
Архів закупівель, здійснених  

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ  «ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА СТУДІЯ ТЕЛЕБАЧЕННЯ» 

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

з 01.01.2015 до 01.08.2016 року 

№ 

з/п 

Предмет закупівлі Дата 

оголошення 

процедури 

закупівлі 

Процедура 

закупівлі 

Очікувана 

вартість/розмір 

бюджетного 

призначення 

предмета 

закупівлі, грн. 

Назва переможця, 

дата та № 

укладеного 

договору 

Сума 

укладеного 

договору, 

грн. 

Примітка 

(торги 

відмінено, 

закупівля не 

відбулася) 

1. Супровід інформаційної 

системи управління 

бюджетом міста 

   ТОВ "Центр 

інформаційних і 

аналітичних 

технологій",  

від 28.02.2015, 

№  ДН-15 

 

2400,00 

 

 

2. Строкове платне 

користування нежитлових 

приміщень для 

використання їх в якості 

офісних приміщень 

   ПАТ "Телевізійна 

служба 

Дніпропетровська", 

від 07.04.2015,     № 

ТСД-024845/2015  

 

6944,00 

 

3. Керуючий забезпечує 

можливість користування 

комунальними послугами 

Користувачем, а Користувач 

гарантує сплату за 

комунальні платежі 

Керуючому в арендованому 

приміщенні 

   ПАТ "Телевізійна 

служба 

Дніпропетровська", 

від від 07.04.2015,     

№ ТСД-024847/2015 

 

0,00 

 

4. Медичний огляд водіїв 

перед виїздом на лінію 
   ДОКП 

"Спецавтобаза", 

від 01.08.2015, 

№ 35 

 

600,00 

 



5. Виробництво робіт з 

поточного ремонту та 

технічного обслуговування 

автомобілів 

   ТОВ "ГЕСС-Сервіс", 

від 16.11.2015, 

№ 1952/16/11/15 

 

1563,60 

 

6.  Поставка та передача 

товару Sennheiser E 835 - 

Мікрофон динамічний з 

кнопкою 

   ДП "АТ ТРЕЙД", 

від 03.12.2015, 

№ 1/27/11/2015 

 

2593,00 

 

7. Послуги з забезпечення 

користування програмним 

продуктом "Бюджет міста" 

   ТОВ "Центр 

інформаційних і 

аналітичних 

технологій", 

від 10.02.2016, 

№ ДН-16 

 

750,00 

 

8. Технічне обслуговування 

автомобіля Джилли  

г/н АЕ 7568 НК 

   ТОВ "ГЕСС-Сервіс", 

від 26.04.2016, 

№ 260416 

 

216,00 

 

9. Сплата за товар з АЗС    ТОВ "Торговий дім 

"Авіас", 

від 11.07.2016, 

№ 38 

 

2940,00 

 

10. Послуги з обов'язкового 

страхування цивільно-

правової відповідальності 

власників наземних 

транспортних засобів 

   ПрАТ "Європейський 

Страховий Союз", 

від 12.07.2016, 

№ 0603/0062/16/ОЦВ 

 

1257,98 

 

11. Приймання у тимчасове 

користування та володіння 

на умовах суборенди 

нерухоме майно 

   ТОВ "ВІПРОМ", 

від 20.07.2016, 

№ б/н  

 

554526,00 

 

12. Планове технічне 

обслуговування установок 

пожежної автоматики 

об'єкту 

   ПП "ЛЄОН", 
від 25.07.2016, 

№ По-0797-1/16 

 

2100,00 

 

13. Цілодобове спостереження 

за установками пожежної 

автоматики 

   ПП "ЛЄОН", 
від 25.07.2016, 

№ П-0797/16 

 

1800,00 

 



14. Послуги щодо висвітлення 

діяльності 

Дніпропетровської міської 

ради шляхом виготовлення 

телевізійних тематичних 

програм та інформаційних 

сюжетів 

   ТОВ "ТЕЛЕВІЗІЙНА 

КОМПАНІЯ 

"ПРИВАТ ТБ 

ДНІПРО", 

від 28.07.2016, 

№ б/н 

 

187200,00 

 

 

 

 

 


