
рrчний пллн
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(Цвiпропетровська обласяя рщDr
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Кщш rИшЕИ!rt ш.схФlпторl!
прщfla taýTlml Кшкретп. л.зз. предмет. t.ryпiмl

Код згIляо
r кf,кВ (шя

Код злlдпо
r кЕкВ (щя

Кол tгiцпо
] КЕКВ ФL Прц.ryр. {ryлlмl

ОрIсsтовошf,

ЦК 02li2015 "185I00r)0-7"
l8510000-7 Ювелiрнl вироби та ryпутнi
товари (футляр до наручнпх годинникiв)

2zl0 40 000,00
закупiвля без використщвя

F пFtтплц цлi .u.т.uu липеяь 2020

Щ( 02li20l5 "l8520000.0''
l 8520000-0 П9рФuUlьвi хроиом*ри (наручнi
mлgяяиrи *iHooi\

22r,0 l l8 000,00 спрощена закупlвля червень 2020

Щt 021:20l5 "l8530000-З" l 8530000-3 Подаруики та яшороди (набiр

подарувковий з лого,гипом в упжовцi)
22|0 49 000,00

закупiвля без викориФшвя
шекфониоi системи

серпень 2020

IIк 02l:20l5 "l8530000-3''
l85З0000-3 Подарунки та нтороди
(ншрудний знж "За:lе.пуги перед 22 l0 49 000,00

закупiвля без використшня
фектонноi системи

вересень 2020

цк 02l:20l5 "i8920000-4" l8920000-4 Сwки (дйова пшка-портфшь iз
пlмчлi пlr;п, r пч!r,лбl 22l0 49 000,00

закупiвля без використання
липеяь 2020

Шt 02l:20l5 "l9l60000-5"
l9160000-5 Ремiнцi JрIя rcдинникiв (шкiрявi

ремiнцi щ наручнюi юшнникiв жiночих)
22l0 ]8 000,00

закупiвш без використшня
Фектронноi системи

червень 2020

ЦК 02l:20l5 '' l9J20000-7' l9520000-7 ГIласш&овi вироби (лоютрон) 22Io 2 000,00
закупisля без викорпстшня

шеФонно[ системи
серпеяь 2020

tK 02l:20l5''222l0000-5"
z22 I0000.5 ГФФ (передшата на гаети та
rипяннq прпiопuqнi\

22l0 3 078,00
закупiвля без використшня

липень 2020

ЦК 02l :20l 5''222l0000-5"
222l0000-5 гФФи (передшата ва гаетй та 22l0 41 922,00

закупiвля без використшня
грудень 2020

ЦК 02l:20l5''22320000-9"
t2З20000.9 Biтшbнi листiвки (BiTцbHi

22l,0 8 050,00
закупiшя без викориишвя

тршеяь 2020

ЦК 02li20l5 "22820000_4"
22820000-4 Блшки (rпрщбшня та
вигофвлення пФок ] вшцинкою "Грамота"
гя "Пацелня mяvптя"l

22|0 49 900,00
заryпiвля без використшня

Феюронноi системи
червень 2020

ЦК 02l:20l5''22840000-0"
22840000-0 Альбоми шя зрвкiв (поларунковr

22l0 l34,80
закупiвля без використмня

липень 2020

Щ< 02l:20l5''30l90000-7"
30l90000-7 Офiсsе устаткувшня та прилщ
Diзяе (ковтейнеD з чсDцщом)

22l0 l 500,00
заryпiвля без використшня

серпеяь 2020

ЦК 02l:20l5 "З0l90000-7"
30l90000-7 Офiсне уфатI(увшня та пршщ
рiзве (кшчrcвари згiлво зi спецiФiкщiсю)

