочних виробів на день в залежності від категорії пільговика.

Кияни — члени сімей осіб, загиблих або померлих та члени сімей киян, загиблих або померлих 
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у забезпеченні їх здійснення, 
перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів

Кияни — члени сімей осіб, смерть яких пов'язана з участю в масових акціях громадського 
протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., осіб, яким посмертно 
присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання 
конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 
народові, виявлені під час Революції гідності

Діти-сироти

Праведники Бабиного яру

Особи з інвалідністю внаслідок війни та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не 
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Непрацюючі пенсіонери

Інші власники Картки киянина

«Білла»  
(23 супермаркети)  

з відкриття до 13:00 щодня            
весь день — 
          вул. Кибальчича 11-А

«Novus» 
(23 супермаркети)  

«Вест лайн» 
(3 супермаркети)  

ЗНИЖКИ ДО

7%
на товари

у супермаркетах

СУПЕРМАРКЕТ   ЗНИЖКА      ТЕРМІН ДІЇ

«Фуршет» 
(22 супермаркети)  

5% 
(на весь асортимент,

окрім акційного)  

3-7%      щодня з 8.00-23.00

3-7%      

3-7%      

Розмір 
знижки (%)КАТЕГОРІЯ                 

70%

60%

50%
25%
20%

70%

70%
70%
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Музей книги і друкарства України    вул. Лаврська, 9, корпус 9   25%

Національний історико-архітектурний   вул. Госпітальна, 24-А   Кожного понеділка
музей «Київська фортеця»        безкоштовний огляд:

• музейних експозицій                   з 
10.00 до 15.00;

• експозиції просто неба              з 
10.00 до 18.00. 

Музей театрального, музичного та    вул. Лаврська, 9, корпус 24  40%
кіномистецтва України

Національний центр народної культури   вул. Лаврська, 19   Безкоштовне відвідування 
«Музей Івана Гончара»        кожної середи 

Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе   вул. Андріївський узвіз, 21  Відвідування музею — 13 грн. 
Відвідування галереї — 18 грн.

Літературно-меморіальний музей-    вул. Терещенківська, 5  Самостійний огляд          експозиції: 
квартира П.Г.Тичини в м. Києві       • для дорослих — 10 грн;

• для дітей — 5 грн. 

Київський літературно-меморіальний    вул. Рильського, 7   30%
музей М.Рильського

Музей гетьманства     вул. Спаська, 16-Б   Спецціна — 5,00 грн. 
Безкоштовне відвідування — 
останній понеділок місяця. 

Національний музей історії України   вул. Володимирська, 2  За пільговою ціною — 30 грн.
Безкоштовний вхід у вихідні дні,    в 
суботу та неділю з 10.00 до 12.00. 
Безкоштовне екскурсійне обслу-
говування субота і неділя о 17.30, 
18.00. 

Київський зоопарк «KYIV ZOO»   просп. Перемоги, 32   Вартість квитка — 60,00 грн.

МОДУЛЬ КУЛЬТУРА

У муніципальних закладах культури (21 музей) встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного 
відвідування для утримувачів муніципальної картки «Картка киянина»:

Музейно-виставковий центр     вул. Б.Хмельницького, 7   7,5%
«Музей історії Києва»

Історико-меморіальний музей     вул. Паньківська, 9   8%
Михайла Грушевського

Літературно-меморіальний музей М.Булгакова  Андріївський узвіз, 13  7,5%

Музей української діаспори    вул. Московська, 40-б    8%

Київський музей О.С.Пушкіна    вул. Кудрявська, 9    8%

Музей Шолом-Алейхема     вул. Велика Васильківська, 5   8%

Музей окупації Києва     вул. Славгородська    8%
        (парк Партизанської слави)

Музей шістдесятництва     вул. Олеся Гончара, 33-а   8%

Національний музей українського народного   вул. Лаврська, 9   30 грн
декоративного мистецтва          (фіксована ціна)

Національний музей «Київська картинна галерея»  вул. Терещенківська, 9    5%

Національний музей мистецтв імені Богдана та   вул. Терещенківська, 15   45 грн.  
Варвари Ханенків           (фіксована ціна на 

огляд однієї експозиції)

Музей видатних діячів української культури   вул. Саксаганського, 97  Безкоштовне      
відвідування 
щонеділі 

НАЗВА       АДРЕСА     ЗНИЖКА %

НАЗВА       АДРЕСА     ЗНИЖКА %



Музей книги і друкарства України    вул. Лаврська, 9, корпус 9   25%

Національний історико-архітектурний   вул. Госпітальна, 24-А   Кожного понеділка
музей «Київська фортеця»        безкоштовний огляд:

• музейних експозицій                   з 
10.00 до 15.00;

• експозиції просто неба              з 
10.00 до 18.00. 

Музей театрального, музичного та    вул. Лаврська, 9, корпус 24  40%
кіномистецтва України

Національний центр народної культури   вул. Лаврська, 19   Безкоштовне відвідування 
«Музей Івана Гончара»        кожної середи 

Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе   вул. Андріївський узвіз, 21  Відвідування музею — 13 грн. 
Відвідування галереї — 18 грн.

Літературно-меморіальний музей-    вул. Терещенківська, 5  Самостійний огляд          експозиції: 
квартира П.Г.Тичини в м. Києві       • для дорослих — 10 грн;

• для дітей — 5 грн. 

Київський літературно-меморіальний    вул. Рильського, 7   30%
музей М.Рильського

Музей гетьманства     вул. Спаська, 16-Б   Спецціна — 5,00 грн. 
Безкоштовне відвідування — 
останній понеділок місяця. 

