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opiснтoвaний
пoчaтoк

пpoBeдeння
пpoцeдypи закyпiвлi

Пpимiтки

1 2

01.{ 3.,t oвoчi листкoвi
(Кaпyстa свiжa) 2230

q A

36900,00 (тpидцять шiсть тисяч
teв'ятсoт гpн.00 кoп.) в т.н.ПflB сiveнь-гpyдeнь 2015

U'I.'l J.4 Oвoчi кopнeплiднi,цибyлиннi тa
бyльбoплiднi
(Цибyля piпчaтa' мopквa, бypя к)

2230 74700,00 (сiмдeсят чoтиpИ тисячi
сiмсoт гpн.00 кoп.) в т.н.ПflB сiveнь-гpyдeнь 2015

01.13.2 Кyльrypи бaштаннi 22З0 600'00 (шicтсoт гpн. OO кoп.) в
т.v.ПflB с|чeHЬ-гpyдeнь 20.|5

10.73.1Maкapoни, лoкlttинa' кycкyс i пoдr:ti
бopoшнянi вирoби
(Mакapoни вищий гaтyнoк)

2230 57600,00 (п.ятдeсят сiм тисяч
шiстcoт гpн.00 кoп.) в т.v.ПflB civeнь-гpyдeнь 2015

10.83.1 Чaй i кaвa, o6poблeнi
(ЧaЙ .'Лiптoн'.,''Гiтa.','.Бaтiк'. 

90г' 10Oг) 2230 9100'00 (дeв'ять тисяч стo гpн.
00 кoп.) в т.н.П.QB с|чeнЬ-гpyдeнь 20.15



10.81.1 l-{yкop.сиpeць,тpoстинний i
oнищeнний тpoстинн11й ни бypякoвий
цyкop(сaxapoзa); мeлясa
(Цyкop)

2230 80000'00 (вiсiмдecят тисяч гpH.
00 кoп.) в т.н.ПflB сiveнь-гpyдeнь 2015

01.47 .2 ЯЙw| у шкapлyпi, свiжi
(ЯЙця) 2230 60350'00 (шiстдeсят тисяч тpиcтa

п'ятдeсят гpн.00 кoп.) в т.н. П.[B сiveнь-гpyдeнь 2015

10.41.5 oлii paфiнoванi
(oлiя paфiнoвaнa 920г)

2230 76000'00 (сiмдeсят шiсть тисяч
гpн.00 кoп.) в т.н. П.QB

сiнeнь-гpyдeнь 20,|5

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

2230
26660'00 (двaдцять шiсть тисяч
шiстсoт шiстдecят гpн.00 кoп.) в т.н.
ПДB

сiveнь-гpyдeнь 2015

10.32.1 Coки фpytсгoвi тa oвoчeвi
(Coки.'Caндopa'. .tл, Coки УкpaТни 1л)

2230 51000'00 (п'ятдeсят oднa тисячa
гpн.00 кon.) в т.н. ПflB сiнeнь-гpyдeнь 2015

10.89.1 Cyпи, яЙlця, дpixсджi тa iншi xаpvoвi
пpoдyкги; eкстpaти тa сoки з llлясa 

' 
pи6и Й

вoдя}lиx бeзxpeбeтниx
(Дpix<.джi' пeкapськi фaсoвaнi 1 кг)

2230 з000'00 (тpи тисянi гpн.00 кoп.) в
т.н.П.QB сiveнь-гpyдeнь 2015

.t0.61.3 Кpyпи, кpyпка' гpaнyли тa iншi
прoдylсги з зepна зepHoвиx кyлЬтyp
(Biвсянi плacтiвцi '.Гepкyлeс., вaгoвi, кpyпa мaнHa
фacoвaнa, кpyпa пшeHичHa, кpyпa гpeчaнa,
пшoHo, кpyпa ячHa, кpyпa пеpлoвa)

22з0
1 19997'00 (стo дeв.ятнaдцятЬ тисяч
дeв.ятсoт дeв,янoстo сiм гpн.00
кoп.) в т.v.П.[B

