
ршвий ПМtI закупlвем gs2О2О plx з додАткоМ зl lrяlBaMB

Дц!цр9п е;цодс ьд99Q49с]r q рч а

iнайменчванrlя lамовяика)

Протохол вЦ ,о8.2о2о N9 22

..rупlDлl зs ДК О21|2О15

код кЕкв
lM

iющетвrх
коцтiв)

Очl8увавs вsртlсФ
прсдйетr эa*уdlв4l

| орtсвФ,
l ""япйl,о*.rо*

tроцедур. 
1 .oo"uoor_зrкупlв! 
l "",роaо_l дуря
| звкупtмl

Прпtiтах

2 3 5 6

l20000 8 ПIJодJкцiя р(\ лиltllllцтва, Y п)мч числi

IмrIl]ого (KBiTKoBi комlIозицii)
22I() l()8 0()0,00

iljil,про
YклцеIiий

договiр
2о2о

18520000-0 ПерсональЕi хронометри (варучвi юдинниш

:кiяочi)

22 r0 8() о0O,о0
звiт про

умщсвЕй
фтий
2o2l,

202l)22 10 4() 000,00
системи

22 10 l98 51,0,00
звiт про

у8^цевий
дофвiр

1ю'гии
20 2о

2о2о2,2|о 1 18 ооо,Oо

l б0 0()0,00
звiт про

укrщеlrий
договiр

квlтеЕь
,2о2о

22 10

22 l0 4() 000,00

]акуrriв^я бсз

викорис],Фм
елекl,рошоi

с{Фсм!

серr!епь
,2о2о

,2,2|0 85 000,00
звiт про

)вцеIмй
дофвiр

пютий
2о2а

22 10

22 i0

4() 000,00

э*ут!iвм без
ВИКОРИФФШ ,2о2|)

9)t 000,00
fвlт про

vK rцевий
1шlговiр

rю,гий
2o2U

,2,2L0 гl;; звiт про
ук^цспий

доrcвiр

люшй
2о2о

22 10 38 ооO,о0

2 000,00

эs}пЬм без

2а 2о19 lбоOOо-5 Ремiяцi для годинникЬ (ремiяui шкiрянi дм
наручних lюдинникь жtrочих)

l9520000 7 Ппастмасоlli tlиробlt (лототро}I)

L

l

lZZZtOOOO-S Гнзети (пере,/(llлата на газgти та виданllя

2210

захчпiвм без
викориd,Фм
eleKTpoHBoi

aисl,еми

(ерпевь
2о20

2210 3 07l],00

]мYпiвля без
викориФ'щш
е^ектроявоi

сиФеш
2о 2о

2221о000-5 Газсти (передплата ва газети та виданн,I

перiоличн1)
2210 4l 922,00

змупiвм без
впкориФ,dш
електроввоi

грудея
2о2о

2232000о-9 BiTMbHi листiвки (вi'гальнi листiвки)

22з20000-9 Вiтальнi листiвки (rliTalbHi листiвкlr)

2 2320000-9 BiTMbBi мстiвки (BiTalbвi листЬки)

2 210 ) | 7 21,2о чк^цеuцй
договiр

бере]}ея
2о,2о

22 10 ll4 0()0,00
]BlT про

ук \ilсllrй
лOговiр

квll,ея
,2o2l)

2210 8 05(),00

закr,пitrля без

викориfl,мм

систсми

],рФе!
2о2о

зжупiвм без

2о2с228200оо-4 Бланш (при.чбшш та виготовленш паl]ок з

вклад!Iнкою "Грамота" та "Поч({,на грамота")

22840000 0 Альбtlмtt дпя зразкitз (подарчнковi мьбtrмlл)

30120000-6 Фоmкопiюва.rьне та полilрафiчне обладнаявя
l--- л*л*.,л* .-.,rv 1кди,пилжi)

22]-0 49 900,оо

2 210 34 tt()

зак\,ilirlля без

е tектроsвоi
системи

2а 2\

22 10 9i] 596,74
звir'про

},(^цеший
/кlговiр

KBll,e
2о2

30l90000-7 Офiсне устаткуван}ц та l]риладдя
згiлно зi спе шrrdlйallicto)