Національний музей історії України   вул. Володимирська, 2  За пільговою ціною — 30 грн.
Безкоштовний вхід у вихідні дні,    в 
суботу та неділю з 10.00 до 12.00. 
Безкоштовне екскурсійне обслу-
говування субота і неділя о 17.30, 
18.00. 

Київський зоопарк «KYIV ZOO»   просп. Перемоги, 32   Вартість квитка — 60,00 грн.

МОДУЛЬ КУЛЬТУРА

У муніципальних закладах культури (21 музей) встановлені спеціальні ціни або визначені дні безкоштовного 
відвідування для утримувачів муніципальної картки «Картка киянина»:

Музейно-виставковий центр     вул. Б.Хмельницького, 7   7,5%
«Музей історії Києва»

Історико-меморіальний музей     вул. Паньківська, 9   8%
Михайла Грушевського

Літературно-меморіальний музей М.Булгакова  Андріївський узвіз, 13  7,5%

Музей української діаспори    вул. Московська, 40-б    8%

Київський музей О.С.Пушкіна    вул. Кудрявська, 9    8%

Музей Шолом-Алейхема     вул. Велика Васильківська, 5   8%

Музей окупації Києва     вул. Славгородська    8%
        (парк Партизанської слави)

Музей шістдесятництва     вул. Олеся Гончара, 33-а   8%

Національний музей українського народного   вул. Лаврська, 9   30 грн
декоративного мистецтва          (фіксована ціна)

Національний музей «Київська картинна галерея»  вул. Терещенківська, 9    5%

Національний музей мистецтв імені Богдана та   вул. Терещенківська, 15   45 грн.  
Варвари Ханенків           (фіксована ціна на 

огляд однієї експозиції)

Музей видатних діячів української культури   вул. Саксаганського, 97  Безкоштовне      
відвідування 
щонеділі 

НАЗВА       АДРЕСА     ЗНИЖКА %

НАЗВА       АДРЕСА     ЗНИЖКА %



ХТО МОЖЕ ОТРИМАТИ «КАРТКУ КИЯНИНА»

Картка киянина видається за зверненням громадян, які:

● мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України, на додаткові 
пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);

● є внутрішньо переміщеними особами (особи, обліковані у місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої 
території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил);

● зареєстровані в місті Києві;

● здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства України (тобто є офіційно 
працевлаштованими);

● отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти міста 
Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню 
освіту в закладах освіти міста Києва.

рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року N 549/6600 
«Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки 
«Муніципальна картка «Картка киянина»

ЯК ОФОРМИТИ «КАРТКУ КИЯНИНА»

Для того, щоб оформити муніципальну картку «Картка киянина», необхідно звернутись до Ощадбанку.

Перелік документів, які додаються для отримання муніципальної картки «Картка киянина»:

● паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

● довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті);

● документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки «Картка киянина» (учнівський квиток, 
студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

● посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

● довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 
проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (у разі наявності).

Мешканці м. Києва, які відносяться до пільгових категорій, отримують «Картку киянина» безкоштовно.

Мешканці м. Києва, які НЕ відносяться до пільгових категорій, отримують «Картку киянина» за власні кошти.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ДІЯ «КАРТКИ КИЯНИН»

Дія «Картки киянина» припиняється у випадках:

● втрати картки її утримувачем;

● механічного пошкодження картки;

● закінчення терміну дії картки;

● зміни персональних даних утримувача картки;

● скасування пільги;

● смерті утримувача картки;

● за бажанням утримувача картки.

У разі блокування «Картки киянина» у зв'язку з втратою або викраденням вона не 
підлягає розблокуванню. У такому випадку здійснюється виготовлення нової картки.

Термін дії муніципальної картки «Картка киянина» зазначений на її лицьовому звороті 
біля позначки EXPIRES END.
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працевлаштованими);

● отримують повну загальну середню, професійну (професійно-технічну) та вищу освіту в закладах освіти міста 
Києва всіх рівнів акредитації, а також є батьками (опікунами) дітей, які отримують повну загальну середню 
освіту в закладах освіти міста Києва.

рішення Київської міської ради від 20 грудня 2018 року N 549/6600 
«Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної картки 
«Муніципальна картка «Картка киянина»

ЯК ОФОРМИТИ «КАРТКУ КИЯНИНА»

Для того, щоб оформити муніципальну картку «Картка киянина», необхідно звернутись до Ощадбанку.

Перелік документів, які додаються для отримання муніципальної картки «Картка киянина»:

● паспорт громадянина України або документ, який його замінює;

● довідка про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та офіційно повідомили про це відповідальний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті);

● документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки «Картка киянина» (учнівський квиток, 
студентський квиток, довідка з місця роботи тощо);

● посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомоги, компенсації (у разі наявності);

● довідка про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району 
проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб» (у разі наявності).

Мешканці м. Києва, які відносяться до пільгових категорій, отримують «Картку киянина» безкоштовно.

Мешканці м. Києва, які НЕ відносяться до пільгових категорій, отримують «Картку киянина» за власні кошти.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ПРИПИНЯЄТЬСЯ ДІЯ «КАРТКИ КИЯНИН»

Дія «Картки киянина» припиняється у випадках:

● втрати картки її утримувачем;

● механічного пошкодження картки;

● закінчення терміну дії картки;

● зміни персональних даних утримувача картки;

● скасування пільги;

● смерті утримувача картки;

● за бажанням утримувача картки.

У разі блокування «Картки киянина» у зв'язку з втратою або викраденням вона не 
підлягає розблокуванню. У такому випадку здійснюється виготовлення нової картки.

Термін дії муніципальної картки «Картка киянина» зазначений на її лицьовому звороті 
біля позначки EXPIRES END.
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