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Предмет зак;,/півлі

Код КЕКВ 
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бюджетних 
коштів

:::!ЯВВВВВВВВВВ8!ТЯВВВаЯ

Очікувана 
вартіс гь 

предмета 
закупівлі

Процедура
зіакупівлі

Орієнтовіний
початок

прове„:іення
процеі,цури
закупівлі

1

При мітки 1
1 2 3 4 1  . . .

Предмети, іматеріг ііи,облііднання га інвентар 2210 І

Разом 2210 0,00 1

Каїїіітальніій ремонт інших об"єюгів 3132 1
Ра (ОМ 3132 0,00
Придбаннгі обладнання і предметів довгострокового виюристання 3110 І
Раіом 3110 0,00
І\Л(»дикамемти 2220

Ра І10М 222(1) 0,00
Продукти :іі;арчування 2230

15113
М’ясо заморюжене та заморожені харчові субпродуїг и: м’ясо та харчові 
субіпродукг;;/і інші.(с8инина, £іловичина, печінка) -II- 4000,00

15112 і\Л’Я00 свійської птиці заморожене (тушки К\‘іРЄЙ, ВІДІїуби курііїі;!, філе) 3900,00

15131
Консерви та готові і:;трави з м’яса , лл’ясних субпродуктів та к|)0ві (ков::'>аси, 
са|)аелі,сосі,іски) II- 3800,00

15220 Продукція рибна, свіжа , о;.:олодже! іа чи заїлороженіз (риба с/з) 4000,00
15321 Со !И фруктові та овочеві (соки ) -II- 1100,00

15331
Пл ;;іди та оїзочі , об|:юблені та законсервовані, крім картоплі {ікра кабачкова, 
кон!сервовйні овочі) -II- 900,00

15332
Плоди й го|)іхи, оброблені та законсервовані (джем, ізиноград засушений , плоди 
засушені) II- 300,00

її  42 Яйця птиць (яйця) 7/. іо о б ,о а
15421 Олії рафінсіїзані (ол я соняшникова) -II- 1000,00 і

15431 Маргарин і подібні хіарчові жири (маргарин) -II- 500,00
15511 Молоко та ізершки рідинні,оброблені (молоко ) -II- 2000,00
15530 Масло вершкове та молочи пасти (масло візршкове) -II- 2000,00



^ р̂і-ттт ( тг*ГТ̂ Ї̂̂ І?ГОГЮЧНИЙ} -II- 2200,00
. .г-р,/.мп МОЛОЧНІ ІНШІ (кефір, ряжа іка, згуїц.молоко, сметана, йогурти) -II- 800,00

15612 Боі::ошно зернових та овочевих куль‘іур; їхні суміші (борошно пшеничне) 900,00

15613
Крупи, крупки,гранугіи та інші продукти з зерна зернових культур 
(манка,пшенична,гречка,перловка,кукурудзяна,ячмінна, вівсяна) -II- 2000,00

15614 Рис напіво(:>рушений чи повністю обрушениі/\ або лущений чи дроблений (рис) -II- 700,00
15331 Овочі бобозі свіжі (квасоля, горох) -II- 500,00
15811 Вироби хлібобулочні (хліб, хлібобулочні вироби) II- 2000,00

15821
Вир'оби ХЛІІ:''0буЛ0ЧИІ, ЗНИЖЄНОЇ ВОЛОГОСТІ та кондитерські, боїюшняні тривалого 
зб€;рігання(печиво,вафлі,пряники) -II- 2000,00

:3222 Плоди трогіічних і субтропічних культур (банани) -II- 500,00
15331 Культури овочеві плодоносні (огірки баклажани,помідори) -II- 925,00
3222 Плоди цитрусових і::ультур (пимони,апельсини,мандарини) II- 400,66

15872 Пр “інощі оброблені (прЯНОЦ! сушені) -II- 100,00

15831
Цукор- сирсіць, тростинний і очищений тростинний чи буряковий цуігар 
(сахароза); меляса (цукор) -II- 2900,00

15850 і\/І8карони, локшина, куску і подібні борошняні вироби (макар.онні вироби) -II- 1000,00
15872 СІГїь харчова (сіль) -II- 100,00
15863 Чай і кава,оброблені (чай , кавові нгзпої) -II- 300,00 І

15310
Ка[)енепл0,!:іи та бупьби їстівні з високим умістом к|>охмалю та інул ну 
(картопля) -II- 3200,00

15331
Овочі коренеплідні, цибулинні та бупьбоплідні (буряк, морква, цибуля, часниі: і 
т.Д) 1800,00

15331 Овзчі листивві (капуста) -II- 1700,00
15300 Ябпука (яблука) -II- 500,00

Раіом 2230 49025,00
Оплата послуг 2240
Ра:їом 2240 0,00

41110 Вода природна (всща природна) 2272 951,00
9310 Енергія електрична (енері ія елеюрична) 2273 198576,00

19123 Га:! природний скраплений або в газоподібному стані (природний газ) 2274 28333,00
'?111 Ву Ілля кам’яне ( вугілля кам’яне І 2275 100(0,00
;413 Дезевина меоброблена ( і̂еревинаї паливна) 227ІІ 3120,00

Разом 2270 2409{*І),00
ВСі:.ОГО------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------- ---- 2900С5,00
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