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Щ 02l i20l 5 "l 85l0000_7"
l 85 l 0000-7 Ювшiрнi вироби та ryrгутнi
ювши (6ЕляD до яшччвж голинникiп

22l0 40 000,00
:|а пiвля без використшня

липеЕь 2020

Щ{ 02l :20l5 "l8520000_0"
l 8520000-0 ПерФнuьн| хронометри (нфучнi

22l0 l l8 000,00 спроцена закупiвля червень 2020

ДК 02I:2015 "l8530000.]" l8530000.3 Поларунки та нгороли (пабiр
подФункQвий з ломипом в }тжовцi)

22l0 49 000,00
:ra пiвля бФ викориФщпя

ilекгровноi системи
серпеяь 2020

Дк 02li20l5 "l8530000-3"
18530000_3 Подарунхи та нгороди
(ншрущий знш "За зелуги перед
шмщою")

z210 49 000,00
за 'пiмя без використшяя

)eKTpoHHoi системи
sересепь 2020

ЦК 02l:201 5 "l8920000_4"
l8920000-4 Сумхи (дйова пmка-портфель iз
шNчноi шкiDи з Dчскоюl 22l0 49 000,00

за без вlrкористшня
липень 2020

IIк 02l :20l 5 "l 9l 60000_5"
l9l60000_5 Ремiнцi для юдинникiв (шкiрянi

ремiнф дя наручних годвввикiв жiяочих) з8 000,00
за ,пiвля без використшяя

)лектонноi сисreми
червень 2020

цк 021:20l 5 "l9520000_7' l9520000.7 ПласшаФвi вироби (лоФтрон) 22l0 2 000,00
зл пiвля без вlлкористшш

серпень 2020

Щ{ 02l:20}5 "222l0000-5" 222i0000_5 ГФФ (перqшатs яа гаФ та
вшмня пепiопичнi\ 22lo з 078,00

за без вlrкористмня
липень 2020

tK 02l:20l5 "222l0000_5"
22210000_5 Г8Ф (передшата на гщйи та
вшмня пеDiоrйчяi) 22].0 41 922,о0

за пiвля без використшня
)лектDонноi системи

грудень 2020

Щ{ 02l;20l5 "22320000_9"
22320000-9 BiTшbHi листiвки (BiTubHi

221'0 8 050,00
за пiшя без використшвя

,лекmонноi системй трФень 2020

ЦК 02l:2015 "22820000_4"
12820000_4 Блшш (прщбщм та
!иrcтовлення пшок з вшадинкою "Грщота||
гя "Почесня гпямптя"\

22l0 49 900,00
за пiця бе3 викориФщш

ле(тонноi сисreми
червень 2020

Щ( 02l:20l5 "22840000.0"
22840000-0 Альбоми щя зршкiв (подарунковi

22 l0 lз4,80
за пlвля без використшня

липень 2020

Щ{ 02l:20l5 "30l90000_7' ]0l90000-7 Офiсне устаткувщця та прилщя
пirпс /коята;ярп t цппнцпп-\ 2210 l 500,00

за без влtкористшня
с9рпень 2020

tK 02t:2015 "30l90000_7'
30l90000-7 Офiснеустаткуsшн, т& пршащя
рiзне (кшцювари згцво зi спечiфiкшiею)

22\0 49 000,00
за пiмя без викориФФня

лехтонцоi системи
вересень 2020

Ц( 02l:20l5 "30230000-0"
302З0000-0 Комп'юreрве облцнФш 22l0 l 300,00

заr пiвля без влrкористшня
лекФонно[ системи

червець 2020

ЦК 02l:20l5 "30230000_0"
}0230000-0 Комп'ютерне обладншвя
багаmrъчнкl liональний ппи.m;йl зll0 l03 560,00 эпрощена зlкупlвля серпень 2020

Ц{ 02l:20l5 "30230000_0"
l0230000-0 Комп'ютерне флцнщня (карта

22l0 5 000,00
за пiвля без вtlкористмня

лектронноi системи
серпень 2020

ЦК 02l:20l5 "З l4l0000_3"
14l0000-3 Гшьвшiчнi шементи (батарейки
"йно зi спецiфiкщiсю) 22r,0 6 з22,01

Jll пiмя без вrlкориФш8я
вересень 2020

ДК 02l i20l 5 "З l 520000_7'
l 1520000-7 Свiтшьним та освiтлювцьна
lpмaтypa (вабiр лiхтФикiв)

