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Пpимiтки

1 2 3 4 6
1 0.81.1 L{yкop-си peцЬ' тpoстlаннuЙ i ovищeнн и й тpoсти нний
ни бypякoвий цyкop(caxapoзa); мeляca
(Цyкop )

22З0
46530,00 гpн.

(сopoк шiсть тисяч п.ятсoт тpидцятЬ
гpн. 00 кoп.) з ПflB

гIистoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy

10.61.3 Кpyпи, кpyпкa' гpaнyли тa iнщi пpoдy!сги з зepнa
3epHoвиx кyлЬтyp
(Biвсянi плaстiвцi .'Гepкyлeс.., вaгoвi, кpyпa мaHHa фaсoвaнa,
кpyпa пцJeHичнa' кpyпa гpeчаHa, пшoHo, кpyпa ячнa, кpyпa
пepлoвa)

22з0
64891,42 гpн.

(шiстдeсят Чoтиpи тисячi вiсiмсoт
дeв'янoстo oднa гpн. 42 кoп.) з П.[B

листoпaд-гpyдeHЬ
201Spoкy

01.13.1 oвoчiлисткoвi
[Кaпyстa свiжa) 22Зo

18687'05 гpн.
(вiсiмнадцятЬ тисяч щiстсoт вiсiмдeсят

сiм гpн. 05 кoп.) з П!B
пистoпaд-гpyдeнЬ

2015poкy

01.13.4 oвoчi кopeнeплiднi, цибyлиннi тa 6yльбoплiднi
(l-{ибyля piпvaотa, пlropквa, бypяк) 2230

23841'23 rpн.
(двaдцять тpи тисяvi вiсiмсoт сopoк

oдHa гpH. 23 кoп.) з П!B
листoпaд-гpyдeHЬ

20,1Spoкy

10.73.1Maкapoни, лo|(шинa' кyскyс i пoдiбнi бopoшнянi
виpoби
(Maкapoни виЩиЙ гатyнoк)

22З0
15209,77 тpн.

(п'ятнaдцять тиcяv двiстi дeв'ятЬ гp|l.
77 кoп.) з П.QB

листoпад-гpyдeHЬ
201 5poкy

10.83.1 Чaй i кaвa, oбpoблeнi
(Чaй'.ЛiптoH.,, .,Гiтa.', .'Бaтiк.. 90г' 100 г)

22Зo
7334,80 гpн.

(сiм тисяv тpистa тpидцятЬ чoтиpи гpH.
80 кoп.) з П.ЦB

листoпaд-гpyдeHЬ
201 Spoкy

01.47 .2 яЙw| у шкapaлyпi, свiжi
(ЯЙця) 22з0

3750'39 гpн.
(тpи тисяvi сiмсoт п'ятдeсят гpн.

39 кoп.) з П.QB

листoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy



10.41.5 oлii pафiнoвaнi
(oлiя paфiнoвaHa 920 г)

22Зo
50434'66 гpн.

(п'ятдeсят тисяч чoтиpистa тpидцЯтЬ
Чoтиpи гpн. 66 кoп.) з П.QB

листoпaд-гpyдeHЬ
201 5poкy

10.13.1 Кoнсepви та гoтoвi GтpaBи з м'яса, м.ясниx сyбпpoдylстiв ни
кpoвi
(Кoвбaса ваpeнa .'Лiкapськa.. (наrypaльнa oбoлoнкa)
Capдeльки вapeнi '..[o снiдaнкy'. 1 гaryнкy (нarypaльнa oбoлoнкa)

2230
53798'44 гpн.

(п.ятдeсят тpи тисяvi сiмсoт
дeв.янoстo вiсiм гpн. 44 кoп.) з П.QB

ли'стoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy

10.11.1 M'ясo вeликoТ poгатoТ xyдoби, свинeй' oBeцЬ' кiз, кoнeй тa
iншиx тваpиt| poдини кoнячиx' свiжe чи oxoлoджeнe
(M'ясo ялoвиЧиHa oxoлoджeHe 1 кaтeгopiя (тyшa))

2230
137284,50 rpн.

(стo тpидцять сiм тисяv двiстi
вiсiмдeсят чoтиpи гpн.50 кoп.) з ПflB

листoпaд-гpyдeнЬ
201 5poкy

10.20.1 Пpoдyкцiя pибнa, свilка, oxoлoдl(eна чи зaмopoжeнa
(Pибa свiжoмopo)кeна u Xeк "

Pибa свiжoмopo)кeнa '. Miнтaй '')
2230

17720'88 тpн.
(сiмнaдцять тисяч сiмсoт дBадцятЬ

гpн. 88 кoп.) з П,QB

листoпaд-гpyдeHЬ
201 5poкy

10.12.1 M'ясo свiйськoT птицi, свiжe чи oxoлoджeнe
(Кypи свiжoмopoжeнi бpoЙлepи,1 катeгopii
Фiлe oxoлoджeнe)

22З0
131244'58 тpн.

