
рlчний пллн
rsкупiвФь яа 2020 piк

ri змirамш ви l3.10,2020
<ДпiпропФровськs обласша ршя>

€дрпоу 2392Е934

кщя виповиняt ш.сяФlýторlв
прсщетr яryпiшl

Ко!ФФя. trltв. пр.дмет. !.ryпlшl

Код згИпо
] кЕкв (,ui

h!штls)

код ццпо
t кЕкВ (мя

к!штlв)

Кол п,W{о
з КЕКВ (дlя

Potмip бющmm

очiryв.п. BrpdФb
Процсryр. цhfпlцi

Орiсвтовilпй

40 000,00
riвля без використшвя
1eкmoHHoi системи

липень 2020
Д( 02l:2015 "l8510000-?"

185l0ooo-7 Ювфiрнi вироби та супrтнi
тпвяпи (rЬчтляп ло наDччвих годиввикiв

22l,а

ЦК 02l:20l 5 "1 85 t 0000-7'
l 85 l0000-7 Ювmiрнr вироби та супугнi
ювюи (tьиляо до наоччнц годинникiв)

22].0 20 000,00
заг Iiвля без використшвя

жовтень 2020

ЦК 02l:20l5 "l8520000-0"
l852OO00-0 Перфнмьнi хрономири (наручвi

.олинникй кiночi)
22l'0 I I8 000,00 прощ9на закупlвля червень 2020

ЦК 02l:20I5 "l8520000-0"
l 8520000-0 Перmншrьвi хрономири (наручнi

22|0 49 750,00
зш" Iiвля без викорисаавня жовтень 2020

Щ 02l:20l5 "l8530000-З"
l853oooo-3 Подфунки та второди (набiр

подФунковий з лоrc,гипом в упшовцi)
22l,0 49 000,00

зак liвля без використання
лектронноi системи

серпень 2020

ТК 02li20l5 "185З0000-3"
185З0000-З Подарунки та вш}юш
(ншрулний знш "За засrryгff перед

громщою") __
fr-ozОООО4 Су",*" (дйой ш*орфе;;i;

22l0 49 000,00
зак riвля без використмня

лектронноi сиýт9мя
вересень 2020

липеяь 2020
ЦК 02l:20l5 "l 8920000-4" 49 000,00

]iвля без використшня

ЦК 02l:20l5 "l9l60000-5"
9160000-5 Ремiнцi ]ця юдинникiв (шкiрянi

rемiнф щя наручних годинникiв жiночих)
22l0 38 000,00

зак пiвля без викориошня
лектоняоi системи

червень 2020

tК 02l:20l5 "l9l60000-5"
l9l 60ООО-5 Ремiнцi lщя годинникiв (шкiрянi

peMiHui дя яаручних годинникiв жiночих)
22l0 l9 000,00

зш пiшя без використшм
лекФовно[ сисreми

жовтень 2020

Щ 02l:20l5 "I9520000-7' l 9520000-7 flпштмасовi вироби (лотшрон) 22,l0 2 000,00
зак без влtкористмня

серпень 2020

IIк 02 l:20l 5 "222l 0000-5"
22210000-5 Гш 0lередшата на гаети та

"""яяяя пепiопичнi)
22|0 3 078,00

за! пiвля Фз викориmшня
липень 2020

ЦК 02l:20l5 "222l0000-5"
222I0000-5 ГФп (лередшаЕ на гФети та

"""я.., пепiописнit
22lo 41 922,00

заt пiвля без влкориФшня
грулеяь 2020

Щ 02l]20l5 "22З20000-9"
22З2ОООО-9 BiтubHi листiвки (BiTubHi

221'0 8 050,00
за1 пiвля без вtлкориставвя

,прпппнябi .и.темй
травень 2020

ЦК 02l:20l5 "22820000-4"
22820000-4 Блшхи (прщбшм та
вигоrcалевш пшок з вuцинкою "Гршота" 22l,0 49 900,00

заl пiвля без використмня
)лектронноi сисreми

червеяь 2020

ш{ 02l :20l 5 "22840000-0"
22840О00-0 Альбоми лля зр8кiв (подарунковi 22l0 l34,80

заl липевь 2020

ЦК 02l:20l5 "]0190000-7'
30l90000-7 Офiсне Yстаткувщня та пршаддя 22l0 l 500,00

з& ,пiвля бсз використшяя
,прбпянпi .истеми

серпень 2020

ЦК 02l:20l 5 "30l90000-7'
30l90000.7 Офiсне Yстаткувщня та пршщ
рiзне (кшчmвари згйяо зi спецiфiкаri€ю)

