
рtчниЙ п
1акупiвель на

li rмiпsйи вiд 2

(Днiпропетроsська

€дрпоу 2J

plK

Кош зfuюзiдппt Еtrспф|мmрiв
прелмýr ]rKf.niilli Коfi ýр.пlr ilrlвr ппOлмgrl r!ц]liN|i

кол laiлно
, кЕкв (лlя

код пlдшо
! КЕКВ (,!|я

коr пjдilо
r кЕкВ (/Ul{

Проllсl]р! t!h]lliB,i Ппilмitки

i 9

02l 20l5,185з0000_]-
l 85]0000-] Подарунки та нагороди (Нагруанi
знаки у фFлярi з посвцченням)

22l0 700 000,00 вlдкритl торги лютий 2020
Проюко ТК Bia l8, l2,20l9

л9 49

02 l 20l 5 ,60l 70000-0,

60l 70000-0 Прокат лФцирських
танспортних засобiв iз юдiсм (пшлуги з

ФФтuспортного обслуговувшня
вихоншчоrc апФаry Днiпропетровськоi
обласsоi рщи)

2240 l 2 000 000,00
вiдl итl юрги з публlкацiсю

rнплiйською мовою
грудень 20l9

ПрrcкшЖвiл l8,12,2019
}ф 49. Протокол ТК вй

2l,0l,2020 N9 0l (догrущено

до оцiнки менш нiж 2

учасникiв).

ЦК 02l ]20l 5 "60I 70000-0"

60I 70000-0 Прокат пасажирських
тршспортних зафбiв iз водiсм (пш.туги з

авютанспортного оfoлуговувшня
виконФчого апФату Дяiлропетровськоi

2240 l 2 000 000,00
вiдl итi торги з rryблiкщiсю

uглiйською мовою
сiчень 2020

Проrcкол ТК вiд 2l 0l 2020
N9 02

ЦК 02l:20l 5 "60l 70000-0"

50I 70000-0 Прокат ласмирських
гршслортних засобiв iз водiсм (посrryги з

rвютранспортного &луговування
виконавчого апараry,щнlпропеФовськоl

2240 l l 456 500,00 а процедура лютий 2020
ПроФкол ТК siд 2l,02,2020

N9 0?

02l:20l 5 "?9]40000-9"

79340000_9 PemaмHi та маркФинrcвi пфлуги
(пФлуги J висвlтлення дlяльносrl депутатlв

обласноi рци в мережi iHTepHeT та
2240 750 000,00 вщкритl торги сiчень 2020

Протокол ТК вй l 8. l 2.20 l 9

Jtg 49

ДК 02 l ]20l 5 "80] l0000-0"

80] l0000-0 ПосJryги у сферi Фвiти шя молодi
(навчшня учасникiв Ато та ixHlx дiтей шя
цобуftя вищоi освiти !а спецiмьнiстю 074,

28l "Публiчне управлiння та
2282 ]]2 400,00 реговорна процедура сiчень 2020

Проrcкол ТК вiд l8. l2,2019
л9 49

ДК 02 l:20l 5 "803 l0000-0"

80] l0000-0 Пшуги у сферi Фвiти щя молодi
(ншчшня учасникiв АТО та ixнix дiтей дя
цобупя вищоi Фвiти ý спецiмьнiстю 074,

28 l "Публrчне упролiвня та
2287 47I ]60,00 реговорна процедура вересень 2020

Проюкш ТК вИ l8,12,2019
,Ys 49

дк 02l 20l 5,80520000_5,
80520000-5 НавчФьнi засоби (навчмьнt

2240 J00 000.00 вцкритl rcрги жовтень 2020
ПроФкФ ТК riд l8, l2,2019

N9 49

02l:20l5 "92l l0000-5"

92 l l0000-5 ПФлуги з виробництва
кiноплiвки та вйФкасfi i суrryтнi поФуги
(послуги з виrcrcвлення вiдф- та аудiо 2240

M8тepiцlB шя sисвlтлевня дlшьностl
деrryтатiв облrcноi рщи)

750 000.00 вlдкритl торги сiчень 2020
ПроrcкФ ТК siд l8, l2,2019

х9 49

ЦК 02l:20l5 "92l20000-8"

)2l 20000-8 ПоФуги ] розповсюдженяя KiHo-

га вИюпро.ryкчii (пеrryги з висвiтлення

liяльностi деrrугатiв облrcноi рци на

rcгiонuьних телекшuu)

2240 750 000,00 вйкритi юрги сiчень 2020
Прфкол ТК вй l8 l2.20l9

Nр 49

|ЭZz t ОООО-С Пепуги рщiомовлення (пфJryги

02l 20l5 -922l0000-6" 
iз висвiтлення лlшьнщi дегrугатiв обласноi

]рши на рuiшшчiях)
zz10 ]50 000,00 вiдкритi юрги сiчень 2020

ПртокФ ТК вй l8, l2,2019
N9 49
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