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Скалатськоi MicbKoi ради

Савончак П.В.

ЗВIТ КНП О'Скалатська КРЛ" Скалатськоi MicbKoi ради про

закупку ЗIЗ та медикаментiв

За кошти MicbKoi ради

ЛЪп/п Назва засобiв медикаментiв

та засобiв захисту

кiлькiсть Сума, грн

t Медикаменти та ви роби

медичного п ризначен ня

flля iнфекцiйного

та iH ших вiддiлен ь

лiкарнi (77

на именува l+ b

препаратiв)

71 989

2 Тести на COV| D19

украТнського ви робни цтва

50 17 500



з ЗIЗ:

халати

респiратор и

6ахiли

100

з5

400

7 7о5

4 Ба к та хiмреактиви 15 на йменувань 2з42

5 П родукти харчування:

накладна Ne4 вiд 26.0З.2020р.

на суму 12 686 грн

 накладна Nч290 вiд

24.03.2020р. на суму 1600 грн

 накладна N9291 вiд

24.0З,2020р. на суму 1070 грн

 накладна N9PH027 вiд

17.0З.2020р. на суму 4744 грн

26 рiзних

найменуван ь

20 100

дIcbкoI  рА.ци

flирект Б.l.Максимович

02000961



Отримано благодiйно

Nэп/п ФlО благодiйника або

ФОП благодiйника

назва засобiв

медикаментiв та

засобiв захисту

К iл bKicTb

I ПП Федун А.Б. маски медичнi

рукавицi

халати

окуляри захиснi

респiратори

1 з00

400

9]

4

з4

2 ПП Земба П.Ф, захисн i костюми

а нтисептики для рук

маски

рiдке мило

рукави цi

респiратори

19

20 шт

50 шт

10л

400 щт

50 шт

з ПП Поруцька М.Б. маски

рука в и цi

91 шт

88 шт

4 Фойт l.M., депутат

мiсцевоI  ради

iзоляцiйнi костюми

захисн i щитки

з

6

5 ПП lщук М.В. комплекти захисн i

(костюм и )

бахiли

маски марлевi

29

з0

50



6 Свисryн Р.В., депутат

обласноi ради

ми юч и й засiб Fа iri

високоякiснiзахиснi

костюми

маски

21

10

100

7 Благодiйна орга н iза цiя

"Сила людей"

захисн i щитки 50

б Жителi громади через

рахун ки свя щен никiв

рукавицi

респiратори

тести на COV| D19

парацетамол

таблетова н и й 500 мг

6инт 7* t4

6инт нестерильний

5*  10

комбiнезони захисн i

господарський

iH вента р

дезанол хлор

1 000

з9

50

буп

50 шт

50 шт

17 шт

9 .ЩУ "Тернопiльський

ОЛЦ МОЗ УкраiЪи"

рука ви цi

;респiратори

медичний костюм

бiоза хи сту

пул ьсоксиметр

захиснiокуляри

1з 000

100

5

1

60

25

1о7

r

з


