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!

Телефонний довідник

Питання-відповідь

Житлово-комунальне
господарство

Транспорт

Охорона здоров'я

Освіта

Торгівля

Сім'я, молодь та спорт

Адміністративні послуги

Ветеринарна медицина

Корисні ресурси

Блог новин

Контакти

Записи в блог

Наша адреса:

ІНФО! Традиційні
сільськогосподарські ярмарки 23.10.18 28.10.18! створено
Василина Козачок
біля 7 годин тому
ІНФО
ІНФО! Коли українці перейдуть на
зимовий час! створено
Василина Козачок
ІНФО вчора в 14:49
ІНФО! У Києві розпочали підключення
житлових будинків до опалення! створено
Василина Козачок
ІНФО вчора в 11:10
ІНФО! У Києві з 20 жовтня до 2
листопада можна пройти обстеження для
профілактики рака молочної залози
(+план-графік)! створено
Василина Козачок
ІНФО вчора в 10:13
ІНФО! Із 20 жовтня закривається рух
трамваїв № 2 та № 3 у зв'язку із
капітальним ремонтом колій! створено
Василина Козачок
ІНФО вчора в 09:49

Популярні мітки
kb-how-to-article аварійна акт архітектура ат
о банк безпритульних безпритульні благоус

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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