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Графік постачання продуктів харчування та продовольчої сировини  

у навчально-виховний комплекс №1 у 2019 році (зимово-весняний період) 

суб’єктами підприємницької діяльності 

Дні тижня Предмет закупівлі Постачальник ,  виконавець 

договору 

 

Понеділок  
Молоко рідке вітчизняного промислового виробництва (на початку терміну 

реалізації) фляжне або у пакетах жирністю не менше 2,5%, згущене молоко   

Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Спартак 

Володимирович,   

Сир твердий та сир кисломолочний жирністю від 9% до 18% в дрібно-

роздрібній тарі виробника продукції  

Фізична особа-підприємець  

Забран Давид Самуїлович 

Масло вершкове жирністю не нижче 72,5%, в дрібно-роздрібній тарі 

виробника продукції  

Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Спартак 

Володимирович 

Молочні продукти різні  (сметана 20%, ряжанка) Фізична особа-підприємець  

Забран Давид Самуїлович 

Яйця курячі у шкаралупі, свіжі  Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Юлія Олександрівна 

Фруктові соки без консервантів в асортименті  Фізична особа-підприємець 

Коваленко Галина Іванівна 

Банани, апельсини, лимони, мандарини, яблука  Фізична особа-підприємець 

Грушовенко Дмитро Петрович 

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості  (гречка, манка,  крупа 

пшенична, геркулес, пшоно, перловка,  крупа ячнєва,  борошно пшеничне, 

рис облущений) 

Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Юлія Олександрівна 

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб 

пшеничний, хліб житній, батон) 

Фізична особа-підприємець 

Федько Дмитро  Олексійович 

Оброблені фрукти та овочі (сухофрукти (яблука, груші), родзинки без кісточок, 

томатна паста, консервований горошок,  ікра кабачкова, повидло яблучне, 

огірки консервовані, помідори консервовані,  горох колотий) 

Фізична особа-підприємець 

Коваленко Галина Іванівна 

  

 

М’ясо (М’ясо свійської птиці - філе куряче, стегно куряче) Фізична особа-підприємець Хітров  

Андрій Сергійович 



 

Вівторок  Олія соняшникова рафінована, фасована   Фізична особа-підприємець Хітров 

Олексій Миколайович   

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб 

пшеничний, хліб житній, батон) 

Фізична особа-підприємець 

Федько Дмитро  Олексійович 

 

 

Середа  

 

 

 Молоко рідке вітчизняного промислового виробництва (на початку терміну 

реалізації) фляжне або у пакетах жирністю не менше 2,5%, згущене молоко   

Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Спартак 

Володимирович,   

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб 

пшеничний, хліб житній, батон) 

Фізична особа-підприємець 

Федько Дмитро  Олексійович 

Сирні продукти; (Сир твердий та сир кисломолочний жирністю від 9% до 18% 

в дрібно-роздрібній тарі виробника продукції) 

Фізична особа-підприємець  

Забран Давид Самуїлович 

Вершкове масло; (Масло вершкове жирністю не нижче 72,5%, в дрібно-

роздрібній тарі виробника продукції) 

Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Спартак 

Володимирович 

Молочні продукти різні  (сметана 20%, ряжанка) Фізична особа-підприємець  

Забран Давид Самуїлович 

Яйця курячі у шкаралупі, свіжі  Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Юлія Олександрівна 

Овочі, фрукти    (банани, апельсини, лимони, мандарини, яблука) Фізична особа-підприємець 

Грушовенко Дмитро Петрович 

Продукція борошномельно-круп'яної промисловості  (гречка, манка,  крупа 

пшенична, геркулес, пшоно, перловка,  крупа ячнєва,  борошно пшеничне, 

рис облущений) 

Фізична особа-підприємець 

Нестерчук Юлія Олександрівна 

Цукор буряковий  Фізична особа-підприємець Хітров  

Андрій Сергійович 

 

 

Четвер  

Овочі, фрукти (буряк ранній, буряк середній,  буряк пізній, капуста рання,  

капуста середня, капуста пізня, морква рання, морква середня, морква пізня, 

цибуля рання, цибуля середня, цибуля пізня, часник) 

Фізична особа-підприємець 

Грушовенко Дмитро Петрович 

Зернові культури та картопля  (картопля рання, картопля середня, картопля 

пізня)  

Фізична особа-підприємець 

Лободіна Марина Олександрівна 

Риба: (Хек тушка) Фізична особа-підприємець Хітров 

Сергій Олексійович 

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб 

пшеничний, хліб житній, батон) 

Фізична особа-підприємець 

Федько Дмитро  Олексійович 

П’ятниця  

 

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби (хліб 

пшеничний, хліб житній, батон) 

Фізична особа-підприємець 

Федько Дмитро  Олексійович 


