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22]'0 40 000,00
заю tiвля без використапня

,.-ffл!ялi .йстеми

Щ o2l;20l5 "l8510000,7"
l l8 000,00 прощена закупiвля червень 2020

Щ 02l:20l5 "l8520000,0"
ПЙбЙЙ*iii *рш*рп 1n"py""l
.л".-.""" *iяосi'|

zz\0

49 000,00

49 000,00

зак серпевь 2020

Ж 02l:20l5 "l8530000-3"
I853o0oo-3 Подарунки та нФроди (набiр

подарунковий з лошипом в упшовц)
22\о лектонноi ýйсreми

пiшя без використшш
лектронноi системи

вересевь 2020

ЦК 02l:2ol5 "l8530000-3"
l8530000-З Подаруяки та нфроди
(ншрудний знж "За:@уги перед 22|0

49 000,00
эщ липень 2020

22|о
Щ o2l:20l5 "18920000-4"

пiвля без використшня
цектронвоi системи

червеuь 2020
22r,0 з8 000,00

2 000,00

зш

;Щ 02l:20l5 "l9l60000-5"
9I60000-5 Ремiнцi для годинникiв (шкiрянt

ремlнцiдя нФучних
без викоряшшвя 20zo

Ц( 02l:20l5 "l9520000_7' I9520000-7 Гlлетмасовi вироби (лототрв) 22,|0
за липень 2020

22l0 3 078,00

ЦК 02l:20l5 "222l0000-5"
грудень 2020

теень 2020

41 922,00
/пiвля без використшня
---*йлрнпi .йстемйizЛОООО-sГм(передшат8нагаетив l zzto

л..-_,,_- _-лiлпuu!i\ 1 

-ZZЗZЙбЭ ВiЙ"ri пистiвки (BiTMbHi 22!,0
8 050,00

улiвля без використшня
ыеmоняоi системй

цк
49 900,00

упiвля без викориmшвя
електроЁноi системи

червевь 2020

ЦК 02ll2015 "22820000-4"

l282oo00-4 Блщм (прIцбщш та

,иmшеяяя пшок з вOщинкою "Грщота'

"я 
"Ппчесна mшота")

l34,80
упiвля без використшвя
ёп.кmонноi сисreми

липевь 2020

l[K 02 l :20l 5 "22840000-0"
z2|0

22l0 l 500,00
упiвля без використшня
ёпёrmонноi системи

серпень 2020

ЦК 02l;2Ol5 "30l90000-7'

49 000,00
ryпiшя без використшня
електронноi сястеми

жовтень 2020

02l:20l5 "30l90000-7'
30l90000-? Офiсне уст8ткувщня т8 пршщ
рiзяе (кшцmвари згiдно зi спешiфrкшiсю)

22|0

l з00,00
<упiшя без викорвстшня
.f,ёrmпнноi системи

червень 2020

о2l:2Оl5 "30230000-0"
ЮТ0000-0 Ко"п'юrерне обладншяя 22l0

l03 560,00
серпень 2020

зl l0
серпеяь 2020

22|0 5 000,00

бз22,о4
купiвля без використшня

спеmояноi сйстеми
листопц 2020

22],о

7 950,00

47 500.00

купiвля Фз викорийшня
Фепроаноi сисreми

купiвля без викориФщня

жовтень 2020

Ц 02l:2ol5 "3l520000-7'
l520000-? Свiшьпики та Фвiтлювцьна

рматура (набiр лiхтврикiв)
22I.0

серпень 2020

IK 02l:20l 5 "32340000_8"
12З4ООО0-8 МiЕрофош в t5мoxoвщ 22l0

47 500,00
шупiшя без використшяя

22|0
хупiшя без використшня

.п.Imонноi системи
липень 2020

22,|о
22 680,00

Щ{ 02l:2ol5 "37460000-0" Еабiр)

l0 l20,00
упiвля без використшня
Фектронноi системи

липень 2020

Ц< 02l:20l5 "39220000-0"

