Пільги та переваги для утримувачів картки "Картка киянина"

Знижка на ліки в аптеці КП "Фармація"
Відпуск всіх лікарських засобів за спеціальними цінами, нижчими від роздрібної ціни в мережі соціальних аптек КП "Фармація" (45 аптек та 12 аптечних пункти).
На сьогодні всі аптеки КП "Фармація" (кількість аптек збільшено з 60 до 98) відпускають 210 найменування безрецептурних та рецептурних вітчизняних лікарських препаратів за "Карткою киянина" зі знижкою.

Знижка при придбанні квитка до Київського зоопарку
Знижка 50 % вартості квитка для повнолітніх 
Безоплатний проїзд в Київському метрополітені для окремих категорій громадян, які мають таке право відповідно до законодавства України та актів Київської міської ради 

Надано наступним категоріям утримувачів "Картки киянина": 
	- учасники бойових дій;
	- інваліди війни;
	- особи (ЧАЕС) - I категорія;
	- особи (ЧАЕС) - II категорія – ліквідатори;
	- діти-інваліди ЧАЕС;
	- реабілітовані особи, які стали інвалідами або пенсіонери;
	- батьки загиблого військовослужбовця;
	- інваліди І та ІІ групи; 
	- ветерани військової служби, Національної поліції та органів внутрішніх справ

право безоплатного проїзду для вищезазначених категорій громадян незалежно від місця реєстрації реалізується на підставі посвідчення або «Картки киянина»

за умови реєстрації в місті Києві та особам, взятим у місті Києві на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів,розташованих на лінії зіткнення:
- інваліди ІІІ групи;
	- пенсіонери; 
	- учасники війни;
	- члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни;
	- особи, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною;
	- батьки багатодітної сім’ї;
	- особи, які не мають права на пенсію в розумінні Закону України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам»
	з 01 грудня 2017 року право безоплатного проїзду для вищезазначених категорій громадян реалізується виключно на підставі «Картки киянина»

	- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, дітиною-інвалідом або престарілим, який досяг 80-річного віку
з 01 грудня 2017 року право безоплатного проїзду для вищезазначеної категорії громадян реалізується виключно на підставі «Картки киянина». 
Безоплатний проїзд в наземному комунальному пасажирському транспорті загального користування (окрім таксі та маршрутного таксі)
Надано наступним категоріям утримувачів "Картки киянина"за умови реєстрації в місті Києві та особам, взятим у місті Києві на облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України, районів проведення антитерористичної операції та населених пунктів,розташованих на лінії зіткнення:
-особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та не є пенсіонерами за віком;
-особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною та не є пенсіонерами за віком;
- учасники війни, які не є пенсіонерами за віком;
-члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни, які не є пенсіонерами за віком;
-батьки багатодітної сім‘ї

до 01 липня 2018 року право безоплатного проїзду для вищезазначених категорій громадян реалізується на підставі посвідчення, а з 01 липня 2018 року – виключно на підставі "Картки киянина";

- непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за інвалідом І групи, дітиною-інвалідом або престарілим, який досяг 80-річного віку
	
до 01 липня 2018 року право безоплатного проїзду для вищезазначеної категорії громадян реалізується на підставі довідки про отримання компенсаційної виплати або про отримання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, що видаються управліннями праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій, та документа, який посвідчує особу, або «Картки киянина», з 01 липня 2018 року - виключно на підставі «Картки киянина».

Знижка в супермаркетах
:
"Торговий дім "Вест-Лайн"
Знижка в розмірі 7 % від вартості товару (послуг) у роздрібних цінах (окрім акційних товарів та товарів, на які поширюється державне цінове регулювання) кожного дня з 08:00 до 12:00 при її пред'явленні на касі торговельного закладу. Мережа налічує 1 супермаркет (пр. Героїв Сталинграду, 27-6, (цілодобово). 
"Новус Україна"
Власнику безкоштовно надається накопичувальна бонусна картка "NOVUS", на яку при закупівлі товарів зараховуються 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.
Бонусні картки можливо отримати у "інфо" касі кожного закладу торгівлі (без пред'явлення "Картки киянина" відвідувачам бонусна картка видається при одноразовій покупці товару на суму 250 грн. і більше). 

ПрАТ "Фуршет"

Знижка в розмірі 3% від вартості товарів, які підпадають під державне цінове регулювання та декларування, та 5 % - на всі інші групи товарів, представлені 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). В мережі вузли розрахунку з покупцями облаштовані спеціальними зчитуючими терміналами. Знижка надається з моменту відкриття магазину до 13.00.
В супермаркеті за адресою м. Київ, вул. Кибальчича 11А – "Картка киянина" працює весь день. 
Гіпермаркет "Там-Там"
Знижка в розмірі 5% від вартості товару у роздрібних цінах (окрім акційних товарів та товарів, на які поширюється державне цінове регулювання) кожного дня з 08-00 до 14-00. 
Медична лабораторія "Сінево"
Знижки від 5 до 20% в залежності від соціальної категорії власника "Картки киянина".на лабораторні дослідження для у всіх лабораторіях м. Києва.
Знижка при відвідування театрів та музеїв комунальної власності міста Києва 
Певні комунальні музеї та муніципальні театри Києва залучені до проекту "Картка киянина". Про можливість придбання квитка зі знижкою можна дізнатись в телефонному режимі безпосередньо у касах музею чи театру.  
Платіжний додаток картки "Картка киянина"
Поповнення мобільного, сплата за інтернет, ТБ, дитячий садок, придбання залізничних квитків, переказ коштів

Повна інформація про пільги, які надаються утримувачам картки «Картка киянина», розміщена на сайті: www.kyivcard.com.ua





