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заборгованість станом на 01.01.2015 року 2210 325,10

Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів(01.30.1)

2210 4 300,00
червень-грудень 

2015 року

№211/15-4300,00

Частини рослин, трави, мохи та лишайники, придатні для 
декоративних цілей (02.30.3)

2210 300,00
червень-грудень 

2015 року

№211/15-300,00

Гравій та пісок (08.12.1) 2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

Тканини (крім спеціальних полотен) із хімічних монониток і 
штапельних волокон) (13.20.3) 2210 5 000,00 січень-грудень 

2015 року
№148/15-150,00 №172/15-55,50 

№189/15-1027,00

Тканини зі скловолокна (зокрема вузькі тканини) (13.20.4)
2210 25 000,00 січень-грудень 

2015 року
№53/15-6510,00-тимчас №151/15-

42,50 №152/15-1170,00

Вироби з текстилю для домашнього господарства (постільна 
білизна рушники) (13.92.1) 2210 118 000,00 січень-грудень 

2015 року
№110/15-17400,00 №172/15-179,00 

№226/15-2984,50

Вироби текстильні готові, інші (подушки) (13.92.2) 2210 118 000,00 січень-грудень 
2015 року

Килими та килимові покриви (13.93.1) 2210 49 775,63 січень-грудень 
2015 року №9/15-49775,63-тимчас

Килими та килимові покриви (13.93.1) 2210 95 000,00 січень-грудень 
2015 року

Пряжа металізована чи пряжа скомбінована з металом; тканини 
з металевих ниток і тканини з металізованої пряжі; нитки ґумові 
та корд, з текстильним покривом і продукція текстильна та 
готові вироби технічної призначеності (шланги) (13.96.1)

2210 20 000,00 січень-грудень 
2015 року

№46/15-328,74-тимчас         №83/15-
458,50                        №116/15-

8250,30                 №117/15-184,00 
№151/15-104,25 №153/15-645,00 
ав.зв№38-32,50 №172/15-270,00 
№189/15-440,51 №243/15-70,00

Тюль, мереживо та вишивка; нитки позументні та стрічкові 
нитки; пряжа синельна; пряжа фасонна петляста (13.99.1)

2210 118 000,00 січень-грудень 
2015 року ав.зв №24-93,71

Одяг робочий, чоловічий (14.12.1) 2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

Одяг робочий, інший (14.12.3) 2210 2 953,00 січень-березень 
2015 року

№17/15-2620,00-тимчас       №46/15-
333,00-тимчас

Одяг робочий, інший (14.12.3)
2210 3 000,00 квітень-грудень 

2015 року

Деревина розпиляна чи розколота вздовж, розділена на шари або 
лущена, завтовшки більше ніж 6 мм; шпали дерев'яні до 
залізничних або трамвайних колій, непросочені (16.10.1)

2210 30 000,00 січень-грудень 
2015 року

№57/15-5190,00 №83/15-3347,00 
№151/15-792,00  №220/15-7250,00

Деревина пресована, у формі #, плит, брусків або як 
профільовані форми (16.21.2) 2210 115 208,40 січень-лютий 

2015 року

№37/15-28032,00-тимчас    №38/15-
28032,00-тимчас     №39/15-25909,20-
тимчас    №40/15-33235,20-тимчас

Деревина пресована, у формі #, плит, брусків або як 
профільовані форми (16.21.2) 2210 90 000,00 січень-грудень 

2015 року
№117/15-1190,00  №152/15-168,00 
№189/15-2337,00 №231/15-1722,00

Вироби столярні та теслярські (крім складаних будівель), з 
деревини (16.23.1) 2210 95 000,00 січень-грудень 

2015 року
ав.зв№26-280,00 №226/15-921,15 

№256/15-13800,00

Вироби з деревини, інші (ручки до інструментів, рамки для 
фотографій ) (16.29.1)

2210 8 000,00 січень-грудень 
2015 року

№39/15-684,00-тимчас         №40/15-
1094,40-тимчас     №128/15-2100,00 

№172/15-77,00 №218/15-112,00 

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (17.22.1) 
(Рушники санітарно-гігієнічної призначеності й тампони, 
пелюшки і підгузники дитячі та подібні гігієнічні вироби з вати)

2210 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

№46/15-243,00-тимчас        №83/15-
155,51                      №107/15-

10272,16 №172/15-29,00 №189/15-
72,00 №226/15-20736,00

Папір та картон оброблені )Рубероїд) (17.12.7)
2210 20 000,00 січень-грудень 

2015 року
№218/15-100,75 №231/15-421,00

Вироби канцелярські, паперові(журнали ордери та папір) 
(17.23.1)

2210 90 000,00 січень-грудень 
2015 року

№18/15-745,00-тимчас       ав.зв.№5-
70,00-тимчас         №58/15-4725,00  
№73/15-5910,00  №88/15-15219,66 
№129/15-160,00 ав.зв №25-40,00 

ав.зв №-240,00 ав.зв.№-45,80 
№149/15-2690,00 №182/15-864,00 
№186/15-575,00 №187/15-3040,00 

№198/15-8350,00 №212/15-5750,00 
№264/15-1465,00

Паливо рідинне та газ; оливи мастильні бензин (19.20.2)

2210 118 000,00 січень-грудень 
2015 року

№31/15-96657,00-тимчас Дод.уг.№1- 
(-96657,00)-тимчас №83/15-50,00 

ав.зв №20-131,20 ав.зв №29-131,20 
№165/15-940,00 ав.зв №62-444,80

Продукти нафтопереробляння, інші (19.20.4) 2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№117/15-49,00 №265/15-435,00

Гази промислові (кисень технічний, хладон) (20.11.1) 2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року №55/12-3270,00

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні 
(20.13.2) (сода)

2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№83/15-67,50 №151/15-155,00
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Полістирол (крім еластичного полістиролу), у первинних формах 
(20.16.2) 2210 118 000,00 січень-грудень 

2015 року
№53/15-23072,84-тимчас №172/15-

305,0

Силікони, у первинних формах (20.16.5) 2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року №152/15-585,00 №172/15-67,00

