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ЦК 02l:20l5 "I8530000_3" l85З0000.3 Пошруяки та нтороли (Нмрулнi
зншиу фугшрi з пшвИченням)

22l0 700 000,00 вiдхритi rcрm лютий 2020

Щ( 02l:20l5 "30230000-0"
]0230О00_0 Комп'юreрне облщнщня
'БлатоiЬчншiонмьняй пDисФiй)

зll0 3 lб 000,00 вlдхритt Фрги лютяй 2020

Щ( 02l:20l 5 "60l 70000_0"

iOl 70000-0 Прокат пrcжирськж
Фшслорfiих щ06Ь iз юлiем (пшrryли з

ВФТШСПОРТВОФ &ЛУГОВУВШНЯ
,иконшчоm шФату Днiпрпетрвськоi
fiпrcвоi ради)

2240 l 2 000 000,00
вшк итi rcрги з rryблiкшiею

нглiйською мовою
грудень 20 l 9

tЩ 02l:20l 5 "60170000-0"

i0 l 70000-0 Пркат пасмирських
грщспорпих засюбiв iз волiсм (посrryги з

вrcтщспоршого о&луговувФш
}икохшчоrc Фараry Днiпрпсцювськоi

2240 l2 000 000,00
вшк итi rcрги з rryблiкацiсю

нглiйською мовою
сiчень 2020

Щ( 02l:20l 5 "79340000-9'

79340000-9 Рецшнi та мsркflнговi пФrryгл
пфJryги з висвiтлення дiшьнФтi дегrrтатiв
)6лФноi рщи в мер€жi iHTepHeT та
:ошiльних меоежж)

2240 750 000,00 вйкритi Фрги сiчень 2020

Ц{ 02l :20l5 "80]10000-0"

30З l0000-0 Послуги у сферi свiти щя молол

,ншчання учrcникiв Ато та ixнix дiтей шя
цобупя вищоi освiти ц спецiмьнiстю 074,

18l "Публiчне упршлiння та
rлмiрiсmчмннс"'|

2282 332 400,00 )еговорна проце4Фа сiчень 2020

tIK 02l:20l5 "803l0000-0"

80310000-0 Пепуm у сферi швiти дя моод
(вшчшня учrcникiв АТО та iiBix дiтей щя
цобуmя вищоi Фвiil и спецiшьнiстю 074,
28l "Публiчgе упршlння та
алмidгmчпяuрс"\

2282 47l 360,00 )еговоряа процедра верФень 2020

Щ< 02l:20l5 "80520000-5"
10520000-5 Нsчмьнi засюби (ншчшьнi

224о з00 000,00 вiдкритi Фрги жовтень 2020

Щ 02l:20l5 "92l l0000-5"

)2l l0000-5 ПФуги з ввробницfiа
кiношiвки та вiдф@Ф i суп}тнi лосJryги

iпшlryги з виrcюшенвя вiдю- та аулiо
{arepiшiB шя висвiтлення дiшьнФтi
цепуг8тiв облsсвоi рщи)

2240 750 000,00 вiдкритi rcрги сiчевь 2020

ЦК 02l:20l5 "92l20000-8"
'2l 

20000-8 ПфJrуги з розповсюджецuя KlHo-

га вiдюпро,ryхцii (пщlrуги з висвiтлення

ilmbнmi дегr}татiв облшяоi ради на

]егiоЕшьних шекщшц)

2240 750 000,00 вцкрит rcрги сiчевь 2020

цк 02l i20l5 "922l0000-6"
922 l 0000-6 Послуm рщiомошевня (пФуги
з висытлення дiшьнфтi дегrrтатiв облrcноi
рuи на ршiштшчiях)

2240 750 000,00 вйкритi mрги сiчснь 2020
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