22I0 49 000,00
закупiшя беэ використщня

елекгронноi системи
вересе!ь 2020

ЦК 02l:20i5''30230000-0"
30230000-0 Комп'ютерве обладншня

22],0 l з00,00
закупiшя без викориФщня

червень 2020

ДК 02l:20l5' 30230000-0"
302]0000-0 Комп'ютерпе облщншня
/^..""-А--.,,iл-."..,.п ппuпmiй\ ]ll0 l03 560,00 0лрщена закупiвля серпень 2020

ЦК 02l :20I5' З02З0000-0"
З0230000-0 Комп'ютерне облшшня (керта

22 I0 5 000,00
заryпiвля без використшня

серпень 2020

1К 02I:20I5' 3 l410000-3"
3l4l0000-3 Гшьвшiчвi шемевп (батарейки
,"i"!л.i .пc||iAiv,lln.йl 22 l0 6 з22,04

заryпiвля без використшня
листопш 2020

к 02 l i20l 5 ''3 l 520000-7"
] l 520000-7 свiтшьвlихЕ та освiтлювшьнд

Фмат}ра (набiр лiхтllрикiв)
z2|o 7 950,00

закупiшя без використшня
елеmронноi сйстеми

жовтень 2020

1К 02l:20l5''32340000-8"
}2340000-8 Мitрофовв m цввошовпi
Ф()1жвпй ЕабiD)

z2|0 47 500,00
закупiшя б€з викориФщия

епе'mояноi системи
серпень 2020

Ц{ 02i :20l5''З2340000-8"
}2З4ОOOО-8 МiЕрофоЁ, ъ г}чЕомовцi z2l0 47 500,00

заryпiвля без використмня
ел9ктронноi сист9ми

вересень 2020

ЦК 021:20l5 "37460000-0"
}?460000-0 IгрЕ Еа вл]цвiФ, ЕаФЬsi iгрЕ
га iвBcmap (шамавяй вабiр) 22l0 22 680,00

закупiвля без використщня
елекФонноi системи

липень 2020

IlK 02l :20I5 "39220000-0"

]9220000-0 КJжошс врищ, фварЕ щ
1ошу fr rcсЕодарФlа i црищ щ
}ецiв ryоццсъв(,Ф харчуам (ftрмос у

22l0 l0 l20,00
закупiвля без використшн!

Фектрояноi сисreми
липень 2020

ЦК 02l |20l5 "39220000-0"

]922ОООО-О Кухоше црй@l mварц щ
1ому та rcсподарФiа i црйщ щ
}аДцiв rроIщсьtою харwвшш (rcрмос у

22l0 24 065,00
зшупiмя бв використмня

електрнноi сясreми
вересень 2020

ЦК 02l:20l5 "39290000-1
}9290000-1 Фурнiтура рiзна (паршi вй

22|0 20 000,00
закупiшя без використшня

серпень 2020

ЩК 02l:20l5 "39290000-1"
39290000-1 фрнiт1llа рiзна (параолi вiл 22l0 l5 150,00

захупiвля без викориФФня
елекФоняоi сисreми

вересень 2020

ЦК 02l:20l5 "39290000-1"
}9290000-1 Фурвiтуllа рiзна (вiяок iз штучних

22 l0 6 000,00
закупiвля без використання

електDонноi системи
вересень 2020

ЦК 02li20l5 "44420000-0"
44420000-0 БудiвФьй товари (мilшева
шафд)

22l0 30 225,00
заr}пiвл, без використшвя

еле@нноi системп
жовтень 2020

ЦК 02l ]20l5 "445l0000-8" 445l0000-8 ЗнФядлi (ryрисвчний набiр) 22].0 9 750,00
закупiвля без викориФшня

ФектDонноi системи
липевь 2020

ЦК 02l:201 5 "503З0(|00-]r'

50ЗЗ0000-7 ПосJryги з технiчного
обФryювувщня reлекомунiкщiйноф
облщншня (пооугл з технiчноФ

224о I0 147,78
заryпiмя без викориошня

електронноi системи
листопщ 2020

ДК 02l:20l 5 "50З40000-0"

