
yKPAiHA
ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI

ДЕРЖАВНА АЛМ I НIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

0з.06.2022 l60
N9

Про внесення змiн до розпорядження
Печерськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi алмiн iстрацii
вiд 3lберезня 2022 року Nч l l5

Вiдповiдно до Указу Президеttга УкраТни вiл l7,r,рllвня 2022 N9 з4l/2022
кПро продовження строку лii воеHHo1.o cTall), в YKpaTrri>

l, УНеСти змiни до розпоряr{же1,1ttя Гlе.tерськсtТ райrltlноТ в MicTi Киt Bi
держаВноТ адмiнiстрацii вiд 3l бере,lrп 2022 poKt, N ll5 ,,tlpo ,}зтttс}l:]t)ксl{llя

перелiкУ послуг, щО можутЬ закуповуIJаl,исЯ в v]\loljilx воснног() с laнy
Печерською районною в MicTi Кисвi деl))кавlIоlо адмiнiс,гllаrLit,l())). а ca]llc:

1.1.Назву розпорядження викластl.t в настl,пttiй рслпкLtii': кПро за,гверlt;ltс t tlt rt

перелiку ToBapiB та послуг, що можуть закуповуватися tJ \,мовах BocHHoI,O с.гаl]у
11ечерською районною в MicTi Киевi держа внOк) адм i t l i c-t.plttti cro>.

l,2.Пункт l викласти в rtаступнiй редакцii: n l .Затверлtлт,rл перелiк ToBapiB га
послуг, що можуть закуповуватися в yMol]ax вос}lI,1ог.) стану [lечерськокl
районною в MicTi Киевi державноlо алмiнiс,граrtiсlо, ltк) /l()л1,1(.,l.ьс я ),

1.3. Перелiк послуг,, tцо можуть закуповчваl.ися R ),l\,l()Bax Bo€Hllo1-o cтal]v
Печерською районнокl в мiс,гi Кисвr .ltc,pжll l]lloK) lt,,lrliIric,гllllliir.lo. llll.пCp;l){iL.llo1.o
розпоряджен ня м, викласти в HoBi ii 1le.,tirKttii'.
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Перелiк ToBapiB та послуг, що мо)куl,ь зaKyIlOl]yt]i:t,I ltcrl t] \,\4()l]il\ B()ClllI()l,() с lliHy
Печерськоtо районною в мriс,гi Кис,вi ,:lell)(illitl(}t() tt t,,ttttictJlltttittt,

Постачання тепловоi енерr,iТ,]а алрссок): ll\.llIll)l
омеля гtовича-Павленка, | 9

(',r,1,1lt

6]65 0,()i)

Псlстачанtlя тепловоj el repгiT за алресок) : t]y.] l ll l t,l

Мос ковська,5/2
Постачання тепловоi eHepl,i'i за адl]сс()t() : tl),., tl t L,l

Московська,36
Постачання тепловоТ енергii'за алрссою: lt\ jl1.1lt,l

Московська,3 7/2
Постачанrtя тепловоТ енергiТ ,tа a]lpccolo: lJyJlиllrl
Московська,3 7/2
I-Iоста.tiiння r,епловоТ енергii' ]а адресоlо: l]\..:llll r,|

цитадел ьн а ,5/9
Посл I,и ilo п иблl ilI-1l]to Il и п,Iittlt,t-tb

Посл ги з зап авки та BirlHoB.lteH tI я tittU,Pl1-1]]t_|]J
Послуги по ремонту автомобiля

Супровiл програм ного забезl tсчеtlt lя

придбання паперу

Прилбання бензину

Прилбання картрилlкiв

Керiвник апара,гч
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