рiзне (палiр
22 l0 l97 875,00

l ."i" npo

| укluе,rий

| 
лоп,вtр

2о2

l



-г---
l кодкrш

пDодI€т зrвупЬjri 38 ДК 02l;20lб | оrоН"*
l rощтlвl

Очirуваsа варт{сD
прGдметt з8rупisдi

| Орtеяrc,

l,о*"-оa
IроцедУРа lочоr.л".,3аКУПЕДr 

| ",,роц".l дурu
| захупiваi

Првilтка

30190000 7 oQlicHe ус,гаl,кYванrIя та тlрl{ладlЦ pr]Hc I ,z zto
(каяцтоtsари зl,йно ]i специфiкЕll\iсю) l

9|,489"22
звiт про

договiр

бсретвi
2о,2о

30190000 7 Офiсне устаr,куванIlЯ та прIt^аддд рlзн(: I zzro
(контейнер l чорнилом) l

] 50(),00

rкчпiвм без
lкориФ,dм
lлектронноi

(:иФ,еми
:]02(j

з0210000-4 Машини дм обробки даяих (апаратна частина) l Ji l0
(персонаБний комп'ютер в комплектi) 

L
l82 64о,00 уклщеll{й

доп)вiр

звiт про
Yк.\цепrй

доловiр

березевъ
202оз02 l0000-4 МаlllинИ дм обробкИ даних (апаратна ,,астина} 

l

l'*"""*i"",*1- _ ___I
3023о000 О Комп'ю,герне Обл'чtltанIш (пр]lнl,ер лм 

l

проставмЕ}ш uIтрих-коАу |{а документu) 
_ _]

-1
302з0000-0 Компlот€рне обладнання (каргрИеР)

31 i0 7,2 0()0,00

з l l() l } о()0,()0
.1юпй
202l)

22 10 1 зоо,00

tак]тliв^я без

2о2о

30230ООO,О Комп'ю,герве обпаднанш
lбя гятоri)чнк tliоIIальний пр!lс,грrii)

з110 l оз 560,00 зжуuillм
СеРПеgr|

2о2о

22I0 5 0о(),о0 е \екц)оввоi
(]исгеми

,2а2о

22 10 6 3,2,2,о4

змуltiвля без

202t)

3t430000-9 Елекrричнi акумумтори (Батарея (cSB l2B
7,2Дч 2,1 кг (GРl272F2))

3152о000-7 Свiтrиьниш 1,а ocBiTлIoBaлbнa арматура (набiр

пiхтарикЬ)

lзzз+оооо-в Мiкрофони та lучномовцi (акчстичнrlй набiр)

2,2L0

22 l0

t 1 704,00

бсз
викорrФ,Фм
електроввоi

бер€зеаь
2о2о

7 95(),00

зщпьм без

рикорис],щм
e^eKTl)oH!oi

(иffеми

серпевь
2о,2о

22Iо 47 500,00

]аачпillля без

ereKTPoHяoi 2а2о

37460000-0 Iгрrr ва впучrliсть, lIacTbHi irри та Ьвентар
(шахматвий набiр)

з9260000 2 Секцйrri лоткI] та канцелярське прилаJщT

(набiр настiльний}

39220о00 0 Кrхоннt,прttлад,l.я. говарlt для лому та

|*anourlrar"^ i lIри^аддя /ия rаклrutЬ гI)омадського

|*^pryu"*Lя (термос у фу,гмрi)

,22|о 22 680,оо

змупЬd без

eлeKTPo!Hoi 2о2о

22 10 l47 5()0,00
звiт про

у8^щеций
допrвiр

2020

22 l0 l t) l 20,00

закIllirrля без

викориФ,мш
ereKцroHBoi

lипеllь

2о2о

закчпiвля без

39290О0О- r ФYрнiтура рiзва (uарасоd вИ доч_v)

444200о0-0 БулЬепьяi ToBaprl {мета^ева шафа)

44510000 8 З}Iарядц (туршстичниii набiр)

503lO000- 1 Технiчне обслуговувлlця i ремовт офiсноi

reжiш (технiчне обслуювуванllя i поточний ремонт
MaoKvBaдgtli машини тигту ММЕ- i )

221о 
| 

,u ооо,оо 2о2о

22 10 3() 225,00

закупi$ля без
впкориФ,мш

е teKTpoBBoi
сиФеми

2о2о

22 l0

2,24о

9 75(),00

trак\,пiJlля без
викорисгФaш

eleKTI)oBHoi 2020

з о0(),о0
звrт про

уклцсяяй
доmвiр

2о2о

503t0000- 1 Технiчне обслуIювуtsаяlя i ремонт офiсноi
(CcpI)icHe обслугоts},ван] lя кOпmвально-

рзмножуваý]]оi технiки)