(стo тpидцятЬ oднa тиcяva двiстi
сopoк чoтиpи гpн. 58 кoп.) з П.[B

листoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy

10.51.4 Cиp синyжниЙ тa кислoмoлoнний сиp
(Cиp кислoмoлoчний жиpнiстю 5% фaсoвaниЙ250r
Cиpoк сoлoдкий ,|00г

Cиp твepдий 50% жиpнoстi ..PoсiйськиЙ..' .'Гoлландський'. 
)

2230
9180'77 rpн.

(дeв.ять тисяч стo вiсiмдeсят гpн.
77 кoп.) з П.QB

листoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy

10.39.1 Плoди тa oвoнi, oбpoблeнi тe 3aкoнсepвoвaнi, кpiм каpтoплi
(oгipки сoлoнi;
Капyстa квaцjeнa;
Тoмaт-пaста, склo бaнкa;
Гopox зaкoнсepвoвaний;
Кyкypyдзa цyкpoвa зaкoнсepвoвaна)

22З0
16362'01 гpн.

(шiстнaдцятЬ тисяЧ тpистa
шiстдeсят двi гpн. 01 кoп.) з п.цB

листoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy

10.71.1 Bиpoби xлiGoбyлovнi, кoндитepськi та кyлiнаpнi,
бopotшнянi, нeтpивалoгo збepiгaння
()hiб УкpaTнський стoличний
Xлiб пшeничний тpaдицiйний пoдoвий 1 гаryнoк
Бaтoн наpiзниЙ КиТвський вищиЙ гaryнoк)

22Зo
72891'08 гpн.

(сiмдeсят двi тисячi вiсiмсoт
дeB,яHoстo oднa гpH. 08 кoп.) з П!B

листoпaд-гpyдeHЬ
201 5poкy

10.61.2 Бopoшнo зepнoвиx i oвoчeвиx кyлЬтyp;ixнi сyмiшi
(Бopoшнo вaгoвe, вищий гaryнoк)

2230
5809'00 гpн.

(п.ять тисяv вiсiмсoт дeв'ятЬ гpH.

00 кoп.) з ПflB

листoпaд-гpyдeHЬ
201 5poкy



01.13.5 Кopнeплoди тa бyльби i.стiвнiз виcoким yмicтoм
кpaxмaлю тa iнyлiнy
(Кapтoпля)

2230
27358'81 гpн.

(двадцять сiм тисяч тpиста п'ятдeсят
вiсiм гpн. 81 кoп.) з П.QB

листoпaд-гpyдeнЬ
20.|5poкy

{0.61.l Pис нaпiвoбpyшeний чи пoвнicтю oбpyшeниЙ, a6o
лyщeний ни дpoблeний
(Pис )

2230
4552'59 гpн.

(нoтиpи тисячi п,ятсoт п,ятдeсят двi
гpн. 59 кoп.) з П.QB

листoпaд-гpyдeHЬ
201Spoкy

01.11.7 oвoчi бoбoвi сyшeнi
[Гopox )

22Зo
5345,51 гpн.

(п.ять тисяv тpистa сopoк п'ять гpн.51
кoп.) з П!B

листoпaд-гpyдeнЬ
201 Spoкy

10.84.1 oцeт; сoyси; сyмiшi пpипpaв; бopoшнo тa кpyпкa
гipниннi; гipниця гoтoвa
(oцeт 1 л)

2230
559,84 гpн.

(п.ятсoт п. ятдeсят дeв'ять гpн.
84 кoп.) з П.[B

листoпaд-гpyдeнЬ
2015poкy

10.89.1 Cyпи, яЙlц, дpilсджiтa iншi xapнoвi пpoдylffи;
eкстрaти тa сoки з ii.ясa, pn6nЙ вoдяниx 6eзxpe6eтниx
(Дpiщджi' пeкapськi фaсoвaнi,t кг)

22Зo 52,00 гpн.
(п,ятдесят двi гpн. 00 кoп.) з П!B

листoпaд-гpyдeHЬ
201 5poкy

3aтвepджel|АЙ piшeнням кoмiтeтy з кoHкypсниX тopгiв вiд 31 гpyдHя 2O15p. Ne21

Гoлoвa кoмiтeтy 3 кoHкypсHиx тopгiв M.Л.Кoзaчeнкo
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