Фарби та лаки на основі полімерів  (20.30.1)
2210 24 284,42 січень-грудень 

2015 року
ав.зв.№1-294,00-тимчас             №21/15-
3375,00-тимчас             №53/15-20615,42-

тимчас

Фарби та лаки на основі полімерів  (20.30.1)

2210 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-4708,00       №83/15-3580,75 ав.зв 
№40-35,00         №117/15-3034,48 

№151/15-4152,79 №152/15-1603,50 ав.зв 
№-44,80 №172/15-1917,01 №189/15-
2079,49 №218/15-1240,50 №231/15-

2630,00 №265/15-1930,00

Фарби та лаки, інші, та пов'язана з ними продукція; барвники 
художні та друкарські чорнила (20.30.2) 2210 5 000,00 січень-грудень 

2015 року №88/15-759,80 №117/15-229,00

Мило, засоби мийні та засоби для чищення (20.41.3)
2210 60 000,00 січень-грудень 

2015 року
ав.зв №34-245,00 №226/15-60,00 

№238/15-35965,12

Клеї (20.52.1)
2210 25 552,90 січень-грудень 

2015 року

№21/15-1937,50-тимчас       №46/15-
126,00-тимчас         №53/15-23489,40-

тимчас

Клеї (20.52.1)

2210 70 000,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-228,00   №88/15-637,70 
№83/15-277,06   №117/15-406,76 

№151/15-1110,00 №172/15-1142,75 
№189/15-832,50 №218/15-1110,00 

№231/15-216,25

Шини та камери ґумові нові (22.11.1) 2210 25 000,00 січень-грудень 
2015 року

Ґума невулканізована та вироби з неї; ґума вулканізована, крім 
твердої ґуми, ґуми у формі ниток, кордів, пластин, листів, 
стрічок, стрижнів і профілів( коврики резинові) (22.19.2)

2210 30 000,00 січень-грудень 
2015 року

№88/15-106,40 №83/15-25,50 
№107/15-1092,00 №156/15-1041,12 

№243/15-344,00

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім 
виготовлених з твердої ґуми) (22.19.6) 2210 6 000,00 липень-грудень 

2015 року №238/15-5152,00

Вироби з вулканізованої ґуми, н. в. і. у.; ґума 
тверда(ущільнювачі гумові) (22.19.7) 2210 10 000,00 січень-грудень 

2015 року
№151/15-30,00 №152/15-582,00 

№172/15-119,75

Посуд (23.21.1) 2210 50 000,00 січень-грудень 
2015 року ав.зв №56-225,00

Труби, трубки, шланги та фітинги до них пластмасові (22.21.2)

2210 118 000,00 січень-грудень 
2015 року

№46/15-84,50-тимчас №72/15-161,25 
№83/15-258,00 ав.зв№19-806,00 

ав.зв №29-366,64 №117/15-497,00 
№151/15-1662,50 №153/15-100,00 

№156/15-24092,45 №172/15-107,00 
№218/15-177,75 №231/15-271,25 
№242/15-2346,43 №243/15-779,60

Пластини, плівка, фольга і стрічки з полімерів стиролу, 
неармовані, інші (22.21.3) 2210 9 120,00 січень-грудень 

2015 року

№39/15-2052,00-тимчас          
№40/15-6768,00-тимчас           
№46/15-300,00-тимчас

Пластини, плівка, фольга і стрічки з полімерів стиролу, 
неармовані, інші (22.21.3)

2210 15 880,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-305,00 388/15-990,48 №83/15-
297,50 №151/15-236,25 №152/15-
469,20 ав.зв№49-183,00 №172/15-
106,75 №189/15-84,00 №218/15-

121,50 №231/15-361,00 №265/15-
315,00

Мішки і пакети, зокрема конусоподібні, з полімерів етилену 
(22.22.1) 2210 7 000,00 січень-грудень 

2015 року

№46/15-1,00-тимчас          ав.зв№13-
40,00 №88/15-3675,06 №151/15-2,00 

№153/15-340,00 №189/15-60,00 
№226/15-250,00

Вироби пластмасові для будівництва; лінолеум і покриви на 
підлогу, тверді, не пластикові(вікна ,двері пластикові, ПВХ, стелі 
натяжні, піддони умивальники та ін.) (22.23.1)

2210 85 000,00 січень-грудень 
2015 року

№21/15-688,00-тимчас              
№46/15-273,83-тимчас   №72/15-
4818,50 №86/15-3570,04 №83/15-
796,00 ав.зв №26-68,00 №117/15-
159,00 №151/15-158,00 №152/15-
837,00 №153/15-308,00 №172/15-

3874,25 №189/15-400,50 №203/15-
24979,24 №229/15-11079,60 №218/15-

133,50 №233/15-8737,55
Одяг і аксесуари до нього (зокрема рукавички), пластмасові 
(22.29.1) 2210 5 000,00 січень-грудень 

2015 року

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.(таблички сітка нашви 
стаканчики,сифони,ширма) (22.29.2)

2210 1 854,60 січень-грудень 
2015 року

№21/15-33,75-тимчас                    №46/15-
1301,25-тимчас                    №27/15-

150,00-тимчас               №39/15-168,00-
тимчас               №40/15-201,60-тимчас

Вироби пластмасові інші, н. в. і. у.(таблички сітка нашви 
стаканчики,сифони,ширма) (22.29.2)

2210 88 145,40 січень-грудень 
2015 року

№72/15-554,96  №88/15-225,00 №83/15-
1132,26 №128/15-1230,00 ав.зв №27-

30,00 ав.зв №39-528,80 №117/15-385,98 
№151/15-220,75 №152/15-82,20 №153/15-

1279,00 №172/15-2091,54 №189/15-
175,50 №226/15-8511,69 №218/15-223,25 
№231/18-92,00 №233/15-480,00 №242/15-

52,62 №265/15-20,00

Скло листове (23.11.1) 2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№39/15-324,00-тимчас              №40/15-
734,40-тимчас

Дзеркала скляні; вироби ізоляційні багатошарові зі скла (23.12.1)
2210 8 000,00 січень-грудень 

