




Придбання пµогрг.мноrо забезпечення (ліuсюії на право 
корі-!стувг.ння сnеuіалізо9аним анал1тv.•;нv.:-.1 програмним 
забезпеченням) (Зrідно специфікації) 

Камери та обладнання вузлів систем�� відеоспостереження 
(згідно спеuифікаuії) 

Безпілотні літальні апарати 

Безпілотні літальні зnарати з тепловізійною к2.мерою 

Алг.ратний комплекс придушення канал1в управління 
БПЛА 

Комплект оптичного обладна11ня (згідно спенифікації) 

Обладнання автоно:-.шоі системи ргдіоз ВЯЗ!\)' 

Послуга встановлення монтажу 

додатково виділені кошти 04.01.2023 

всього 

Всього по програмам 

Погоджено протокол від 05.01.23 р. J\Ге 0501-3 

48210000-3 Пакети мережево1·0 
програмного забезпечення 

32230000-4 • Апаратура для 
передавання радюсигналу з 

поиймальни:-.1 nоистооєм 

34711200-6 - Безпілотні літальні 
апарати 

34710000-7: Вертольоти, літаки, 
космічні та інші ;1італьні апарати з 

ДВИГ\ІНОМ 
35730000-0- Еле�...їронні бойові 

комплекси та засоби 
оадіоелектоонного захистv 

38650000-б. ФотоJ1Jафічне 
обладнання 

3223UUU0-4 Апаратура .11я пере.1авання 
ра.:tіос;1гва.1у "J пр1�П:-.1а.1ьн1щ 

пр11ст;юо1 Тут 
51320000- І Пос.1уrн "Ji встанов.,ення 

радіо- та те.1евізійн:1х передавачів Т�т 
hнps://dk2 l .do,·idnyk. inr o/index. php?rozd 

Заступник директора, 
уповноважена особа 
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2 б!О 

508 335.00 

І 208 000,00 

2 ! 70 000,00 

5 800 ООО.ОО 

5 600 000,00 

222 000,00 

15 rюп ооо.оо 

!О ООО ШЮ.00 

25 ооо 000,00 

50 ооо 000,00 

65 886 ол,оо 

в;дк;:нп! торги з 
особливостями 

відкр;пі торги з 
особл:�9осп:-.1и 

відкриті торги з 
ос обл v. вост ями 

відкрит� торги з 
особливостями 

в1дкриті торгі1 з 
ос обл и востя ми 

відкриті торги з 
особливостями 

відкрv.п тoprv.: з 
особливостями 

відкриті торrи з 
особливостями 

лютий -л.шеr.ь 2023 

січень- липень2023 

січень- липень2023 

січень- лиnень2023 

січень- mшень2023 

січень- лиnе!-сіь2023 

січень -.11тень 2U23 

березень -.1�!ї1ень 2023 

рішення міськоі раді-! від :!3.02.2022 .V!!28/l 6 "Про затвердження Програ:.�и щодо 
сприяІінЯ територ1альної обороні міста Дн1пра на 2022-2026 рокv." 1з змінами 

рішення :-.1іської ;:,ади 9ід 23.02.2022 N!:!28/16 "Про затвердження Програми щодо 
сприяння територіг..льноі обороні :-.1іста Дюпра на 2022-2026 рокv." із змінам;� 

рішення міської ради від 23.02.2022 .�r!!28/16 "Лро затвердження Програм У. щодо 
сприяння територіальноі обороні міста Дншра на 2022-2026 роки" 1з змінами 

рішення міськоі р2дv. від 23.02.2022 N!!28/l 6 "Лро затвердження Програми щодо 
сприяння територіальної обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки" із змінам�� 

р1шення міської р21щ 9!д 23.02.2022 .!У!!28/16 "Про затвердження Прог:Jа��и щодо 
сприяння територіальної обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки" із зміна.ми 

рішення міської pa.:rv. зід 23.02.2022 N!!28/I 6 "Про затвердження Програм:-! :цодо 
сприяння теритоµіг..льної оборо!-іі міста Дніпрг. на 2022-2026 роки" із з:-.1інаю� 

рішення міської радv. від 23.02.2022 N!!28/І 6 "Про затвердження Прог:Jами ш.о.:ю 
сг:рияння теритоµ:альної обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки" 1з з:-.�іна,,:и 

рішення міської ради 9ід 23.02.2022 N�28/16 "Про затвердження Програми щодо 
с:1рияння терито;,іальної обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки" 1з з�1і1нти 

І.В. Ісаєв 
(ініціали та прізвище) 




