
II.СРТ ТИС, г. ЮЖНЫЙ (авто) 
 ПШЕНИЦЯ ГРУПИ "Б"5,6-го класу  грн. (с НДС)ТОРГ!!! +/   
-натура, г/л, не менше ніж               мін.720г/л 
-вологість, %, не більше ніж             макс 14% 
-загальна зернова домішка             макс.15% 
-сміттєва домішка                             макс.2% 
 
ЯЧМІНЬ ФУРАЖНИЙ  грн. (с НДС)!!!   
- натура, г/л -   не менше 620 
- вологість -    не більше 14 % 
- смітна домішка -  не більше 2 % 
- зернова домішка -  не більше 15 % 
- ушкоджені зерна -  не більше 2 % 
- сажкове зерно -           не більше 5 % 
в тому числі зерна уражені шкідниками - не більше 1 %  
- всі  інші показники - відповідно до ДСТУ 3769-98.  
 
КУКУРУДЗА  грн.(с НДС)  
 - вологість -                             не більше  14% 
- смітна домішка -                          не більше  2% 
- зернова домішка, що включає в себе:   не більше  10%, 
- битих зерен                                   не більше  5%, 
- ушкоджених зерен                       не більше  5%              
- всі  інші показники - відповідно до ДСТУ 4525:2006. 
 
III.ЗПТ ЧП "ПОРТО-САН" г.Одесса(авто) 
СРОКИ И ОБЪЕМЫ ОГРАНИЧЕНЫ!!! 
 ПОСТАВКИ СОГЛАСОВЫВАТЬ!!! 
ТТН строгой отчетности!!! 
Диспетчер 0503923891 
Круглосуточно!!! 
 
ПШЕНИЦЯ ГРУПИ "A" 2-го класу  грн(с НДС)ТОРГ!!!    
Натура, г/л, не менше ніж               мін.740г/л 
Вологість, %, не більше ніж            макс.14,5% 
Загальна зернова домішка,              макс.8% 
що в включає в себе: 
(в т.ч., вміст пророслих зерен - макс. 1,5%)                         
ушкоджені клопом-черепашкою     макс.1,5% 
Сміттєва домішка                              макс.2% 
Протеїн                                          мін.12,5% 
Клейковина                                         мін.23% 
ІДК                                                      макс.95 
Число падіння                                    мін.200c. 
 
ПШЕНИЦЯ ГРУПИ"A"3-го класу грн. (с НДС)ТОРГ!!!   
Натура, г/л, не менше ніж                 мін.740г/л 
Вологість, %, не більше ніж              макс.14,5% 
Загальна зернова домішка,                 макс 8% 
що в включає в себе: (в т.ч., вміст пророслих зерен - макс. 1,5%) 
ушкоджені клопом-черепашкою      макс.1,5% 
Сміттєва домішка                               макс.2% 
Протеїн                                           мін.11,0% 
Клейковина                                          мін.18% 
ІДК                                                       макс.95 
Число падіння                                      мін.200c. 
 
IV.ТОВ"МСП  НІКА-ТЕРА"(авто), г.Николаев 
 
ПШЕНИЦЯ ГРУПИ "A"2го класу  грн. (с НДС)ТОРГ!!!  
Натура, г/л, не менше ніж               мін.750г/л 
Вологість, %, не більше ніж           макс.14% 
Загальна зернова домішка,             макс.5% 
що в включає в себе: 
пророслі зерна,                                макс.2% 
ушкоджені клопом-черепашкою   макс.2% 



Сміттєва домішка                            макс.2% 
Протеїн                                        мін.12,5% 
Клейковина                                      мін.23% 
ІДК                                                    макс.100 
Число падіння                                  мін.220c. 
 
ПШЕНИЦЯ ГРУПИ "A"3го класу грн. (с НДС)ТОРГ!!!  
Натура, г/л, не менше ніж                 мін.740г/л 
Вологість, %, не більше ніж             макс.14% 
Загальна зернова домішка,              макс 6% 
що в включає в себе 
пророслі зерна,                                  макс.2% 
ушкоджені клопом-черепашкою      макс.2% 
Сміттєва домішка                               макс.2% 
Протеїн                                          мін.11,5% 
Клейковина                                         мін.18% 
ІДК                                                       макс.100 
Число падіння                                     мін.200c. 
Сажкове зерно,%не більше ніж         макс.5% 
 
ПШЕНИЦЯ ГРУПИ "Б"4,5,6 го класу  грн. (с НДС) ТОРГ!!! 
-натура, г/л, не менше ніж               мін.720г/л 
-вологість, %, не більше ніж             макс 14% 
-загальна зернова домішка             макс.15% 
-сміттєва домішка                             макс.2% 
 
КУКУРУДЗА грн.(с НДС) ТОРГ!!! 
 - вологість -                             не більше  14,5% 
- смітна домішка -                          не більше  2% 
- зернова домішка, що включає в себе:   не більше  10%, 
- битих зерен                                   не більше  5%, 
- ушкоджених зерен                       не більше  5%              
- всі  інші показники - відповідно до ДСТУ 4525:2006. 
 
 
V.СРТ ТОВ "БРУКЛИН КИЕВ" г. Одесса 
Закупка Ж.Д. транспортом (грн., $) 
ПШЕНИЦЯ 1,2,3,4,5,6 го класу 
ЯЧМІНЬ ФУРАЖНИЙ  
КУКУРУДЗА  
По всем предложениям просьба ЗВОНИТЬ: 
В Киевский офис (номера телефонов указаны в общей информации пункт I.) 
 
VI. МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
 
тел.093 031 41 98  Анастасия 
1.ЗПТ ЧП "ПОРТО-САН" г. Одесса; 
2. ТОВ "МСП  НІКА-ТЕРА" г.Николаев; 
                    3. ПАО "ХЕРСОНСКИЙ КХП" г. Херсон 
Соя цены в тел.режиме 
 
Якість Товару повинна відповідати наступним показникам: 
- білок          не менше 35% (в розрахунку на суху речовину) 
- вологість                           не більше  12% 
- смітна домішка                 не більше  3% 
-битих                                   не більше 20% 
- всі інші показники - відповідно до ДСТУ 4964:2008 
 
 
С Уважением Александр ООО "Луи Дрейфус Коммодитиз Украина ЛТД" г. Одесса,  
Тел. 067 440 51 00 
 Email : Alexander.Raszhivin@ldcom.com 

mailto:Alexander.Raszhivin@ldcom.com