2015 року
№39/15-1200,00-тимчас       №40/15-

1728,00-тимчас 

Пляшки, банки, флакони та інші скляні вмістини, крім ампул; 
заглушки, накривки та інші скляні затички(скляний посуд) 
(23.13.1)

2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року №254/15-1800,00

Цегла (23.19.1) 2210 15 000,00 січень-грудень 
2015 року

Цегла, блоки, плитка та інші керамічні вироби з кам'яного 
кремнеземистого борошна чи з подібних кремнеземистих порід 
(23.20.1)

2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

Плитка та плити керамічні (23.31.1) 2210 118 000,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-4046,40 №185/15-15462,65 
№244/15-7594,62

Посуд столовий і кухонний, інші предмети побутової 
призначеності та предмети для туалетних кімнат, крім 
порцелянових/фарфорових (23.41.1)

2210 65 000,00 січень-грудень 
2015 року



Вироби санітарно-технічні керамічніі(мийки, раковини, ванни) 
(23.42.1)

2210 70 000,00 січень-грудень 
2015 року

Цемент (23.51.1)
2210 30 000,00 січень-грудень 

2015 року

№117/15-229,50 №151/15-765,00 
№152/15-279,00 №189/15-528,50 

№231/15-377,49

Вапно та гіпс (23.52.1) 2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

№91/15-4100,00 №151/15-541,50 
№153/15-864,00

Розчини будівельні (фуги.затирки та ін) (23.64.1)
2210 16 109,64 січень-грудень 

2015 року

№21/15-3250,50-тимчас       №46/15-
529,50-тимчас         №53/15-12329,64-

тимчас

Розчини будівельні (фуги.затирки та ін) (23.64.1)

2210 23 890,36 січень-грудень 
2015 року

№72/15-885,00 №83/15-215,24  ав.зв 
№29-31,00 №117/15-709,50 №151/15-

316,75 №152/15-1978,80 №172/15-
1702,25 №189/15-555,00 №218/15-
3333,75 №231/15-809,00 №265/15-

2210,00

Вироби з бетону, гіпсу або цементу, інші (23.69.1) 2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року №117/15-698,75 №151/15-636,00

Мармур, травертин, алебастр оброблені та вироби з них (крім 
бруківки, плитки, кубиків і подібних виробів); гранули та 
порошок з мармуру, травертину, алебастру, штучно 
забарвлені(23.70.1)

2210 2 000,00 січень-грудень 
2015 року

№148/15-700,00

Вироби абразивні(камені шліфувальні та ін) (23.91.1)

2210 8 000,00 січень-грудень 
2015 року

№46/15-268,25-тимчас              
ав.звіт №13-30,00 №795,75 №117/15-

153,00 №151/15-122,50 №172/15-
497,51 №189/15-72,00 №218/15-34,75 

№231/15-377,75 №265/15-930,00

Волокно азбестове оброблене; суміші на основі азбесту чи 
карбонату магнію; вироби з цих сумішей чи азбесту; матеріали 
фрикційні для гальм, зчеплення та будь-яких пристроїв, 
немонтовані (23.99.1)

2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

Сталь нержавка, у зливках чи інших первинних формах і 
напівфабрикати з нержавкої сталі (24.10.2) 2210 20 000,00 січень-грудень 

2015 року №152/15-3345,00 №205/15-3200,00

Прокат плаский зі сталі, без подальшого обробляння, крім 
гарячого прокатування (24.10.3) 2210 5 000,00 січень-грудень 

2015 року
  

Труби, трубки, порожнисті профілі, безшовні, зі сталі (24.20.1)
2210 7 000,00 січень-грудень 

2015 року

№39/15-180,00-тимчас         №40/15-
240,00-тимчас №72/15-157,00 

№151/15-99,00 №172/15-155,00

Бруски та суцільні профілі з легованої сталі (24.31.2) 2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

Олово (24.43.1) 2210 500,00 січень-грудень 
2015 року №27/15-100,00-тимчас

Труби та трубки сталеві, виготовлені методом відцентрового 
лиття (24.52.2)

2210 15 000,00 січень-грудень 
2015 року

№151/15-564,00 №153/15-338,00 
№218/15-256,75

Фітинги до труб і трубок, з литої сталі (24.52.3)
2210 15 000,00 січень-грудень 

2015 року

ав.зв №8-225,00-тимчас №151/15-
1904,25 №218/15-277,50 №231/15-

21,25

Будівлі складані металеві (25.11.1) 2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

Вироби конструкційні металеві та їхні частини (25.11.2) 2210 30 000,00 січень-грудень 
2015 року

№32/15-1470,00-тимчас                   №46/15-
3117,00-тимчас №240/15-11547,63

Радіатори та котли центрального опалення (батереї) (25.21.1) 2210 62 000,00 січень-грудень 
2015 року

Цистерни, резервуари та вмістища металеві, інші (25.29.1) 2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

№152/15-30,00

Вироби ножові та столові прибори (25.71.1)
2210 5 000,00 січень-грудень 

2015 року

№46/15-100,00-тимчас №88/15-
110,05 №117/15-373,00 №152/15-

102,00

Замки та завіси (25.72.1)

2210 30 000,00 січень-грудень 
2015 року

№39/15-2364,00-тимчас      №40/15-
518,40-тимчас №83/15-220,50  ав.зв 
№38-170,00 №152/15-2576,40 ав.зв 

№40-175,00 №172/15-84,00

Інструменти ручні для використання в сільському господарстві, 
садівництві чи лісовому господарстві (25.73.1)

2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

інструменти ручні інші (ключі стамески) (25.73.3)
2210 10 000,00 січень-грудень 

2015 року

№ 32/12-1200,00-тимчас          
№46/15-2569,27-тимчас              

ав.зв №14-25,00 №83/15-58,50 
№208/15-1857,60

Деталі змінні до ручних інструментів з механічним 
урухомлювачем/приводом чи без нього, або до верстатів(сверла) 
(25.73.4)

2210 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№32/15-80,00-тимчас                
№46/15-422,52-тимчас №72/15-35,75 

№152/15-99,00 №153/15-60,45 
№172/15-10,00 №189/15-22,50

Вироби з дроту, ланцюги та пружини (25.93.1)

