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Вигідно для тих, кому треба користуватись метро 
лише кілька днів.

10 поїздок на 5 днів 75 ₴ по 7,50 –7 %

14 поїздок на 7 днів 104 ₴ по 7,43 –8 %

30 поїздок на 15 днів 210 ₴ по 7,00 –13 %

Тарифи метро
Разові поїздки

Передплата

Проїзні на місяць

Економ-тарифи з лімітом днів

Найбільша економія — для тих, хто може планувати 
кількість своїх поїздок.

46 поїздок 290 ₴ по 6,30 –22 %

62 поїздки 390 ₴ по 6,30 –22 %

 Без ліміту 610 ₴ по 7,40

Проїзні на другу половину місяця продаються за півціни.
Невикористані поїздки не переносяться на наступний місяць.

Для пасажирів, які їздять 
у метро нечасто.

8 ₴

Засоби оплати:

Вигідно для тих, хто їздить у метро нерегулярно 
або рідше, ніж двічі на день. Що більше купуєте поїздок, 
то вони дешевші.

1–9 поїздок до 72 ₴ по 8,00

10–19 77–147 ₴ по 7,70 –4 %

20–29 148–215 ₴ по 7,40 –8 %

30–39 213–277 ₴ по 7,10 –12 %

40–49 272–334 ₴ по 6,80 –15 %

50 325 ₴ по 6,50 −19 %

Безконтактна 
картка метро
Придбайте картку в касі 
за 15 ₴. Запишіть на неї 
поїздки.

Картку можна повернути 
в будь-яку касу та отримати 
її заставну вартість.

Безконтактна  
картка метро
Придбайте картку 
в касі за 15 ₴. Запишіть 
на неї поїздки.

Безконтактна 
картка метро
Купуйте проїзний 
в касі або запишіть 
його на безконтактну 
картку метро.

Жетон
Придбайте в касі 
або в автоматі.

Один пасажир може 
купити лише один жетон.

Безконтактна оплата на турнікетах
Сплачуйте за проїзд на жовтих турнікетах без жодних 
комісій і попередніх активацій за допомогою безконтактних 
банківських карток чи мобільного телефону.

MetroPass  
Виберіть кількість поїздок. 
Підключіть їх до безконтактної 
банківської картки Mastercard 
в автоматі без жодних комісій.  
Проходьте з банківською 
карткою через жовті турнікети. 

Зараз ця послуга доступна лише 
в автоматах на станції (M3) Кловська.

MetroPass  
Підключіть безлімітний 
проїзний до безконтактної  
банківської картки Mastercard 
в автоматі без жодних комісій. 
Проходьте з банківською 
карткою через жовті турнікети.

Зараз ця послуга доступна лише 
в автоматах на станції (M3) Кловська.

Підходить картка 
Mastercard

®
, Visa або 

ПРОСТІР будь-якого банку, 
яка має знак 

На телефонах працюють 
застосунки Google Pay 
та Apple Pay.
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