22]^0 49 000,00
за] ,пiвля без використшня

электронноi сисreми
вересень 2020

ЦК 02l :20l5 "302З0000-0"
З0230000-0 Комп'ютерне облцнщвя

!д!р!рЦФ) _-
]0230000-0 Комп' ютеряе обладншня

2210

зll0

l 300,00
,пiвля без використшня

черOень 2020

l0з 560,00 слрощева закупlвля серпеяь 2020
ЦК 02l |20l 5 "30230000-0"

ЦК 02l]20l5 "30230000-0"
]О2ЗООО0_0 Комп'юreрне облщнщня (карта 22l0 5 000,00

/пiвля без вихорйстшня
спдфл!цбi .и.т.ми

серлень 2020

цк 021:20l5 "3 l4I0000-3"
Зl4lООО0-3 Гшьвшiчнi Фем9нти (батарейки 22l0 6 з22,м /пiвля без використшня

спе*1mяяоi сисемй
листопщ 2020

дк 02l 20l5,]1520000-7,
3l 520000-7 Свiтшьникй та освiтлювшьна
apMaтуpa (набiр лiхтарикiв)

22|0 7 950,00
зд упiвля без використшня

Фектронноi системи
жовтень 2020

Д( 02li20l5 "32]40000-8"
32З4ОООО-8 МiryфrоЕ! m ýпвомовцi
fш@впй Еабiр)

22l0 47 500,00
зп

9!9кт9,ццsrsц9!9ци
серпень 2020

ЦК 02l;20l5 "32340000-8"
}234ОООО 8 MirpodroEE Е гучЕомовщ
авмвяй вабiо}

22,|0 47 500,00
за упiвля без використщм

рпеmонноi системн
sересень 2020

ЦК 02 l:20l 5 "37460000.0"
З746ООО0-О lгрв Еа влущiФ, Baбйsвi iTPд
m ЬDсmар (шшtrЕвй Еабiр)

22l.0 22 680,00
упiвля без використшня
.прmяяпi .я.tми

липевь 2020

IIк 02l:20l5 "з9220000-0"

39220О0О-0 КJяовшс прищ, фварв щ
дошу m юсЕодарФа i Ерйщ щ
зйцiв ryомцськоD харýвшц (ftpмoc у

22l.0 l0 l20,00 упiвля без ВИКОРИСТШЕЯ

Фекrровноi системи
липень 2020

К 02l:20l5 "39220000-0"

3922ОООО-0 KyxoBIc Ерищ, mвари ш
цоry та rcсдодарgва i прищ щ
]eщiв гроццсьЕоrc харчувФм (rрхос у

22l0 24 065,00 упiвля без використшня
eJIeKTpoHHoi системи

вересень 2020

ЦК 02l:20l5 "39290000-1"
}929О000- l Фурнir}ра рiзна (парrcолi вй 20 000,00

упiвля &з використщня
.пёктmняоi системи

серпень 2020

ЦК 02l:20l5 "З9290000-I"
l9290OO1-1 Фурнiт}ра рiзяа (паршi вй

22|0 l5 150,00
упiвля Фз викориmшня
дf,дзffл!цбi .иm.ми

вересеяь 2020

IK 02l:20l5 "39290000-1"
39290000-1 Фурнiryра рiзна (BiHoK iз штучнйх

22]'0 6 000,00
упiвля без використшня
епебпоняоi системи

вересень 2020

tK 02l:20l5 "44420000-0"
44420000-0 Булlвоrьнi rcвари (мтшева

2210 30 225,00
ryлiвля Фз викориmшня
.пёImбянпi сястеми

жовтень 2020

ЦК 02l :20l5 "445l0000-8" 445l 00ОО-8 Знарщ (ryристичниЙ набiр) 22l0 9 750,00
,упiшя бФ використшня
ёпскmонноi системи

лилень 2020

ДК 02l:20l 5 "50330000-Т'

50330000-? Пфryгн з reхйчного
бсJryrcвршм шекомунiкщiйного
облщвшня (пфryaи з reхяiчноrc
обqrуrcвувшня mч9к дштулу) _
5О3400О0-О - ПоФуги з ремовту i reшiчного
обслуrcвувшня аудовiзушьноrо та

опmчною обладяшня (поючний ремонт
аудовiзушьною облшшня)

