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Фтримуван: ''кнп "мкл ш9 '!з" хмР''

1оспачальнцк: ]Ф8''БАдм-Б"
Фр' а0реса: 49005, !кра:на, м..{н!про, вул. [1ан!кахи,2' корпус 12, к!м
426
й!сце скла0ання ёокуменгпу: Аптечний склад ш91 м. !н!про, вул.
[т/!андрик!вська 

' 
47м-2 вир. корп. [х!е 2

€АРпФ|: 3927з42о |1|1:392734204635

Р/Р: 26000050007540 у А1 (Б "[1риватбанк'' (од банку з05299
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1 !пРАтРоп!ум_!нтБл!. !нгаляц!я п!д тиском, рознин, 20
мкг/доза, по 200 доз ('10 мл) у балон! \е 1 ]з05! шА/1 6363/01 /01
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2 !пРАтРоп!ум_!нтЁл!. !нгаляц|я п!д тиском' рознин, 20
мкфоза, по 200 доз (10 мл) у балон! },|е 1

лаб'АБ||о-юнио" ё.д., Барселона,!спан!я

]зо5! шА/1 6363,01 /01

Ао 13.10.2022
0075м001
01 'о1.2о21

4о 134,3в 3,6 19139 5567160

яод7 ??уп 9з14в

э пульм!коРт. €успенз!я для ро3пилення, 0,50 мг/мл, по 2

з004з
200ос

0^]5552!о1/о2
Ао 15'08'2021

Рснв
о1 '11 .2о2о

100 647,41
-8:5.

7о2'68 7026в,00
м]! у к9п]еинер!' {!0 э к0н|еинеР!в у к0нверт!; п0 4 к0нверти у
картонн!й коробц! уп ооэ'о(.,, в7751 751в6,76
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3агалом сума прописом: в|с!мдесят дв| тиоян| ш!стсот тридцять три грн 43 коп.

1 - ц!ни та оуми з !-1!8 в рядку !нформац|йн|. оотаточна сума пдв розрахована за поотавкою зг!дно вимог пку'
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