2210 8 000,00 січень-грудень 
2015 року

№21/15-185,00-тимчас            
№32/15-1260,00-тимчас №72/15-
105,00 ав.зв №14-160,00 №88/15-
896,35 №117/15-115,50 №152/15-
346,20 №153/15-314,00 №172/15-
348,00 №231/15-130,00 №265/15-

300,00

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні (25.94.1)

2210 8 798,64 січень-грудень 
2015 року

№21/15-1852,00-тимчас       №39/15-
1161,60-тимчас       №40/15-2092,80-
тимчас       №46/15-410,24-тимчас         

№53/15-3282,00-тимчас

Вироби кріпильні та ґвинтонарізні (25.94.1)

2210 40 000,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-1271,74 №83/15-1724,00 
№96/15-4640,00 ав.зв №25-75,00 
ав.зв №40-50,00 №151/15-1375,23 
№152/15-560,40  №153/15-795,00 
№172/15-5165,30 №189/15-819,91 

ав.зв №54-260,00 №218/15-2353,75 
№231/15-1076,15 №233/15-630,00 

№243/15-36,00

Вироби для ванн і кухні, металеві (25.99.1) 2210 20 000,00 січень-грудень 
2015 року



Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.2)
2210 4 579,40 січень-грудень 

2015 року

№39/15-1116,00-тимчас       №40/15-
2198,40-тимчас        №53/15-1265,00-

тимчас

Вироби з недорогоцінних металів, інші (25.99.2) 2210 3 420,60 січень-грудень 
2015 року

№72/15-1296,49  №88/15-489,37 
№152/15-24,00 №189/15-33,76

Апарати касові, банкомати та подібні машини, які можна 
сполучати з машиною чи мережею обробляння 
інформації(26.20.1)

2210 2 400,00 січень-грудень 
2015 року №111/15-2400,00

Частини та приладдя до обчислювальних машин (26.20.4)
2210 20 000,00 січень-грудень 

2015 року
Апарати телефонні та апаратура, інші, для передавання та 
приймання звуку, зображення чи іншої інформації, зокрема 
апаратура для обміну інформацією мережею проводового чи 
безпроводового зв'язку (наприклад, локальною чи глобальною 
мережею)(26.30.2)

2210 1 200,00 січень-грудень 
2015 року

№111/15-1200,00

(26.30.4)
2210 8 000,00 липень-грудень 

2015 року №267/15-7525,80

Устатковання радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устатковання (3апчастини ) (26.60.1) 2210 6 240,00 січень-грудень 

2015 року ав.зв №58-388,00 №209/15-3750,00

Вироби з гіпсу для житлового чи цивільного будівництва  
(гіпсокартон) (26.62.1) 2210 30 000,00 січень-грудень 

2015 року №172/15-1806,75 №231/15-1425,00

Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних кіл 
на напругу більше ніж 1000 В (27.12.1) 2210 5 000,00 січень-грудень 

2015 року
Апаратура електрична для комутації чи захисту електричних 
кіл, на напругу не більше ніж 1000 В (27.12.2) 2210 3 000,00 січень-грудень 

2015 року

Пульти, панелі та інші основи (27.12.3) 2210 3 000,00 січень-грудень 
2015 року

Елементи первинні, первинні батареї та частини до них 
електроліт (27.20.1) 2210 3 000,00 січень-грудень 

2015 року
№218/15-40,50

Проводи та кабелі електронні й електричні, інші (27.32.1)
2210 20 000,00 січень-грудень 

2015 року

№21/15-101,00-тимчас         №27/15-
2135,00-тимчас №72/15-1458,87 

№172/15-3223,06 ав.зв №59-75,00 
№218/15-2186,24

Пристрої електромонтажні (27.33.1)

2210 25 000,00 січень-грудень 
2015 року

№21/15-375,00тимчас          №27/15-
420,00-тимчас №72/15-266,75 
№83/15-28,75 №117/15-373,50 

№151/15-379,75 №152/15-669,30 
№153/15-425,50 №172/15-2071,25 

№189/15-326,00 №218/15-7,25

Лампи розжарювання та газорозрядні електричні; лампи дугові 
(27.40.1)

2210 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

№21/15-812,76-тимчас         №46/15-
1060,00-тимчас №72/15-1011,75 

№83/15-9,00  №117/15-175,50 
№151/15-995,73 №152/15-1800,00 

№177/15-25365,00 №180/15-3680,00 
№172/15-1302,25 №189/15-41,26

Лампи та світильники (27.40.2)
2210 30 000,00 січень-грудень 

2015 року
№83/15-1584,00 №117/15-519,00 

№152/15-1260,00 №177/15-4240,00

Лампи та світильники інші(гірлянди) (27.40.3)
2210

5000,00 січень-грудень 
2015 року

Прилади електричні побутові, інші, н. в. і. у. (27.51.2) 2210 25 696,90 січень-грудень 
2015 року

Устатковання для паяння м'якими та твердими припоями чи 
зварювання, машини й апарати для поверхневого 
термообробляння та гарячого напилення, електричні (27.90.3) 2210 0,00 січень-грудень 

2015 року

Крани, вентилі, клапани та подібні вироби до труб, котлів, 
резервуарів, цистерн і подібних виробів (28.14.1)

2210 20 000,00 січень-грудень 
2015 року

№46/15-657,75-тимчас №72/15-
238,00 №83/15-405,00 №117/15-

2969,86 №151/15-2043,49 №153/15-
180,00 №156/15-4430,69 №172/15-
1831,50 №218/15-63,00 №231/15-

151,50  №243/15-400,00

Калькулятори електронні, кишенькові машинки для 
записування, відтворювання й візуального подання даних з 
обчислювальними функціями(28.23.1)

2210 3 000,00 січень-грудень 
2015 року №88/15-592,50

Частини холодильного та морозильного устатковання, теплових 
помп (28.25.3) 2210 30 000,00 січень-грудень 

2015 року
Інструмент електромеханічний для роботи однією рукою; 
інструмент ручний портативний із силовим 
урухомлювачем/приводом, інший (28.24.1)