з9rббоб{ КF<в "рищ, 
Фвар4 Ф

цощ та rcсподарlfilr i дрищ ш

зецiв Фошщсьtо)ъ харч}ъмш (ftрмос У
22r'0

24 065,00
акупiця без викориФщня

фешронво[ сисreми
вересень 2020

Щ 02l :20l5 "39220000_0"

бiiбООО-О Кrхош" врйщt mва9в щ
допвrcФодарФаiЕрщщ
з""iцi, рошщ.ко- харчвщg (ftрIос У

22\0

20 000,00
серпевь 2020

ЙrЙOФl Ф}Ф"Йа рiзва (парасолi вiд 22]'0
ДК 02l:20l5 "З9290000_1"

вересень 2020
22|0 15 150,00

IK 02l:20I5 "39290000-1"
Фурнlryра

без використщня вересевь 2020

Щ( 02li20l5 "39290000_1"
ЙЙООФl Фур-iЙ,а-рiш(вlнокiзшryчних] 22ю 6 000,00

30 225,00
зшупiвля без викориФшня

спекmонноi системи
ЦК 02l :2ol 5 "44420000-0'

4Ейо-о Бяч*"ri ювари (мамева 22|о

9 750,00
закупiвля без використшш

ел€кФонноi системи
лилень 2020

Ш< 02Ii20l5 "445l0000-8"
22r.0

2240 l0 l47,78
липень 2020

Ш( О2l:2О15 "50ЗЗ0000-7'

50330000-7 ПФlуги з reхнlчного

обслуювувщЕr тФекомунiкщiйноф
облцншня (пmлупr з техяlчвого

закупiвля бф викориФdня
елеfrронноi системя

8 000,00
закупiвля б€з використшяя

Фектрояноi системи
вересень 2020

Щ{ 02l:2ol5 "50340000-0"

5034ООО0-0 - ПоФуги з ремояту i reхнiчного

обслуrcвувшня аулiовiзушьноrc та

опвчного обладя&lня (пФчний ремонт

аудовiзушьною об,пщщвя)

2240

12 000 000,00
вiдкритimргизгI}блiкщiсю l грудеяьzоts

шллiйською моюю lzz40

12 000 000.00
вiдкритi торги з rryблiкщiсю

шглiйською мовою
ci.leHb 2020

Ш( 02l:20l5 "60l70000-0"

50l 70000-0 Прокат пФширсьшх
гршспортних зrcюбiв iз юдiсм (послуги з

щmтшспортвого обсrryговувщня

виковщчого шарsry Днiпропетровсьхоt

2240

2240 l l 456 500,00 переговорна процедура люшй 2020

Ш( 02t:20l5 "60l70000-0"

60 l 70000-0 Прокат пасщирськЁх

цшспортвях юбiв iз юдiем (пос,туги з

шютрмспорпогс, бслуювувшня
виков8чого шарsry Днiпрптрвськоt

вцкриf, торги вересень 2020

Д( 02l:20l5 "60170000-0"

60170000-0 Пркат пФщирськх
тршспорпих шсбiв iз водi€м (посJryги з

ФФтшспорfr огi) обOryговувшня

sиконФчоФ апдраry Дяiпропетрвськоi

2240
з95 160,00

червень 2020

ЦК 02I:20l5 "66l l0000-4"
йr lоо-оо-д bJKirмi пmлути (бшкiвськi 2240 59,60

2 680,00
закулiвля ftз викорrФшш

Фекронноi системи
тшевь 2020

Ж o2l:20l 5 "72260000,5"

72260О00-5 Пшуги, пов'язшl з прогршним

тбезпечевням (пщги з пфтачшня z240
l



Ji

Щt 02l;20l5 "72260000-5"
72260000-5 Пшlryги, пов'яшi з прогршвим
забезпеченцям (пФ}ти з постачшня
_-_"_,л"л 

""еrпеqеяяя\

2240 ] 5 320,00
зш tiвля б€з використшня

пектонноi системи
червевь 2020

ЦК 02l;20l5 "72260000-5"

12260000-5 Пmlryги, пов'ящi з прогршним

вбФпеченflям (посJrуги з постачшня
мmяvяоm забезпечення)

