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Режим роботи сервісних центрів
Контакти
Керівництво
Начальник
Перший заступник
Відділ роботи зі зверненнями
громадян
Управління кадрової роботи
(відділ кадрів)
Управління з організації
договірної роботи
Функції
Див. також
Питання-відповіді за темою
Статті за темою
Контакти за темою

КП «Київський метрополітен»

Адреса

проспект Перемоги, 35
м. Київ, 03056

Телефон

+380 (44) 537 55 05

Е-пошта

E.Polischuk@metro.kiev.u
a

Сайт

www.metro.kiev.ua

Розклад роботи

понеділок – четвер: з
8:30 до 17:30
п’ятниця з 8:30 до 16:15

Бюро знахідок КП «Київський
метрополітен»

Адреса

ст. м. Нивки
Святошинсько-Броварсь
кої лінії

Телефон

+380 (44) 238 43 13

Розклад роботи

понеділок – четвер: з
08:00 до 17:00
п’ятниця з 08:00 до 15:45
обідня перерва з 12:00 до
12:45

Режим роботи сервісних центрів
Станція метро
Політехнічний інститут
Хрещатик (центральний вхід)

Режим роботи

Технічна перерва

Кожного дня

12:00-12:30

08:00-19:00

Дарниця (новий вихід)
Майдан Незалежності
Почайна (вихід до міської
електрички)
Дорогожичі

Послуги

Контакти
Керівництво
Посада

ПІБ

Номер телефону

Начальник

Брагінський Віктор Володимирович

+380 (44) 238 44 21

Перший заступник

Гавриленко Валерій Володимирович

+380 (44) 238 44 61

Відділ роботи зі зверненнями громадян

+380 (44) 238 58 98
+380 (44) 238 58 73

Управління кадрової роботи (відділ кадрів)

+380 (44) 238 44 70
+380 (44) 238 44 85

Управління з організації договірної роботи

Начальник управління

+380 (44) 238 59 79
+380 (44) 238 54 63

З питань розміщення реклами

+380 (44) 238 44 96
+380 (44) 238 58 78

З питань розміщення оренди

+380 (44) 238 58 82
+380 (44) 238 44 76
+380 (44) 238 44 91
+380 (44) 238 44 78

Для перегляду детального складу керівництва та працівників натисніть тут.

Функції
надання послуг з перевезення пасажирів метрополітеном;
роботи з реконструкції, модернізації, капітального та поточного ремонтів, технічного обслуговування та іншого
поліпшення основних засобів підприємства.

Див. також
Питання-відповіді за темою
З якого числа пільговий проїзд в метрополітені буде виключно за Карткою киянина?
Чому в касах метрополітену не повертають вартість проїзних квитків?
Чому в касах продають по 1 жетону?

Чому в касах продають по 1 жетону?
Чому в метрополітені не має вбиралень?
Чому машиніст поїзда закрив двері не дочекавшись доки всі пасажири вийдуть і зайдуть?
Чому на станції «Кловська» не працює каса?
Чому на території метрополітену проводиться несанкціонована торгівля?
Чому не має урн для сміття у метрополітені?
Чому не працюють ескалатори на станції «Академмістечко»?
Чому не працює єдиний турнікет з технологією PAY-PASS на банківську картку?
Чому не пропускають з багажем в метро?
Чому не пропускають з візком до метрополітену?
Чому не пропускають пенсіонерів за пенсійним посвідченням?
Чому у вагонах метрополітену спекотно?
Чому у вагони з вентиляції на Святошинсько-Броварській лінії потрапляють опади?
Для проїзду в громадському транспорті діє виключно "Картка киянина"?
Чи потрібно активувати "Картку киянина" у касах метрополітену для безоплатного проїзду?
Яка кількість поїздок у громадському транспорті надається за "Карткою киянина"?

Статті за темою
Метрополітен
Пільги на проїзд у метрополітені

Контакти за темою
Департамент (ДПА) транспортної інфраструктури
Департамент (ДПА) соціальної політики
Комунальне підприємство (КП) «Київпастранс»
Комунальне підприємство (КП) «Київський метрополітен»