2210 0,00 січень-грудень 
2015 року

Частини ручного інструменту із силовим 
урухомлювачем/приводом(28.24.2) 2210 8 000,00 квітень-грудень 

2015 року
ав.зв №40-360,00 №199/15-1600,00  
№219/15-1680,00 №235/15-1530,0

Вогнегасники (28.29.2) 2210 16 000,00 січень-грудень 
2015 року

Частини машин і устатковання для сільського господарства; 
роботи субпідрядні як частина виробництва машин для 
сільського та лісового господарства (28.30.9)

2210 15 000,00 січень-грудень 
2015 року

Верстати для обробляння каменю, дерева та подібних твердих 
матеріалів (28.49.1) 2210 0,00 січень-грудень 

2015 року

Частини та приладдя до моторних транспортних засобів, н. в. і. у. 
(29.32.3)

2210 70 000,00 січень-грудень 
2015 року

№16/15-2075,00-тимчас №93/15-
3907,00 №105/15-6000,00 №137/15-
4099,00  №141/15-1089,00 №167/15-
70,00 ав.зв№38-138,00 ав.зв№48-
79,00 №176/15-9448,00 ав.зв №55-
188,00 №204/15-1618,00 №230/15-

3470,00 №272/15-3629,88 №273/15-
1222,00

Меблі для сидіння та їхні частини (31.00.1) 2210 9 000,00 січень-грудень 
2015 року

Матраци (31.03.1) 2210 93 760,00 січень-грудень 
2015 року

Інструменти і прилади медичні, хірургічні (шприци) (32.50.1) 2210 20 000,00 січень-грудень 
2015 року



Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої (32.50.2) 2210 13 389,07 січень-грудень 

2015 року

Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла 
парикмахерські та подібні крісла; їхні частини (32.50.3)

2210 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

Мітли і щітки (32.91.1) 2210 25 000,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-72,00 №83/15-104,24  
№106/15-14400,00 ав.зв №24-322,67  

ав.зв.№29-18,00 №117/15-59,50 
№151/15-190,75 №152/15-624,00 

№153/15-15,00 №172/15-79,75 
№181/15-2450,00 №218/15-52,00

Убори наголовні захисні; ручки для писання та олівці, дошки, 
штемпелі для датування, опечатування та нумерування; стрічки 
до друкарських машинок, штемпельні подушечки,крейда  
(32.99.1)

2210 8 000,00 січень-грудень 
2015 року

№72/15-9,50 ав.зв.№16-275,00  
№88/15-3349,97 №128/15-84,00

Прилади для вимірювання фізичних та хімічних 
величин (33.20.5) 2210 2 000,00 січень-грудень 

2015 року

Книжки друкованіКнижки друковані(58.11.1) 2210 1 236,00 січень-грудень 
2015 року №47/15-1236,00-тимчас

Журнали та періодичні видання друковані (58.14.1) 2210 37 063,94 січень-грудень 
2015 року

Репродукції, кресленики та фотографії, друковані (58.19.1) 2210 6 500,00 січень-грудень 
2015 року

ав.зв 22-57,50 ав.зв №46-300,00 
№164/15-5000,00

3 370 484,00

Рослини, тварини водяні інші, їхня продукція (пявки) (03.00.6) 2220 26 000,00 січень-грудень 
2015 року

Олія сира (10.41.2) 2220 1 000,00 січень-грудень 
2015 року

Папір побутовий і туалетний та паперова продукція (Рушники 
санітарно-гігієнічної призначеності й тампони, пелюшки і 
підгузники дитячі та подібні гігієнічні вироби з вати) (17.22.1)

2220 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

№78/15-250,65  №81/15-4200,00 
№119/15-1017,15 №207/15-297,00 

№214/15-250,00

Вироби канцелярські, паперові (17.23.1)
2220 1 000,00 січень-грудень 

2015 року  

Продукти нафтоперероблення інші (парафін та засоби для 
аплікацій) (19.20.4) 2220 40 000,00 січень-грудень 

2015 року
№82/15-28680,00

Елементи хімічні, н. в. і. у.; кислоти та сполуки неорганічні 
(20.13.2) 2220 14 000,00 січень-грудень 

2015 року
 №119/15-86,00 №166/15-9300,00

Речовини хімічні неорганічні основні, інші, н. в. і. у. (переоксид 
водню) (20.13.6) 2220 20 000,00 січень-грудень 

2015 року №127/15-5924,16 №253/15-6248,52

Сполуки сіркоорганічні та інші органічно-неорганічні сполуки; 
гетероциклічні сполуки, н. в. і. у. (20.14.5) 2220 53 600,00 січень-грудень 

2015 року №92/15-4536,00 №274/15-49050,00

Пестициди та інші агрохімічні продукти (дезінфекційні) (20.20.1)
2220 118 000,00 січень-грудень 

2015 року
№95/15-34292,10 №118/15-25245,00 
№194/15-34560,00 №252/15-37046,40

Препарати пахучі, воски та інші засоби для чищення(аромосвічі) 
(20.41.4)

2220 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№48/15-560,00-тимчас №91/15-
1250,00

Парфуми та косметичні засоби(Солі духмяні та інші  для 
приготування ванн. Грязі,концентрат валеріани)  (20.42.1) 2220 30 000,00 січень-грудень 

2015 року
№90/15-1280,00 №222/15-15840,00

Олії ефірні (20.53.1) 2220 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№207/15-229,50

Фотопластинки й фотоплівки, плівка для миттєвого друку 
(рентгенплівка) (20.59.1) 2220 8 000,00 січень-грудень 

2015 року
№114/15-2083,29

Ліки (21.20.1) 2220 118 000,00 січень-грудень 
2015 року

№78/15-6434,75 №119/15-10813,60  
№155/15-5137,50 №126/15-7140,07 
№197/15-9397,47 №206/15-3646,80 
№214/15-1766,00 №225/15-63,00 
№191/15-15000,00

Препарати фармацевтичні, інші(субсанціі для виготовлення 
ліків, реактиви, перевязувальні) (21.20.2)

2220 92 290,60 січень-грудень 
2015 року

№30/15-6650,00- тимчас  №91/15-
1202,37 №113/15-524,26 №123/15-295,20  
№145/15-11108,56 №158/15-5504,40 
№182/15-10789,00 №201/15-2744,06 
№216/15-8821,50  №263/15-2236,00