2240 l0 l47,78 ryiliвля без вйкористffня
Фешронноi системи

листопщ 2020

IK 02l:20l5 "50З40000-0' 2240 3 600,00 ryпiвля без використшня
елеmронноi сисreми

вересень 2020

ЩК 02l:20l5 "50340000-0"

50З40000-0 - ПоФуги з ремовry i reхвiчного

обспуrcвувшня ауцiовiзушьвого та
оптичноФ облщншня (поючний ремонт

| 
аудiовiryшьвого обладншня)

2240 4 400,00
ryлiвля б€з використшня
електронвоi снстеми

жовreяь 2020

Щ( 02l:20l5 "60l70000-0"

i0 I70000-0 Прокат пасажирських
гршспортних эrcбiв iз водiaм (послуги з

цФтшспорпого оfuлуговування
зиконФчого mфаry Двiпропетровськоi

2210 12 000 о00,00
(критi торги з rrублiкuiсю

англiйською мовою
грудень 20 l 9

]_

ЦК 02l:20l5 "60l70000-0'

60170000-0 Прок8т пшширсьшх

цшспортвих wlбiв iз водiсм (посlryги з

шrcтшспорвого обсJryrcвувшня

виконщчоrc шараry Днiлропетрвськоi

2240 12 000 000,00
lкритi Фрги з публiкщi€ю

шглiйською мовою
сiчень 2020

пiвля без використшня

за

зil

зi

зi

зi

з



]6О tzoooo-o Прокат пrcжрсьшх
lтршспортних заобiв iз BolicM (пслуги з

IIк o2l :2ol 5 "6О| 70ООО-О" 
t 
шютршспорпого обслуrcвувшш

I виконшчоrc шараry Днiпрпqтровськоl
lM",.""r..,"r

2240 l l 456 500,00 )еговорна процедФа лютий 2020

ЦК 021:20l5 "60l70000-0"

60 l 70000-0 Прокат пасширсьмх
тршспортпих зrcобiш iз водiсм (послуги з

вютршслортного обФуговувФня
виконшчою шараry,Щнiлропетровськоi

2240 395 160,00 вtдкриI торги вересень 2020

ЦК 02l :2015 "66l 10000-4"
ббl l0000-4 Бшкiвськi пошуги (dшKiBcbKi

пошги)
2240 59,60

зш Iiвля без використмня
лекmонноi сисreми

червень 2020

ЦК 02l:20l5 "722l0000-0"

722l0000-0 Пофуги з розрФки пшriв
пргршпоrc uбфпЕчеfl ш ФФробка
прогршноrc зафзпеченяя веGрrcурсу
"€диний ресст об'сктiв комупшьною майна"

шо нuежить до спйьffоi власностi
териюрiмьних Фомц сй, соиц, MicT

2240 24 480,00
зак riвш без використшня

лекФонноi сисreми
жоsтевь 2020

tm 02l:20l5 "?2260000-5"
t2260000-5 ПФуги. пов'язшi з прогршним
вбезпеченням (пошуги з пФтачшня 2240 2 ir80,00

пiвля без викориФФня
леmронноi сисЕми тФень 2020

Ш( 02l :20l5 "72260000-5"
/2260000-5 Послуги. пов'язанi з програмним

}абезпеченням (поФугй з постачання
,.л_"..п.п ебеrпеqення)

2240 l 5 з20,00
за пiвля без викориошня

лектронноi системи
червень 2020

ЦК 02l:20I5 "72260000-5"
72260000-5 Поýлуги, пов'шi з прогршним

вФзпечевшм (пшlтil з посвчщня 2240 44 500,00
зц пiвля без вихористшня

лекФовноi системи
лип€нь 2020

IK 02l :20l5 "79l30000-4"

?9IЗ000О-4 Юрщчнi пmlryги, пов'язшi з

форшенням i швйченвям документiв
(послуги HoTapiyca; псrryги, пов'язшi з

отимшням випифк, витягiв, свiдоцтв та
22l0 l0 000,00

заr пiвля без викориmшяя
лектронноi сиФеми

жовтеяь 2020

Ц< 02 I :20l 5 "79340000-9'
?9З40000-9 Решшнi та маркwнговi пошуги
(послуги ] висвlтлення дiшьностi дегDпаrrв 2240 3 94 l 045,00 ацкрит юрги вересень 2020

ЦК 02li20l5 "794l0000-1"
/94l0000-1 Консультщiйнi послуги з питмь
1йприсмницькоi дiяльностi та управлiння