ПOслугlI з ремонl,у i ,reхнiчного обслуюlJувtlн}tя

комп'ютерitl (пото,rпltй ремонт i TexHj,tHe

ш комп'ютеlл{их rlерliферЙних пристl)оiв)

50320000_4 Послyгrt з ремонту i тtхнi. цоrо обслуmвуванrrя

персональrпIх комп'ютерill (пtrточнrtй ремонт iтехнiчне
л6"пr.оячванш комп'ютеDних rrерrtферйнш lrристроiв)

2,24о l76 4lio,0o
звiт про

укlrylaI!ий
логrlвiр

2о2о

,224о 2l 328,1,}0

звiт про
чк^4rеltий

/ц)aoBip
2о2о

,224о 7 2 2б5,5б
звiт про

уклцеuий
доrcв ip

20 2о

50з300о0-7 ПослуIи з т€хнiчнок) обспчговування
телеком.чнiкацйногrl облалt taHl ш {послу ги з технiчнrlю

обслуювування точок доступу)

,2)40 l{) ]47,78 е.lекц)онвоi



50340000-0 - IIослупr з рсмо}] гч i rr,хнiчного

об*rrоuчu"rrпо sудiоtsiзYальног() та оптичного обла,/1ваII!tя

1поmчний ремонт аулiовiзумьного обладнавrrя)

заfупisдi зs ДК 021i20l5

55510000-8 Поспути iдмень (rlослуги rдалень)

Прокат пасажярськях транспортнях
iз водlем (послуг8 з автотраяспортного

впконавrIого апарату

обаасноi рплв)

бо17оооо,О ПроБат пасажврсъквх травспортнпх
засобiв iз волiем (послуги з автотранспортного

впконавчоl,о аIIарату
обмсвоi ра.ли|

бО17ОООО-О Прокат пасжнрськях транспортвцх
lз водiем (посАугв з автотранспортного

вяЕонввчого апарату

5 Поспугlr, цов'r{заIti ] црограмцим зrrбсзtrсченщм
m з постачанgя програмного забезпечевrrя)

5 Послуги, ltов'я,занi ] програмIIим зitбезltеченням

(послуги з 11остачаяrUI програмrtого забезпеченlrя)

ро")

75l30000-6 Допомiжнi
вного управNння

*оЬaпоrrд"rrцii у мехtах Украiни з використанцям вйбитку

маркувашлrlli ма]цини)

1000О l Лослугlt reлеQlонtlого :]l]Ъзк.у ,га tlереда,ri данлш

(послуги рухомого (мобilыrою) звhзку)

2 1 0ооо- l Послчги ft леq)онI lого з)}'язкч,га перелачi даяrrх

:лекомчнiкацйнi поспуги)

ýдgбjвськi послуr и (баrrкiвllькi ltослуги)

11 456 5оо,оо

6-1 000,00

l 9 620,00

1 зб 0о0,00

l2 000,00

2 680,о0

15 320,00

44 500,00

|'24 9tl2,24

72 498,00

l0 00о,Oо

t98 0()о,оо

l tl7 800,00

4 0з8 825.00

l940,40

9 5б3,40

без
викориФ,дlш

е leKTpoEBoi
сиФеми

72260000,5 Послугlr, пов язаrti з програмним забезrtечеrrням

(послуги з п()стачанtrl програмноIю забезпечення)

72260000-5 ПослугI1, пов я:lанi ] прогрT мним забезltе,tеttняvt

(послуги з постачання програмного забсзпеченrrя)

обслуговування, нмагоджеЕня r,a ексrиуатацii системи

iнформацйноr,о забезпеченtlя лепу,гатiв * ,,рмА tll -

791300о0-4 Юриди,rнi гlослуг}t, пов'язанi з оформленням t

засвИчеllIшм 7цlкуменr'iв lllос\чги ltо,гарiуса; пOслYI и,

i з отриманffiм вItllи(,ок, вtrтягiв, свИоц],в,га

Ьшш дtlкуменr,iн)

7932ооо0 3 Послуг!l з OlI}lTvBitнrя громtlдськоi лумкlr
(поспуги з о]Iитуванш громадськоi думки)

PeMaMHi та марксr,инmвi послуги (послуги з

l1ослуI,и лм урялових орган]в
(llосп1 глt з урядового зв'язк1,)

MapKt,r,rtHпlBi гIослуги (послчги з

газеr,i)

просуванrш тема,ги!tною,га irrQlормаuйr{ого конl,ен,гу на

'"т"ще. ро'IРса" Jп:jgliмr'них мережах) .-
79340о00-9 Рекламlri та марксltнпlвi IIослуги {послуги з