Предмети одягу та аксесуари одягу з вулканізованої ґуми (крім 
виготовлених з твердої ґуми) (22.19.6)

2220 41 000,00 січень-грудень 
2015 року

№78/15-1995,00 №113/15-10079,40 
№119/15-2090,00 №201/15-7811,00 
№206/15-1183,20

Скло технічне та інше скло(посуд лабораторний) (23.19.2) 2220 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

№145/15-2700,00 №182/15-670,00

Похідні органічних продуктів із специфічними 
функціями,мінеральні продукти природні (Бішофіт 
Полтавський) (24.14.7)

2220 30 000,00 січень-грудень 
2015 року №157/15-9681,00

Інструменти і прилади медичні, хірургічні (шприци) (32.50.1)

2220 35 000,00 січень-грудень 
2015 року

№48/15-5400,00-тимчас №78/15-
337,50 №114/15-453,60 №119/15-
153,00 №135/15-900,00  №144/15-
4238,00 №145/15-405,00 №182/15-

1075,00 №206/15-110,40 №207-
297,00 №214/15-1277,00 №216/15-

1060,00 №224/15-6500,00 №225/15-
1284,00

Інструменти і прилади терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої (32.50.2) 2220 6 600,00 січень-грудень 

2015 року №217/15-3600,00 №261/15-3000,00

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші (32.50.5) 2220 10 000,00 січень-грудень 
2015 року

№182/15-900,00 №214/15-1310,00 
№225/15-5568,29

669 490,60

Молоко та вершки, рідинні, оброблені  (10.51.1)                                            2230 16 255,02 січень-лютий 
2015 року 20%- 16 255,05-тимчас

 Продукти молочні, інші  (10.51.5)                                                          2230 27 436,92 січень-лютий 
2015 року 20%- 27436,92-тимчас

 Сир сичужний та кисломолочний сир (10.54.4)                                                                         2230 50 306,40 січень-лютий 
2015 року

20%- 130703,70-тимчас                    ( 
дод.уг№1-    -80397,30)



М'ясо свійської птиці заморожене (10.12.2) 2230 39 979,90 січень-лютий 
2015 року 20%-39980,08-тимчас

Яйця у шкаралупі, свіжі (01.47.2) 2230 43 717,96 січень-лютий 
2015 року 20%-43719,00-тимчас

Консерви та готові страви з м"яса,м"ясних субпродуктів чи 
крові  (10.13.1) 2230 35 697,60 січень-лютий 

2015 року
20%-54 259,11                               

(дод.лог №7-   -18561,51)

М"ясо заморожене та заморожені субпродукти ; м"ясо та харчові 
субпродукти інші (10.11.3) 2230 11 094,89 січень-лютий 

2015 року 20%-11 098,12

Овочі листкові (капуста,зелень,щавель)(01.13.1)
2230 25 000,00

травень-
листопад 2015 

року
№193/15-14700,00

Кавуни (01.13.2) 2230 60 000,00 серпень 2015 
року

Гриби та трюфеля (01.13.8) 2230 8 000,00 січень-грудень 
2015 року №132/15-3400,00

Банани (01.22.1)
2230 80 000,00 квітень-грудень 

2015 року
№133/15-4180,00 №171/15-7200,00 

№190/15-19500,00

Плоди цитрусових культур 
(лимони,апельсини,мандарини)(01.23.1)

2230 90 000,00 січень-грудень 
2015 року

№13/15-7875,00-тимчас (дод.дог.№1- 
-5250,00) №134/15-19050,00 №171/15-

34000,00 №190/15-14900,00

Плоди зерняткових культур (груші, абрикоси, вишні) (01.24.2)
2230 90 000,00

травень-
жовтень 2015 

року

№227/15-14400,00 №255/15-13200,00 
№271/15-47000,00

Виноград (01.21.1) 2230 50 000,00 серпень 2015 
року

Плоди ківі, полуниця (01.25.1)
2230 45 000,00

травень-
жовтень 2015 

року
№171/15-3900,00  №196/15-23000,00 
№227/15-11400,00

Горіхи (волоські) (01.25.3) 2230 5 000,00 січень-грудень 
2015 року

Плоди та овочі, оброблені та законсервовані, крім картоплі 
(горошок консервований томатна паста, огірки, томати 
консервовані) (10.39.1)

2230 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

 Овочі бобові сушені(квасоля,горох сушені) (01.11.7) 2230 80 000,00 січень-грудень 
2015 року №36/15-45240,00-тимчас

Висівки, січка та інші залишки після обробляння зерна зернових 
культур (10.61.4) 2230 20 000,00 січень-грудень 

2015 року
Продукція тваринництва, інша (мед натуральний) (01.49.2)

2230 65 000,00 січень-грудень 
2015 року

риба жива (03.00.1) 2230 118 000,00 січень-грудень 
2015 року

Сіль харчова (10.84.3) 2230 30 000,00 січень-грудень 
2015 року №109/15-13305,00

Субпродукти харчові свійської птиці (10.12.4)
2230 50 000,00 червень-грудень 

2015 року

Соки фруктові та овочеві (10.32.1) 2230 99 000,00  січень-грудень 
2015 року №202/15-21074,00 №269/15-20898,00

Олії рафіновані (10.41.5) 2230 24 800,00 січень-березень 
2015 року №12/15-24800,00-тимчас. 

Олії рафіновані (10.41.5)
2230 89 000,00 березень-грудень 

2015 року №223/15-44500,00

Плоди й горіхи, оброблені та законсервовані(джем, повидло ізюм, 
сухофрукти, шипшина)(10.39.2)

2330 80 000,00 травень-грудень 
2015 року №192/15-39680,00 №270/15-12600,00

Рис напівобрушений чи повністю обрушений, або лущений чи 
дроблений (10.61.1) 2230 118 000,00 січень-грудень 

2015 року
№108/15-117710,00 (в т.ч. ПДВ-

19618,33)

Вироби хлібобулочні, кондитерські та кулінарні, борошняні, 
нетривалого зберігання (хліб)(10.71.1) 2230 116 918,00 січень-березень 

2015 року
№14/15-116 918,00-тимчас (в т.ч. 