22l0 7 950,00
з0 пiвля без sи*ориФщм

лектрнноi сисreми
серпень 2020

к 02l :2015 "]2340000_8"
}2З40000-8 МitрофоЕя m ryчвоховпi
ryФцЕйаабiD) 22l0 47 500,00

зI пiвля бе] використшяя
леk]mняоi системи серпень 2020

цк 02l:20l5 "37460000_0"
}7абОО00-0 Iгрд Еа влJнвiФ, ЕаФiмвi iгрr

2210 22 680,00
заl

липень 2020

1К 02l:20l 5 "39220000_0"

}922ОООО-О КFоЕс црищ, mварц Ф
lомуm ФсЕодарФа i црщ щ
lшцiв грохщсжоrc харчувФщ (rcpмoc у

22\0 l0 l20,00
зtl пisля без використшм

лектронноi системи
липень 2020

К 02l:20l5 "39290000_1"
}9290000_I Фурнiтура рiзна (паршi вй

22l0 20 000,00
]ll пiвля без використщня

пакfiбннбi .и.тёми серпень 2020

К 02 l:20l 5 "44420000-0"
t4420000-0 Буаiвшьнi rcвари 1мтшева 22l0 з0 225,00

зJ пiвля без використшня
пекfiбннпi .,.тёмй

жовтень 2020

Ц( 02l:20l 5 "445 l0000_8" 145l0000_8 Знарш (ryристичний набiр) 22l0 9 750,00
зJ пiшя без використщня

trрrfiбяябi.u.тёми липень 2020

К 02I:20l5 "50З30000.7'

i0330000-7 Пшlryги з технiчного
бсrryговувшня тuекомунiкаliйного
lблщншня (пшrryги з технiчuого
lбслуювWшня ючок дmlw)

2240 l0 147,78
зiI пiшя без викориФФня

леmронвоi системи
липень 2020

Ц( 02l:20l 5 "50340000_0"

50340000-0 _ Посrryги з ремонту i технiчного
обоryювFшш аудrовiзумьного та
оптичноrc обладншня (поrcчuиЙ ремонт
аудiовiзушьного облщншня)

2210 8 000,00
пiвля без вихориФФня
лектонноi сисreми

лилеяь 2020

ЦК 02l:20l 5 "60170000_0"

60 l 70000-0 Прокат п&сажирсьцх
тщспортних засобiв iз водiсм (пошуги з
ФФтщспортною обсrryговувщм
виконшчоrc шФаry Днiпропетровськоi

2240 l2 000 000,00
lитi юрги з гryблiкщiею
цглiйською мовою

грудень 20l 9

I|К 02l :20l5 "60l70000_0"

60 l 70000_0 Пркат пrcширських
тршспорпих зmбiв iз волiсм (пmlryги з

шrcтрщспортного бслуrcвувшня
виконФчого шараry Днlпрпетровськоi

2240 l2 000 000,00
вiд rитi rcрги з rryблiкацiсю

мглlиською мовою
сiчень 2020

Щ( 02l |20l 5 "б0l70000_0"

60 I70000-0 Прокат пrcширських
тршспортних зrcобiв iз юдiсм (посrryги з
Фmтщспортвого обслуФвувщня
виконФчого шараry Днiлрпетровськоi

2240 l l 456 500,00 реrоворна процедура лютий 2020

ЦК 02l:20l 5 "60l 70000_0"

501 70000-0 Прокат пФщирських
Фшспортних зФбiв iз водiем (пошули з
вФтрщспортного обслуговувшня
виконщчого шарату Днiпроптровськоi
)6ласвоi оmи)

2240 395 l60,00 вlдкритl rcрли вересень 2020

Щ( 02li20l5 "66l l0000_4"
56l l0000-4 Бшкiвськi посlryги (бшкiвськi
пшчгя) 2240 59,60

зiч пiвл, без використФня
п.tmоррбi.и.трмu червевь 2020

I[( 02 I:20l 5 "72260000_5"
72260000-5 Пшrryги, пов'язшi з профшним
забезпеченням (послуги з постачФня 2240 2 680,00

зiц пiшя без викориФшня
леюронвоi системи тшеяь 2020

tIк 02 l:20l 5 "72260000_5"
72260000-5 Пшуги, пов'ящi з прогршним
9безпеченням (пФуги з пФачщня 224о 15 320,00