висвiтлеrrня дИ,\ъностi деuyта,гiв об,rасrlоi рали)

79з40000 9 Реклitмlli та

розмiщеt"tlш оl\)лошснь у

79340000 9
trцеlIIш

Рекламнi та маркgгIlнп)вi послуги (послчги з

оголошень у газеl,i)

10000-1 КоЕсумтацйнi п()слуги з питань
rprleMHиllbKoi дiяльностi Ttr _чправлйrrя (консулыгаuйнi

береФш
2о2о

ОрlсцФ-
вsБ8й

почrток
провGдов-
iя пporte-

ryPrr
зпrупiilдi

2020

грудеаD
2о2о

2о2о

Очiкувsяа вартiстD
предметв t.tryпlвдi

11 456 5оо,оо

1l 456 5оо,оо

артвй
2о2о

)о 2ll

2о2о

Про,гокоi ТК вй l l О8,2()2О Nq 22

послуги з питань закуrrЬель)

7 50(),00

Код кЕш
lроцсдурr
зrrlrBlвl

Lк\,пiвля без
,*Ьрrо'*ш
лектоЕвоi

Пряriткl

2,240

,2,24о l99 000,00
звiт про

умцсsЕй
договiр

2о,2о

224о

ВИsрsti
торгll з

sгАiйською

224о

ВИкрЕтi
торгш з

LагАiйсDаою

224о

224о

2240

процедура

зBlT про
),к^цен{й

;!)говiр

звiт про
умщсdtrй

договiр

,2240 умцеЕдй
договiр

202о

224а 5!],ll()

закупiвм без
викориФФrм
електроцвоi

сиф,е@

2о2о

бсз
сiчець
2о2о2,240

сиФеш

,2240
зшупЬм бсз

2о2о

,2,240
e,lcKTpoяHoi

сиФеми
2о2о

2240

]ак) lIiI]ля беr
лппеЕь
2о2а

224о
договiр

,2о2о

2240
]BlT про

уклцепий
лопlвiр

2о2о

224о

rахr,rтillпя без
\ипевL
2о2()

сиФеми

221о 2о2о

2240
звiт про

!ъ^цеIlий
лоrcвiр

бfре tcu l

2о2о

2,240 2o2l\

2 24()

бсз
,\Фий
2о2оe{eKTpogHoi

,)240
бсз

,lюrий
,2о2о

creKTpoBяoi



---]---
l кодкrш
lt*
lбюдreтilш
l rоцтiв)

Прелмет закупiвлi за ДК 02l;20J 5
Очlаув.r. rBlTlcn
прGди9тi ,araупiвдi зaаувlвдt

,;;;,-
псвий

lоведеЕ.

дур8

ПрЕйiт*Е

'r-**;-""*л"."-*;;;r" -",*" _ Г_ л
пЦприемницьКоi дiяшrrостi та управпЬш (консулы,ачйнi | 

,2,24|)

послуги з питань закупiвепь) l

1l 171,20

шчпЬм Оез |

rкориошш 
|лектронвоl 
Ij::_]_

rцпець
2о2о

7954000о-1 ГIослупr з ycl{oгo п(lреклад/ (послуги з усного
перема/ry)

?15500Й; ГI.r*у** *О"rЙ^ Йр"О-Ir,гекстiв i
комп'tотернtli tsерстки (пос пуги зi створенtя iнформ ацil"tно-

2,24ol 0,()l)

l
спроlщ,ва | |

иKvLlirlu 
1

]ересеЕь
2о20

Протокол'ГК вЦ l l,О8.2020 N! 22

224о 0,(l0
,l',om,,H,ll

::_,:I
Bt,PeccB'

2о2()
Протокол ТК вИ l l,Оа.2()2О Nц 22

79810000 5 Друкарськi послугтt (послуrli з нанесен}Iя

лоютицч)

7981оOо0-5 Д,рукарськi послупI (послугIr з ншесенllя
логотицч)

224о l30 0()0,00
звrт про

чк,rцеяий
логовiр

2о2о

224о 49 000,о0 ,2о2о

79820000-8 Лослугл{, llов'язанi '} друком (послуги з

гравiруванвя)
2240 б{) 0()0,()0 \.к 1цеrl!й

доNвiр
2о2о

79820000-8 Посауглr, пов'яз,лнi з друком (послуги з

гпавiрувшш)
2240 33 000,00

зжупЬм без

2о2оeleKTpogвoi

79950000-8 Послчпl з opгaltiзaItii BltcTaBoK, ярмарок i

коцгресiв (посл},ги з оргаrriзацii кояфер()Ецй)