2240 44 500,00
за{ liвля без використшня

пекФонноi системи
липевь 2020

79l3OOO0-4 Юрцичнi посrrуги, пов'язшi з

лЬпмпенням i мвiдченяям дош{ентiв
22t^0 l0 000,00

зщ riвля без використшня
липевь 2020

лектронноi системи

]

luшшм випиф( виffгiв, Gвiдоцm та

19340000-9 Решшнi та мфкffiпговi лосJryги
'пост)ти з висвlтлення дiшьностi деrr}тапв 2240 4 0з8 825,00 вiдкритi торги вересень 2020

Щ 02l:20t5 "794lФ00,1"
794l00oo-1 Консудьтацiйнi пшrrуги з пишь
пцприсмницькоi дiшьнФтi та упршлiнffя
(кояryльтшдiйвi пооryги з питщь захупiвФь)

2240 l l l71,20
зш лiвля бФ використшня

дектронноi системи
липень 2020

Щ 02l:20l5 "798l0000-5"
I98l0ooo-5 Друк8рськi пш7m (пооryги з

-."ге.яс ппmмN)
2240 49 000,00

зФ пiвля без використшня червень 2020

lЯВzОЙО.В Пm,"у.u, пов'яшi з друком
--л,.- " 

mа.iпwяяяс)
2240 зз 000,00

зд пiвля без викориошш червень 2020

79950О00-8 ПоФуги з оргщiзщii вистшок,

rpMapoK i конгресiв (пФJIуги з оргшiзацii 2240 l98 000,00 опроцена закупiвля липень 2020

ЦК 02l:20l 5 "799?0000-4"
igsTo0oo-4 Вщччrп*i пофуги (пмiтrтвi

224о 45 000,00
]а] ,пiвля без використщня вересень 2020

ереговорна пlюцед)ра сiчеsь 2020

B03l00o0-o ПоФуги у сферi mвim шя мололi

(нщчшвя учrcвийв АТО та ixBix дiтей щя
цоФmя вищоi Фвiш з спецiшьнiстю 074,

28l "Пубпiчне упршiнш та
--..;-i.--.aggc"l

2282 зз2 400,00

Ш( 02l:20l5 "80Зl0000_0"

бit ОООО-О П*rrу.п у сферi швiти шя мшолi

iншчшвя учrcникiв АТО/ООС та imix дiтей

цля здобупя вицоi Фвiти в спщiщьнiстю

28 l "Публiчне упршiвш та
л_,.:,,iл-.,-"--."\

47l 360,00 ереaоворна процеý,ра вересень 2020

ДК 021:20l5 "905l0000-5"

)05lO0O0-5 Утйiщiя cмifl та поводження зl

;мiтям ýruiзувшня вiлорrcвших
яаreрiшьних pec}pciв (пшлуги з розбиршня,
цемонтsжу, фртувшня, пйrcювки до

rгшiзщii та подшьшоi' упдiзщii
мsтерiщьвих цiнноФеЙ)

2240 l l 640,80
зt упiшя б€з вихористшuя

иехтояноi системи
жовreнь 2020

Щ 02l:20l ,92l20000_8,
)2l20000-8 ПФуп з рзповсюдженяя KiBo-

гв вiлюпрлукчii (пшryги з розповсюдженш 2240 l98 000,00 спрощена закупiвля вересень 2020

49 875,00
ryлiшя без використшня
ш€кФонноi системи

червень 2020
2240

(упiвля без використшвя
цектонноi сиотеми

серпень 2020lЯztlОООО,а П*у.u з показу вiдфпрдукцii

l{пеT чги з по*шу вйфмаreрiшiв з
ЦК 02l 20l 5 '92 !40О00-4* ]in"uirn** ш""с.i деп}тsтiв oФlФHoi

Jрш нв регiоншьних Фехщшц)

2240 49 000,00

Щ( 02l :20l5 "79l30000-4"

ТК 02l :20l5 "79]40000-9"

К 02l:20l5 "79820000-8"

IK 02l:2015 "79950000-4"

ДК 02l;20l5 "803 l0000-0"




