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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видаватимуть паспорти з 9:00 до 19:00! cre
ated by
Василина Козачок
about 9 hours ago
ІНФО

вул.
Б.
м. Київ, 01044

Хмельницького,

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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yesterday at 15:14
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