ПДВ- 19486,33)

Макарони, локшина, кускус і подібні борошняні вироби (10.73.1) 2230 80 000,00 січень-грудень 
2015 року №35/15-34300,00-тимчас

Чай і кава, оброблені (10.81.3)
2230 118 723,40 березень-грудень 

2015 року
№122/15-118723,40 (в т.ч. ПДВ -

19787,23)

Какао(10.82.1)
2230 5 000,00 квітень-грудень 

2015 року №130/15-2596,00

Оцет; соуси; суміші приправ; борошно та крупка гірчичні; 
гірчиця готова(кетчуп) (10.84.1) 2230 50 000,00 січень-грудень 

2015 року №131/15-23472,50

Приправи (лавровий лист,перець) (10.84.2) 2230 30 000,00 січень-грудень 
2015 року

Супи, яйця, дріжджі та інші харчові продукти; екстракти та соки 
з м'яса, риби й водяних безхребетних(дріжджі) (10.89.1)

2230 30 000,00 січень-грудень 
2015 року

№160/15-22700,00

1 931 930,09

Ремонтування та технічне обслуговування металевих 
виробів(обслугов газових мереж, теплогосподарства) (33.11.1)

2240 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

№7/15-9900,00-тимчас         №20/15-
1787,83-тимчас       №56/15-3995,00 

№85/15-2946,00

Послуги щодо оббивання стільців та меблів (31.00.9) 2240 61 166,49 січень-грудень 
2015 року

Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної 
призначеності(Ремонтування та технічне обслуговування 
підіймального та вантажного устатковання) (33.12.1)

2240 87 000,00 січень-грудень 
2015 року

№15/15-87000,00-тимчас

Ремонтування та технічне обслуговування електронного й 
оптичного устатковання(тех.обсл.медичногота ін. облад. кас. 
апарату) (33.13.1)

2240 85 000,00 січень-грудень 
2015 року

№4/15-15600,00-тимчас         №8/15-
1800,00-тимчас №146/15-7847,00 
№210/15-2400,00 №236/15-900,00



Ремонтування та технічне обслуговування іншого електричного 
устатковання(ремонт електродвигунів) (33.14.1)

2240 30 000,00 січень-грудень 
2015 року №19/15-11632,80-тимчас

Збирання безпечних відходів, придатних для вторинного 
використовування (38.11.1) 2240 10 000,00 січень-грудень 

2015 року
Утилізування відсортованих матеріальних 
ресурсів(люмінісцентних ламп) (38.32.1) 2240 5 000,00 січень-грудень 

2015 року

Технічне обслуговування та ремонтування автомобілів і 
маловантажних автотранспортних засобів (45.20.1)

2240 15 000,00 травень-грудень 
2015 року №179/15-170,00 №183/15-4287,00

Послуги щодо консультування стосовно систем і програмного 
забезпечення (62.02.2)

2240 60 000,00 січень-грудень 
2015 року

№43/15-1620,00-тимчас       №44/15-
2200,00-тимчас №125/15-26800,00 

№213/15-1260,00

Послуги щодо обробляння даних, розміщування інформації на 
веб-вузлах, щодо програмного застосування та інші послуги 
щодо забезпечення інформаційно-технологічною 
інфраструктурою (63.11.1)

2240 70 000,00 січень-грудень 
2015 року

№6/15-1080,00-тимчас №136/15-
2100,00

Послуги стаціонарного телефонного зв"язку -доступ і 
користування (61.10.1) 2240 80 000,00 січень-грудень 

2015 року
Продукція кінематографічна, відеопродукція та телевізійна 
продукція (59.11.2) 2240 48 000,00 січень-березень 

2015 року №54/15-47744,40-тимчас

Послуги з передавання даних і повідомлень (64.20.1)
2240 20 000,00 січень-грудень 

2015 року
ав.зв №42-35,00 ав.зв №61-20,00 

ав.зв №58-19,88 ав.зв №57-600,00

Послуги щодо грошового посередництва, інші, н. в. і. у. (касове 
обсл) (64.19.3) 2240 80 000,00 січень-грудень 

2015 року №1/15-7800,00-тимчас

Послуги юридичні   (69.10.1) 2240 10 000,00 січень-грудень 
2015 року №50/15-6600,00-тимчас

Послуги щодо технічного випробовування й аналізування 
(71.20.1)

2240 95000,00 січень-грудень 
2015 року

№26/15-3403,68-тимчас №74/15-
433,73  №79/15-775,21 №101/15-

1853,58 №102/15-4997,18 №115/15-
6022,03 №142/15-29687,26 №200/15-

312,00 №250/15-1974,24 №251/15-
4884,05

Послуги щодо очищування, інші(дизінфектор) (81.29.1) 2240 17 000,00 січень-грудень 
2015 року №5/15-16800,00-тимчас

Послуги у сфері охорони громадського порядку і 
безпеки (охорона) (75.24.1) 2240 38 970,00 січень-грудень 

2015 року

Послуги з лікарської практики (мед.огляд) (85.12.1) 2240 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

№84/15-5000,00 №163/15-34730,68 
№168/15-8721,40

 Послуги щодо прання та хімічного чищення текстильних і 
хутряних виробів (96.01.1)

2240 64 902,48 січень-грудень 
2015 року  

Послуги у сфері охорони здоров'я, інші(послуги лабораторій та 
швидкої) (86.90.1) 2240 25 000,00 січень-грудень 

2015 року №120/15-312,00

Послуги, пов'язані з доглядом за тілом людини (Приготування 
радонових ванн) (93.04.1) 2240 60 000,00 січень-грудень 

2015 року
Ремонтування комп'ютерів і периферійного 
устатковання(ремонт компютерів, заправка картриджів) 
(95.11.1)

2240 20 000,00 січень-грудень 
2015 року №87/15-2640,00 №248/15-2750,00

Поточний ремонт цокольного поверху корпусу №2 Центру 
медичної реабілітації та санаторного лікування 
"Трускавецький" в м.Трускавці,вул.Городище,4 з 
встановленням металопластикового дверного блоку та 
металопластикової дверної конструкції

2240 49 966,80 січень-березень 
2015 року

№52/15-49966,80-тимчас.

