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ДіяКонтактний центр міста Києва
1551

Київ ЦифровийЦНАП, ЦКС

Карти GoogleГромадський транспорт в 
EasyWay

Медичний онлайн - сервіс HelsiМобільний банкінг

Онлайн-сервіси, які роблять життя зручним



Мобільний банкінг

 перевіряти стан рахунку
 поповнювати мобільний телефон
 робити перекази
 сплачувати комунальні платежі
 і багато інших послуг



Медичний онлайн - сервіс Helsi

 можливість легко знайти та обрати свого лікаря
 швидкий запис на прийом on-line себе та членів своєї родини
 доступ до своєї електронної медичної картки (ЕМК)
 миттєві результати аналізів та діагностики в кабінеті пацієнта
 доступ до призначень лікаря та плану лікування

https://helsi.me/


Громадський транспорт в EasyWay

 допомогає людині зорієнтуватись у незнайомому місті та 
підказати, який громадський транспорт обрати для свого
пересування

https://www.eway.in.ua/ua/cities/kyiv


Карти Google
 надає користувачам можливості панорамного перегляду вулиць

(Google Street View) 
 аналізу трафіку у реальному часі (Google Traffic) 
 прокладання маршруту (автомобілем, пішки, велосипедом або

громадським транспортом) 



Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП)

 оформлення паспорту та документу для виїзду за кордон
 видача різноманітних посвідчень, витягів, дозволів та довідок
 реєстрація місця проживання, суб'єктів-господарювання і юридичних

осіб
 вирішення питань щодо нерухомого майна та землеустрою: озеленення, 

операції із землею, будівництво, введення в експлуатацію, тощо

https://kyivcnap.gov.ua/


Центр комунального сервісу (ЦКС)
 можливість попереднього запису до спеціалістів за телефоном або

через інтернет (економія часу й зусиль)
 отримання інформації «не виходячи з дому» (по телефону, 

електронною поштою тощо)
сплата за комунальні послуги, надання показів лічильників 
замовлення повірки, заміни, встановлення лічильників води та тепла

https://cks.com.ua/


Київ Цифровий

 поповнювати зі смартфону транспортну карту
 купувати QR-квитки
 сплачувати за паркування
 повертати евакуйовану автівку
 отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ



Контактний центр міста Києва 1551

 зручний спосіб безпосередньо розповісти про проблеми міста та 
допомогти зробити столицю кращою

https://1551.gov.ua/


Дія



Веб-сайт Укрзалізниці
https://booking.uz.gov.ua/

 оформлення/повернення проїзних документів на залізничний
транспорт

https://booking.uz.gov.ua/


Busfor https://busfor.ua/

 купити квиток на автобус онлайн 

https://busfor.ua/


Інтернет - магазини

 одяг, взуття
 все для дому
 техніка та електроніка
 продукти
 краса та здоров’я 