сiнeнь-гpyдeнь 2015

10.39.2 Плoди й гopixи, oGpoблeнiтa
зaкoнсepвoвaнi
(Пoвидлo, poдзи|-lки, сyxoфpytси)

2230
35750'00 (тpидцять п,ятЬ тисяч
сiмcoт п'ятдeсят гpн. 00 кoп.) в т.v
пДB

ciнeнь-гpyдень 2015

10.84.3 Ciль xapнoвa
(Ciль 1кг; 1,5кг)

2230 7500'00 (ciм тисян п'ятcoт гpн.00
кoп.) в т'н. ПflB сiveнь-гpyдeнь 2015

10.84.1 oцeт; сoyси; сyмiшi пpипpaв;
бopoшнo та крyпкa гipниннi; гipниця гoтoвa
(oцeт 1л)

2230 800'00 (вiсiмсoт гpн.00 кoп.) в т.н.
пДB сiveнь-гpyдeнь 2015



1u.эl.5 | lpoдylffи l'oлoчнi iHшi
(Кeфip 2,5o/o фacoвaний 0,5л, п/пaк.
Cмeтaнa 20Yo фacoвaнa 22Ог, 45oг|

2230 110760'00 (стo дeсять тисяч сiмсoт
шicтдecят гpн.00 кoп.) в т. н. П.QB сiнeнь-гpyдeнь 2015

10.12.1M.ясo свiйськoТ птицi, свiжe чи
oxoлoджeнe
(Кypи свiжoмopoжeнi бpoйлepи 1кaт.
Фiлe oxoлoджeнe)

2230
68480'00 (шicтдecят вiсiм тисяч
чoтиpистa вiсiмдeсят гpн.00 кoп.) в
т.н. П!B

сiнeнь-гpyдeнь 20,15

10.61.1 Pиc нaпiвoGpyшeний чи пoвнiстю
oбpyшeний, aбo лyщeниЙ чu дpoблeний
(Pис)

2230 81000'00 (вiсiмдeсят oднa тисячa
гpн. 00 кoп.) в т.н. П.[B сiveнь-гpyдeнь 2015

01.11.7 oвoчi бoбoвi сyшeнi
(Гopox) 2230 28000'00 (двaдцять вiсiм тисяч

гpн.00 кoп.) в т.v. ПflB сiveнь-гpyдeнь 20,15

01.1 3.5 Кopeнeплoди тa 6уль6ni.стiвнi з
висoким yмiстoм кpoxмaлю тa iнyлiнy
(Кapтoпля)

1 1 9997'00 (стo дeв'ятнaдЦятЬ тисяч
дeв'ятсoт дeв'яHoстo сiм гpн.00
кoп.) в т.v.П.QB

сiveнь-гpyдeнь 2015

10.7 2.1 Bи po6и xл i6oбyлoн нi,знижeнoT
вoлoгoстi,тa
кo}lдитepськi,бopoш ня н i,тpи вaлoгo
збepiгaння
(Baфлiфaсoвaнi
Пeчивo вaгoвe)

2230 23120,00 (двaдцять тpи тисянi стo
двaдцятЬ гpн.00 кoп.) в т.v. П.QB сiveнь-гpyдeнь 20.l5

10.82.2 Щoкoлaд тa цyкpoвi кoндитepськi
виpoби
(Пoдapyнки дитяvi)

2230 4200'00 (voтиpи тисячiдвiстi гpн. O0
кoп.) в т.н. П.QB сiveнь-гpyдeнь 20,15

10.84.2 Пpянoщi, oбpo6лeнi
(Пepeць мeлeниЙ vopниЙ 10г,20г
Пaвpoви лист 10г)

2230 2252'67 (двi тисянi двiстi п'ятдeсят
двi гpн.67 кoп.) в т.v. ПflB сiнeнь-гpyдeнь 2015

3aтвepджeHий piцJeHHЯI\Л кoMjтery 3 кoHкypсHИx тopгiв вtд29 сiчня 2015p. Ne2

Гoлoвa кoMiтeтy Кoзaчeнкo M.Л.
(пpiзвищe' iнiцiали)

Лeвчeнкo Л.B.
(пpiзвищe, iнiцiали)
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Ceкpeтap кoмi


