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l

Зведенttя та повiдомлення METдII,/SPECI, ТдF,
RADOB, WAREP, отримаtлi з мерелti ГСТ та територii
Укрlitlи, Деросинопr и,lний матерiал прогнос rиtlних
цсttтрiв : ВLlЗП, Лоrrдон, оффенбах, Москва, MiHcbK,
КиТв; flaHi МРЛ у колi BUFR (MiHcbK, Запорiлсlкя,
PocToB-tta-!oHy, Анапа, Краснолар, Мirrеральнi Води,
Адлер, I(алуга. Ниltt,Новгорол, Самара, Пулково,
Брест, 1'вер, Крила,гське. екатеринбург, Перм),
Штормовt попередже}lt|я та оповiщеtlня УкрГМI{;
Консультацiя про очiкуваний стан tlогод}Iих умов в

райоlli лiяльностi ДГI YAMt{; Реалiзацiя заrlвоI( l|a
необхiдlti вили гiдроплетеоро;tогiчноi iнфорьлаLtii (при
l tотребi )

7lз5lбl2-6 802 66t1.00
переговорна
проllедура
закупiвлi

Березень -квi,гсlrь 20l9 року
учасник: Украiнський

гiлрометеорологiчний центр

2
Аерологiчr;а iнформачrя, ulTopпloвa пле,георtlлtlгi.tttа
iн(lормачrя 7l35lбI2-6 889 807,35

лереговорна
процедура
закуп i вл i

Березень -KBiтeHb20l9року
учасник: I_(ентральна

гео(liзична обсерваторiя

3

Метеорологiчна iнформаurя зi сl,анцiй, розташованих
на територii Вiнницькоi областl (Бiлопiлля, Хмiльник,
Жмеринка, Гайсин, Могилiв-ПодIльський), а саме
сиttопти.tнi телеграми SYNOP

7l35lбl2-6

7 990,00

переговорна
процедура
закупiвл l

Березень -KBiTeHb20l9poKy
учасник: Вiнницький обласний

центр з гiдрометеорологii

4

Метеорологiчна iнtРормацiя зi станцiй, розташованих
rra територii Житомирськоi областi (Жlлтомир,
Олевськ, Коростень, Новоград-Волиtrський, Овруч), а

саь{е синоптичнi телеграми телеграми SYNOP

1 lз5lбl2-6

9 000,00

переговорна
процедура
закупi влi

Березень -KBiTerrb 20l9 року

учасникi Житомирський
обласний центр з
гiдроплетеорологii

5

Ме,t,еорологi.tttа iп(lормаLtiя зi стаrrцiй, розl,аtllованих
на r,ериторii KipoBol,paacbKoI обласr,i (ьtеr,еосr,анцiй ;

Гайвороtl, Новомирt,орол, Пtlмiчна, Знам'янка.
БобриttеLtь. f{олинська, CBirToBo;tcbKoi ГIv|О, ЛМСi [-
I(iровограл), а саме сиl|оIl1,и(lнt толеграми SYNOI)

7l35lбl2-6

12 264,00

пере говорl la
llроцедура
за куп iв"п i

Бсрсзень -KBlTeHb20l9poKy

учасlll.]1(: I(lровогралський
обласний цен,l,р з
гiлрометеорологii

6

метеорологiчна iн(lорплачiя зi станцiй, розтаruоваllих
rа територii Черкаськоi областi (Золотоноша, KaHiB,
)Кашкiв, Смiла, Звенигородка, Чигирин, Умань,
АМСI{-Черкаси), а саме синоптtлчнi телеграми SYNOP

7l35lбl2_6

23 474.00

переговорна
процедура
закупiвлr

[iерезеrrь -KBiTerlb 20l9 року
учасник: Черкаський обласний

центр з гiдромеr,еорологii

,7

Метеорологiчttа illфорпrачiя зi станltiй, розтаlхованих
t,la териr,орii Чернiгiвськоi облас,гi (Iliжин, Остер,
Прилуки, CeMeHiBKa, Чернiгiв, Il[opc, група
метеорологi,ttlих спостере>lсеt ll, вiллiлу
воднобалансових спостереI(ень I_{ГМ (с.lIоltошичi
Коропського райоlrу). а саме синоптичtti телеграми
SYNoP

7 1з51612-6

2 l 0з7,50

переговорна
процедура
закупiвлi

Березень -KBiTeHb20l9poKy
учасник: ЧернiгiвськиЙ

обласIIиЙ центр з
гiдрометеорологii

8 Метеоро.ltогiч tle обJiаднан ня з 8 l 20000-2 2 500 000.00
переговорна
процелура
закул i вл i

KBiTeHb 
- 

червень
20 l 9 року

учасник: Тов
"Геоiнформаuiйtti систсмt:
Украiни" (виробник Varsala

Ovi)

9 38 l 20000_2 840 0о0,0о
I IepcI оRорl,а
про l lедура
закуп i вл i

KBiTettb 
- червень

20 l 9 року

учасник: ТОВ
" I'еоiнфорплаuiйнi системlл
Украiltи" (виробник Vaisala

oyj)
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