
 

 



печиво (10.72.1)   (дванадцять тисяч 

вісімсот гривень 00 

к.)  

  особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(427 кг) 

Вироби макаронні 

(10.73.1) 

2230 6100,00 грн.    

(шість тисяч сто 

гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(484 кг) 

Сіль (10.84.3) 2230 863,00 грн.          

(вісімсот шістдесят 

три гривні 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(248 кг) 

Олія (10.41.5) 2230 15523,40 грн.    

(п'ятнадцять  тисяч 

п’ятсот двадцять 

три гривні 40 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(408 кг) 

Карателька (10.83.1) 2230 19102,00 грн.        

(дев’ятнадцять  

тисяч сто дві 

гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(199,3 кг) 

Консерви плодові, 

овочеві(10.39.1) 

2230 150938,00 грн.    

(сто п’ятдесят тисяч 

дев’ятсот тридцять 

вісім гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(5031 банок) 

Продукти харчові різні 

(дріжджі) (10.89.1) 

2230 860,00 грн.          

(вісімсот шістдесят 

гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(61 кг) 

Яйця курячі (01.47.2) 2230 14950,00 грн.        

(чотирнадцять 

тисяч  дев’ятсот 

п’ятдесят гривень 

00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(5980 шт.) 

Сік фруктовий  

(10.32.1) 

2230 81300,00 грн.           

( вісімдесят одна  

тисяча триста 

гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(5807 літрів)  

Молочні продукти 2230 43000,00 грн.  Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 



(10.51.5) (сорок три тисячі 

гривень 00 к.)   

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(1791 літрів) 

Шоколад та вироби 

кондитерські цукрові 

(10.82.2) 

2230 19416,00 грн.   

(дев’ятнадцять 

тисяч чотириста 

шістнадцять 

гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(404 кг) 

Картопля (01.13.5) 2230 45326,00 грн.  

(сорок п’ять тисяч 

триста двадцять 

шість гривень 00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(6665 кг) 

Овочі свіжі 

(01.12.1/01.13.3/01.13.4/ 

01.13.7) 

2230 53174,00 грн.             

(п’ятдесят три 

тисячі сто сімдесят 

чотири  гривні 00 

к.)  

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(4431 кг) 

Хліб (10.71.1) 2230 70815,00 грн. 

(сімдесят тисяч 

вісімсот 

п'ятнадцять гривень 

00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(10116 шт.) 

М'ясо свине (10.11.3) 2230 111497,60 грн. (сто 

одинадцять  тисяч 

чотириста 

дев’яносто сім 

гривень 60 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(1225кг) 

Риботовари (10.20.1/ 

10.20.2) 

2230 66200.00 грн. 

(шістдесят шість 

тисяч двісті гривень 

00 к.) 

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(835кг) 

Сир сичужний та 

кисломолочний 

(10.51.4) 

2230 84200,00 грн. 

(вісімдесят чотири 

тисячі двісті 

гривень 00 к.)  

 Квітень 2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих 

сферах господарської діяльності» 

(1220 кг) 

Масло вершкове 

(10.51.3) 

2230 89200,00 грн. 

(вісімдесят дев’ять 

 Квітень  2015 року п.5 ч.1 статті 4 Закону України «Про 

особливості здійснення закупівель в окремих  



 


