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]ll0 ] lб 000,00 вiлкритi rcрги лмий 2020
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60l70000.0 Пркат пасщирських
трмспортних зmобiв iз водiсм (послуги з
Фтотранспортного обс,пуговувФн,
виконшчого шараry Днiпропетровськоi

2240 l2 000 000,00
вiдкритt юрги з гryблiкщiсю

шглiйською моюю
грудень 20l9 ПрФхолТКsй l8,12,20l9
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).9 PemNHi та маркетинговi послу
з висвiтлення дiшьвостi деrryтатiв

рали в мережi iHTepHeT та
2240 750 000,00 вlдкрит торги сiчень 2020
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}03l0000-0 Пmlryги у сферi свiти щя моло
'ншчшня 

учасникiв АТО та ixHix дiтей шя
цобутя вицоi освiти за спецiшьнiстю 074,
l8l "Публiчне упршлiння ъ

2282 332 400,00 переговорна процед}?а сiчевь 2020
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i03l0000-0 Пшлуги у сферi освiти шя мшолi
ншчшня расникiв АТО та ixнix дireй для
цобутя вищоi освiти 9 спецiшьнiстю 074,
l8l "Публiчне упрФлiняя та
шмiнiсmчвшня")

47I ]60,00 переговорна процqура вересень 2020
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]00 000,00 *овтень 2020
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l0000-5 Послуги з sиробництва
)шiвки та вйфкдсет i суrryтнi послуги
слуги з вигофвлення вiдю_ та аудiо
epiMiB дя висвiтлення дiяльностi

уfатiв обласноi рци)
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750 000,00 вlдкритl торли сlчень 2020
Протокол ТК вц l8.12.20l9
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92 l20000_8 Пmrryги з розповсюлження KiHo-
та вiдюпродукцii (пш"тугя з висвiтлення

дiшьностi деrryтатiв облrcно'i ради на

регiонuьних тшекшмu)

2240 750 000,00 вlдкритl торги сiчень 2020
ПрюкФ ТК sй l8,12,2019

tФ 49

922l0000-6 ПФryги рцiомошення (посдуги
з висвi глення дlяльностi деrтrтатiв обласноt

рщи на рщiфтмцiях)
2240 750 000,00 вчкритi торги сiчень 2020
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