50З40000-0 - ПосJryги з ремонту i технiчного

обспуговувшня аулiовiзушьноrc та

опilчноaо облщнФня (лоФчний ремонт
аулiовiзушьного обладншня)

2240 3 600,00
закупiвля без використмяя

електронноi системи
вересень 2020

t|K 02l :20l5'50З40000-0"

i0340000-0 - ПосJr}ти з р9мовту i технiчного

>бспуговувшня аудiовiзушьвоm та

)пшчного облщяшня (поточниЙ ремонт
rулiовiзушьного обладншня)

2240 4 400,00
закупiвш без використщня

шешронноi системи
жовтеяь 2020

Д< 02l :20l 5 "601 70000-0"

601 70000-0 Прк&т пФшрсьmх
тшспорmих Фобiв iз юдiсм (посrryги з

ФФтшспорвоФ (бслуrcвувщня
виконесого Фараq/ ДнiпрпеФовськоl

2240 l 2 000 000,00
вйкритi rcрги з публiкщiсю

аяглiйською мовою
грудень 20 l 9

Щ{ 02l |201 5 "60170000-0"

60 l 70000-0 Прокат ]пФфрських
Фшспортних шобLв iз водiсм (пошуги з

Фrcтшспортного обслуговувмня
виконщчого mapal/ ДнtпропФровськоi

2240 l2 000 000,00
вiщритi юрги з rrrблiкщiсю

шглiйською мовою
сiчень 2020

ЦК 02l :20l5 "60l70000-0"

60 l 70000-0 Прокат пrcа*ирсьшх

Фшспортних щфiв iз водiсм (посrryги з

автOтанспоршого ()бслуговування

виконшчого шФат, Днiпропетрвськоi

2240 l l 456 500,00 перего8орна процефФа лютий 2020

IIк 02l:20l5 "60l70000-0"

60 l 70000-0 Прокат пrcщирських
тршспорпих зшбiв iз водiсм (лоlryги з
ФФтрмспорff ого,сбоI}товуашвя

виrонФчого шарату Днlлрпетровськоi
z24o 395 160,00 вiдкритi mрги вересевь 2020



ДК 02 l i20l 5 "66 l I0000-4"
56l l0000-4 БщкiвФкi послуrи (бшкiвсьхi

2240 59,60
закупiшя без використшня

червень 2020

ЦК 02l:20l5 "722l0000_0"

722 l 0000-0 ПоФуги з розробки пшmiв
хрогршвого зsбФп€lчення (розробка
1рогрщного зафзл€чення веGресурсу
'€линий рreстр об'сктiв комуншьного майна,
цо ншежить до спйьноi шrcнФтi
гериюрiшьних громц сiл, сиищ, MicT
цкiппопermвськоi обласлiп\

2240 24 480,00
зц}пiвля без використщня

Фектроняоi снстеми
жовтень 2020

цк 02l:20l5 "72260000_5"
/2260000-5 Посл}ти лов'язмi з прогршним
}абезпеченшм (пФуги з постачшня
rDогDNного здбеlпесеяня'|

2240 2 680,00
захупiщя бФ викориФшня

елеmроняоi сисreми
тршень 2020

цк 02l:20l 5 "72260000_5"
12260000_5 Пошуги пов'язшi з проФшним
tбезпеченням (пФуги з постачшня
rоогошною збезпеченяя)

2240 l5 320.00
закулiшs без використшня

ilектоffноi системи
червень 2020

ЦК 02l :20I5''722б0000J"
/2260000_5 Пшуrи, пов'язщi з проФшним
вбезлеченням (пойуги з поflачшня
lmг.шно.о Фfurп.ченяql

2240 44 500,00
закупiвля без використшяя

Фектронноi сисreми липень 2020

К 021:20l5' 79130000-4"

79l30000_4 Юрщичrвi пос,tуги, пов'язшi з

форшенням i зrcвllченням докуменllв
(пос:ryги BoTapiyca; rrошуrи, пов'язщi з
Dтиммям виписоl; витягiв, свйоцъ та
iяшнх лоwментiв)