.консультщiйнi лосryги з питшь зшупiвшь)
2240 I l l?1,20

за, пiвля без викориошня
rекФонноi системи

лисФпц 2020

tK 02l;20l5 "79810000-5"
798I0000-5 Дру(арськi пошуги (псrryги з

z240 49 000,00
заl ,пiвля без використшяя

червень 2020

ЦК 02l:20l 5 "798l0000-5"
798lОO(Ю-5 Друхарськi поФуги (поФуги з

2240 24 500,00
заl ,пiвля без викорястшня жовтевь 2020

IK 02l :20l 5 "79820000-8"
79820000-8 Послуm, пов'язшi з друком
/пмм, i гп^вiпчванняl

2240 33 000,00
заl ,пiвля без використшня

,f,рrfrанноi системи
червень 2020

Щ 02l:20l5 "79820000-8"
79820000-8 Пmлуги, пов'яшi з друком
(посми з ФФiDувшня)

2240 lб 500,00
за ,пiвля без використшня

.пёffiяяоi сисreми
жовтень 2020

ЦК 021:20l 5 "79950000-4"
19950000-8 ПосJryги з оргшiзаuii вистшок,
rpMapoK i конгресiв (пфryги з оргшlзацii 224о l9B 000,00 спрочена заryпiвш липень 2020

ЦК 02l:20l 5 "79970000-4"
79970000-4 Вщавничi пооryги (пмiryрнr

2240 2ti 007,00
без використщня

жовтень 2020

ЦК 02t 12015 "803l0000-0"

803 loooo-0 ПоФryгп у сферi освiтй шя молодl

(вшчшвя учасникiв АТО та i*Hix дireй шя
:цобупя вищоi фвiти за спецiмьнiстю 074,

28l "Публiчне управлiвня та

iдц,!,!цI9сцц{) 

-
80] l0000-0 ПоФугll у сферi Фвifr шя молодi

(ншчшяя учrcникiв АТО/ООС TaiiHix дiтей

шя цофm вищоi Фвiти за спецiцьнiстю
28l "Публiчне упрашiння m

2282 332 400,00 ереговорна процй}?а сiчень 2020

ДК 02l:2015 "803l0000-0" ,, q' 4?l ]60,00 ереговорна процема вересень 2020

ЦК 02l:20l5 "905l0000-5"

)05 l0000-5 УтЬiзшдiя смiтя та поводження зi

lмiпям ýпшilувшня вйсорювщих
иаreрiмьяих pecypciB (послуги з розбиршня,
lемонтажу, фрryвшня, пiдrcmвш до

пшi!аIi та подшьшоi }фiзщii
gаreрiшьних цiннмеЙ)

2240 l l 640,80
за упiыя без використшня

Фепронноi сисreми
жовтевь 2020

ДК 02l:20l5 "92l l0000-5"
)2 l I0000-5 ПфJryги з вирбяицтва
кiвошiвки та вйеокасФ i супушi посJryги

(пос,туги з виробннцтва вйеороликiв)

2240 48 000,00
упiвля без використшня
електроuноi системи

ховreнь 2020

ЦК 02l]2015 "92l20000-8"
92I20000-8 Послуги з розповсюдженяя KlHo-

zz40 198 000,00 слрощена закупiвля вересень 2020

tK 02l:20l5 "92l20000-8"
92l20000-8 Пос,пуги з розповсюдженвя KlHo-

та вiдопро,ryкцii 0lошуги з розповсюдженвя 2240 l98 000,00 спрщена закупIвля жовтень 2020

IK 02l |20l5 "92l40000-4"

92I40000-4 Пфrryrи з похазу вйфпродукцli
(пФуги з покау вйеоматерiмis з

висвiтлення дiмьностl дегDтвтiв обласноl

радй на регiонмьвих тФокшшц)

2240 49 875,00 упiвля без використшня
ФекФонно[ сисreми

червень 2020

IIк 02 l:20l 5 "92l40000-4"

92 l 40000-4 ПФуI и з показу вiдюпро,ryкцii

(послуги з показу вiдюмаreрiшiв з

висвlтленм дtшьншi депутатiв облФноi

рци на регiонuьвих тшекшшм)

2240 49 000,00
ryпiщя без використщвя
елекФонноi сйстеми

серпень 2020

ЦК 02l:20l 5 "922l0000-6"
922 l 0000-6 Почryги ршiомошевня (пооryги

з висвiтлення дiшьноФi депугатiв обласяоi 2240 49 780,00
(упiвля без використшвя
Фектронноi системи

жовтень 2020

зах




