База знань
База знань контактного центру міста Києва 1551 — це особлива база даних, розроблена для
управління, збору, зберігання та пошуку систематизованої інформації, що стосується різних
сфер життєдіяльності міста Києва!
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Наша адреса:

ІНФО! 24, 27 і 28 липня обмежать рух
транспорту під час заходів із нагоди
1030-річчя Хрещення Київської
Русі-України! створено
Василина Козачок
біля години тому
ІНФО
ІНФО! У Контакт-центрі відбудеться
«пряма лінія» за участю директора КП
«Київміськсвітло»! створено
Василина Козачок
біля 7 годин тому
ІНФО
ІНФО! Із 14 липня у міському
пасажирському транспорті буде
встановлено нові тарифи на проїзд! створе
но
Василина Козачок
ІНФО 12/07/18
ІНФО! Велопарад дівчат
«KyivCycleChic» стартуватиме 14 липня
від Національного академічного театру
опери та балету! створено
Василина Козачок
ІНФО 12/07/18
ІНФО! Результати роботи проекту
"Лікар у Вашому домі" (+графік роботи)! с
творено
Василина Козачок
ІНФО 10/07/18

Популярні мітки
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Будівництво, архітектура, землекористування

вул.
Б.
м. Київ, 01044

Хмельницького,

6-А

Цілодобова «гаряча лінія» для прийому
звернень громадян:
тел.: 1551 (зі стаціонарного та мобільного*);
тел.: (044) 205-73-37 (з міжміського).
* Безкоштовна послуга доступна для
абонентів операторів мобільного зв'язку
«Київстар», «Vodafone» та «lifecell».
Мобільний додаток:
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