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Триває період подачі пропозицій, аукціон очікується з 11:30 04.12.2018.тендерну документацію за предметом закупівлі «Встановлення відновлювальних джерел енергії (Автономна зарядна станція на сонячних панелях») 15.11.2018 розміщено на e-tender.

Інформація про виконання проекту переможця громадського бюджету у 2018 році (станом на 30.11.2018)

* Під час наради 28.09.2018 під головуванням першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Департаменту
промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
(далі – Департамент) доручено опрацювати спільно з громадською організацією «СВІДОМІ КИЯНИ» питання щодо внесення змін у
концепцію проекту-переможця громадського бюджету міста Києва № 525 «Встановлення сонячних батарей на кіосках по продажу
соціальних сортів хліба (Деснянський район)» та реалізації проекту шляхом встановлення у парку «Перемога» Дніпровського району
стаціонарної конструкції надання безкоштовних послуг для вільного громадського використання у складі автономного комплекту
генерації та зберігання електричної енергії сонячних панелей у стилізованій формі дерева KyivSmartCityTree.



План Факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 525

Встановлення 
сонячних батарей на 
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