Поточний ремонт коридору 1 поверху корпусу №2 Центру 
медичної реабілітації та санаторного лікування 
"Трускавецький" в м.Трускавці,вул.Городище,4 з 
встановленням металопластикового дверного блоку 

2240 37 336,52 січень-березень 
2015 року

№41/15- 37336,52-тимчас

Поточний ремонт приміщення  їдальні Центру медичної 
реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" в 
м.Трускавці,вул.Городище,4 зі встановленням 
металопластикових вікон та металопластикової дверної 
конструкції

2240 37 576,80 січень-березень 
2015 року

№51/15-37576,80-тимчас

Поточний ремонт їдальні (заробляння відкосів) Центру медичної 
реабілітації та санаторного лікування "Трускавецький" в 
м.Трускавці,вул.Городище,4

2240 10 001,00 січень-березень 
2015 року №34/15-10000,80-тимчас 

Поточний ремонт дорожнього полотна території Центру 
медичної реабілітації та санаторного лікування 
"Трускавецький"у м.Трускавці

2240 6 304,91 липень-грудень 
2015 року №268/15-6304,91

Поточний ремонт коридору лікувального корпусу Центру 
медичної реабілітації та санаторного лікування 
"Трускавецький" в м.Трускавці,вул.Городище,4 з 
встановленням металопластикових вікон

2240 95 000,00 березень-грудень 
2015 року

РАЗОМ 1 318 225,00

Послуги освітянські, інші, н. в. і. у. (85.59.1)
2282 22 500,00 січень-грудень 

2015 року
№140/15-483,54 №169/15-500,64  

№170/15-250,31 №247/15-1488,00 

РАЗОМ 22 500,00

Трансферти(відшкодування пільгових путівок) 2730 2 965 433,00 січень-грудень 
2015 року

Послуги у сфері обов'язкового соціального 
страхування(страхування мед.працівників) (84.30.1) 2730 1 531,00 січень-грудень 

2015 року
№173/15-784,42

РАЗОМ 2 966 964,00

Будівлі складані, з деревини(16.23.2)
3110 80218,12 квітень-грудень 

2015 року №256/15-80218,12

Матеріал для саджання: рослини живі, цибулини, бульби та 
корені, живці й вусики, міцелій грибів(01.30.1)

3110 20000,00
березень-грудень 

2015 року №112/15- 8214,00  №148/15-3490,00



Апарати касові, банкомати та подібні машини, які можна 
сполучати з машиною чи мережею обробляння 
інформації(26.20.1)(принтер) 3110 12240,00

березень-грудень 
2015 року №121/15-6240,00 №232/15-6000,00

Лічильники подання чи вироблення газу, рідин або 
електроенергії (26.51.6) 3110 23000,00 січень-грудень 

2015 року №96/15- 22404,00

Устаткування радіологічне, електромедичне та 
електротерапевтичне устаткування (26.60.1) 3110 93 660,00 січень-грудень 

2015 року
№143/15-11180,00 №239/15-33500,00 
№266/15-48980,00

Інструменти і прилади медичні, хірургічні та стоматологічні 
(32.50.1) 3110 50 000,00 січень-грудень 

2015 року №214/15-5125,00 №224/15-3400,00

Інструменти та прилади терапевтичні; приладдя, протези та 
ортопедичні пристрої (32.50.2)

3110 93 300,00 січень-грудень 
2015 року

№217/15-36030,00 №239/15-13520,00 
№261/15-21960,00

Меблі медичні, хірургічні, стоматологічні та ветеринарні; крісла 
парикмахерські та подібні крісла; їхні частини (32.50.3)

3110 50 000,00 січень-грудень 
2015 року

Вироби медичної та хірургічної призначеності, інші (32.50.5) 3110 90 000,00 січень-грудень 
2015 року

512 418,12

Капітальний ремонт внутрішнього центрального опалення   
Центру медичної реабілітації та санаторного лікування 
"Трускавецький" , м.Трускавець, Львівська обл., 
вул.Городище,4 по об"єкту "Їдальня"

3132 636 796,80 травень-липень 
2015 року

№184/15-636796,80

Капітальний ремонт покрівлі даху   Центру медичної реабілітації 
та санаторного лікування "Трускавецький" , м.Трускавець, 
Львівська обл., вул.Городище,4 по об"єкту "Їдальня"

3132 233 683,20 червень-грудень 
2015 року

№257/15-233683,20

Капітальний ремонт із заміною дерев"яних вікон на 
металопластикові    Центру медичної реабілітації та санаторного 
лікування "Трускавецький" , м.Трускавець, Львівська обл., 
вул.Городище,4 по об"єкту "Лікувально-діагностичний корпус"

3132 675 000,00 червень-грудень 
2015 року

Послуги інженерні (71.12.1)
3132 58 145,00

квітень-
жовтень 2015 

року

№178/15-21339,00 №195/15-1806,00 
№234/15-1320,00 №241/15-2556,00

1 603 625,00

Послуги з розподілу води  (36.00.2) 2272 54 921,72 січень-лютий 
2015 року

20%-75474,64-тимчас  (дод.дог -     -
20552,92)

 Послуги каналізаційні (37.00.1) 2272 33 811,54 січень-лютий 
2015 року

20%- 39982,36-тимчас 9дод.дог.-       
-6170,82)

88 733,26

Енергія електрична (35.11.1)
2273

220690,42  з них 
відшкодування 

орендарів 30000,00

січень-лютий 
2015 року 20%- 220690,42-тимчас

220 690,42

Газ природній скраплений або в газоподібному стані (06.20.1) 2274 368 274,13 січень-лютий 
2015 року 20%-368274,13-тимчас

368 274,13

 

Голова комітету з конкурсних торгів                                                                                                                                                     Артимович Р.М.     

Секретар комітету з конкурсних торгів                                                                                                                                                   Попович Л.М.

Затверджений рішенням комітету з конкурсних торгів №  63/1  від  16 .07.2015р.
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