22l0 l0 000,00
закупiвля б$ використffi ня

Фектонноi системи
жовтень 2020

I|K 02 l:20l5 ' 79340000_9"
79340000-9 Решшнj та мФкmинговi пfrJryги
(пшrryги з висвlтленlrя дiшьностi деrгутатiв 2240 4 038 825,00 вiдкритi rcрпи вересень 2020

ЦК 02l:20l5 "794l0000-1"
794l0000_t Ковсультщiйнi пслуги з питавь
Iцпри€мницькоi дislьнетi та упршлiння
lконсультщiйнi пФуги з пиънь закупiвель)

2240 l l l7l,20 закупiвля без використшня
фепрояноt сиФеми лисюпц 2020

tК 02t:20l5''798l0000_5"
798l0000_5 Д,}тФськi пооrли (пошуги з
rаяесеняя поmтяпч') 2240 49 000,00

закупiвля без використмня
червень 2020

tlк 02l:20l5''79820000_8"
79820000_8 Помугя, пов'язшi з друком
'пшги r mапiпчвяllнс) 2240 33 000,00

закупiвля без вихориФщня
черsень 2020

ЦК 02l;20l5 "79950000_4"
79950000-8 ПоФтуги з оргщiзлlii висъвок,
lрмфок i конгркiв (поот}ти з оргшiзщii 2240 ] 98 000,00 спрощена закулiвля липеЕь 2020

ЦК 02 l:20l 5 "79970000_4"
79970000-4 Вщшви,ri пшуги (пшiт}?нi

2240 28 007,00
3акупiця без викориФшвя

елеmронноI сисreми
ховтевь 2020

IЦ{ 021:20l5 "80Зl0000_0"

803l0000-0 Пвlryги у сферi Фвiш шя молодi
(вшчшня учrcникiв ДТО тд ixHix дiтей дя
цоФтя вищоi ocвiтt{ в спсцiшьнiстю 074,
28l "Публiчне улршriнвя та

2282 ]32 400,00 переговорна лроцедфа сiчень 2020

Дк 02I:20l5 "80з l0000_0"

803l0000_0 ПФуги у сферi освiти дя молодi
(ншчшня учасникiв ДТО/ООС та iiHix дiтей
дя uофmя внцоi оэвiти за спецiшьнiýтю
28I "Публiчне упршliнш та
rлмiui.йwЕпuu."\

22а2 47l 360,00 переговорна процедФа вересень 2020

Щ 021:20l5 "905l0000_5"

905 l0000-5 Утйiзацil смiтя та поводження з
смimм (утшiзувшs r вйсорrcвших

2240 l l 640,80
змупiвля без вихориФшня

елеmронноi системи
жовтень 2020

демонтажу, фртувшця, пiдюrcвм до

ушiзацii та подцьш oi }тшiзацii
матерiuьних цiянФтеЙ)

Ц{ 021:20l5 "92l20000-8"
92l20000.8 Пщули 1 розповсюшення xiнo-
тs вйфпроryкцii (поl:Iryги з розповсюдження 2240 l98 000,00 спрощева закупiвш вересень 2020

ЦК 02i:20l5 "92I40000-4"

92l40000-4 Пшlryги r покаry вiдюпр,ryкчii
(пш.туги з покшу вiдlюматерiшiв з
висвiтлення дiшьнФтi деrrугsтiв обласноi

рщ на регiоншьних щекшцц)
2240 ,19 875,00

зФ(упiвля без викорйстмн,
Фехтронноi системи

червень 2020

ЦК 02l:20l5 "92l40000-4"

92140000-4 ПоФryги :} показу вйфпрryкцii
iпосlrли з показу вiдюматерiшiв з

висвlтлення дшьнФтr децтатiв обласноi
)ади на регiонмьпв мекшцц)

2240 49 000,00
закупiшя без вихориФщня

елеюронноi сисreми
серпень 2020

ll