зi! пiвля фз використщня
леmронноi системи

червень 2020

ЩК 021:20l5 "72260000_5"
72260000_5 ПФryги, пов'яФi з програмним
збезпеченвям (лmлуги з пФтачшня
пmгошноm забеrпеqення'|

2240 44 500,00
зlч riшя без використщня

лектронноi сясreми
лилень 2020

пiвш без використщвя
пёm!цлi.u.тамu



Щ( 02l:2015 "79l30000_4"

79l30000_4 Юрчичнi псlцrги, пов'яшi з
)форшенням i засвiдченням докlнентiв
послуги нотsрiуса; поФуги, пов'язшi з

)тримщням випиФк, випгiв, свiдоцтв та
нших доýментiв)

22|0 l0 000,00 упiвля без використфш
Феmронноi системи

липень 2020

Ц{ 02l:20l5 "79320000-3"
19320000-3 Пшпуги з опитувФня

ромадськоi ryмки (посqуm з опитувшня 2240 l98 000.00 спрщена закупiвля вересень 2020

Щ 021:20l 5 "?9340000-9"
I9340000-9 Рsшшнi та маркетинговi пос,туги
пфJryля j висвiтлення дiяьнщтi деrryтатiв
)бласноi Dми)

2240 4 0]8 825,00 вИкритi юрги sересень 2020

ДК 02l:20l 5 "794 l0000_1"
I94l0000-1 Консультацiйвi пос:ryги з питшь
rИприемницькоi дiшьностi та упрФлiпня
конryльтацiЙнi послуги з питмь икупiвшь)

2240 ll l71,20 упiшя без викориошня
Фектронноi системи

липевь 2020

1К 02li20l5 "798l0000_5"
l98l0000-5 фlтарськi поФtуги (пФлуги з
lм*ення лоmиN)

2240 49 000,00
/пiшя без викориФщня

електDонноi системи
чер8ень 2020

ТК 02 l i20I5 "79820000_8" 19820000-8 ПосJryти, пов'язанi з друком
пошги з гпавiпчвяння\ 2240 33 000,00 /пiвля без використшня

елеmоняоi системи червень 2020

lK 02l:20l5 "79950000_4"
79950000-8 Поотуги з оргшiзщii вис@ок,
lрмФок l конгресlв (посrryrи з оргшiзацii 2240 l98 000,00 спрощена захупlвля липень 2020

Ц( 02l :2015 "79970000-4"
79970000.4 Вщшничi пооryги (пшiтlрнi

2240 45 000,00
/пiвля без вякористшня
шemoнHoi системи

вересень 2020

ЦК 02I:20l5 "803l0000-0"

l0310000-0 Пепуги у сферi освiти щя молодi
нФчшня учасвйr.iв АТО та iЕix дiФЙ шя
щбуmя вищоi Фвiти m спецiшьнiсm 074,
}8l "Публiчце упршiняя та

2282 зз2 400.00 ереговорна процедФа сiчень 2020

К 02l:2015 "803l0000-0"

l0З l 0000_0 Пmlryги у сферi ocвim дя молодi
нщчщш учасвикiв АТО/ООС та iхпiх дiтей
ш здобуmя вищоi освiти за спецiшьнiстю
18l "Публiчне упрщлiвм та
,fruiIi.й\л,Iцо"\

47l ]60,00 ереговорна проци}ра вересень 2020

)05l0000-5 Утйiзщiя смiтя та поводження зi
)мiпям блшiзувщм вiдсорrcвших

2240 l l 640,80
||a упiвля без використщн,

ФектоЕцоi системи
серпень 2020

leмoнTmy, сорryвщня, пЙгоrcвм до
пшiзщii та подuьшоi угшiзщii
паЕрiмьних цiннфтеЙ)

Щ 02l:20l5 "92140000-4"

)2l40000-4 Пшуги з покаrу вйФпроryкцii
пФrryги з покеу вйфматерiшiв з
tисвiтлення дlшьнфп деrrугатiв облмноi
)ш на регiонuьних тФекшuц)

2240 49 875,00
|м упiвля без використшн,

Фектонноi системи
червень 2020

к 02l:20l 5 "92140000-4"

)2l40000-4 Пшуги з покау вЙФпроryкцii
пФrtуги з локазу вйфматерiмiв з

|исвiтлення дiшьностi деrrугатiв облrcноi
)ади на регiоншьних шекшuц)

2240 49 000,00 упiшя без викорисшш
Фектопноi систоми

серпень 2020

ili

li

li

IK 02l:2015 "90510000_5"