799б0000-1 Посчrугrt фmогllафiв i счпутнi послуги {llослуги

фOюграфiв)

7997о000-4 Видавничi послуги (пмiryрнi послчги)

224о 1(]8 0i.)0,00
спроIц,ва

2о2о

,2240 1tJO 0t)0,00
звiт про

\,&rцепий
логовiр

,2о2о

22 10 .15 000,о0 2о2оелектроавоi

SО3lОООO-О Послуги у сферi освiти для молодl
(навчаннЯ учвсхвкlВ Ато та ixнix дiтей дrя злобуття
Ьнщоi ос"irи за спецiадхlстю О74, 281 "Пубпiчве

ry:!1Y :_,_ ту i",_"j pr1,_" н я " )- 
- - _

so3loooo-o ПосАугц у сферi ocвiти дм моАодi
(вавчання учасникlв Ато та йяlх дlтей дм злобуття
внrцоi ocBiTH за спецiшвlстю О74, 28l "Пубаiчве
управаiння та алмiхiструввння")

22а2 332 4оо,оо
Переrcворха
процедура 2о2о

22а2 471 tlбо,оо
Переговорав
процедурв

!Фрссе!l
2о2о

8о52оооо-5 навчшнi засобя (навчальвi семiвари) 224о 30о оOо,Oо
вИЕрffтi
торгя 2о2о

905l0000,5 Утйiзаrtiя смiгlя ,га lIоволжсн}Ul зi смiтгям

ýтипiзytlа нrtя вiдсоlповсul ttx м; rгерiмы t rrx ptlcypciB (по<,п_уги

з розбираtlня, /[емоlIтiй\ , ( оIл \ llallюl, IILtготовки ,/t()

чiиiзацii l,a гtt,лшшtli у гtr,riзаltii матерiа,rьних цiнltост,е1-1)

lЧZt tOOOO 5 Пtхлугtl f виllобниrt,tва кшllплiвки та

|оЦеола.е, i счпу;гнi послчгll (|Iо(лчtи l вltllобницlвi,

l iяформацir-Il rих вiдеома,гt,цllЕ) _.-"..-_--..-----=--_

lszrzoooo-B ПосАугtr з розповсюд)вення KiHo- та

l вЦеопродукцii (посАугн з розповсюдjжевн:
|вЦеопролукчii)

,2240 l l 640,8о

закупitlля без
вrкориfl,ilIш (,ерIIеgь

2о2о

,224о 0,0о 2о2о
Про,rcкол ТК вИ l 1.o8.2o2o N! 22

224о о,оо
вцхрвтi

fорга 2о2о Протокод ТК вЦ 11,О8,2О2О N9 22

92140000-4 Поспугrl з пока]}у вИеоrtродукIlii (послу],и з

показу BЙeoмal,epiarrb з висвiтлен}rя дiяльностi депчта,гil]

обласноii раl(и на регiоналыrих'гt:i:j1-- 
-_

92 140000,4 Послуг}I з ltoкa ty вцеоrrродукцii (поспуl и з

rrоказу BИeoMilTepiaaiз з висвiт,лецtlя дйльнсlстi лепчта,гiч
обласноj ради на регiонмыlих ,гt:леканмах)

,2,240 l()8 875.00
звiт про

,rтладеrlий
доmвф

квiтепь
2020

,224о 4,) tJ75,00

закупit;пя без
викорисlжш ,leple!],

2о2о

92l40000,4 По(^угIl з пока'tу BiJLeollpoдvKuii {послуr,и з

| показч вИеома] epia лЬ з Bt tcBiTleHlя дЬпьностi деплта,гiв

|обпасrrоi раJtи l{a регiонмьних тепеканалах)

,224о 49 000,00

]мчпьм без
ВИКОРИО,ФIШ
елекц)оцвоi

свФемя

(,ерпсltл
,2о 2а

92370оо0- 5 Послуги звукоOпераlюрiв (послуги

звукоопсраr,орiв)

,224о 196 5()0,00
знiт про

допrвiр
2о2о

9221ОООО-б Послугн радiомовленяя (послуги з

внсвiтлення дiяýпостi депутатiв облвсноi радп на 224о о,оо
вйкрвтl

торt{
ссрпевь

2о2о Протохо^ ТК вlд 11,О8.202О N9 22




