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ҚР Білім жэне гылым министрлігщщ м.а. 2015 жьшдың 31 желтоксанында № 717
бұйрығымен бекітілген «Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды
тамактандыруды .үйымдастыру жэне меқтепке дейінп’ білім беру кйымдарында, жетім
балаларға білім беру ұйымдарында тэрбиеленуші және білім алушы балаларды
тамактандыруды қамтамасыз етуге байланысты тауарларды сатып алу» Ережесінің 4 б. 63
тарауына сәйкес МКҚК № 24 «Акку» Сізден 2017 жылға Өнім берушілер туралы
мілңметті интернет ресурсна енгізуді сұрайды:
№
1
2
3

Өнім берүшілер
Мекемепіи БСН
ЖШС «Атамекен-2000» 070140011932
570103402268
ЖК «Абдуллина К.К»
690714399052
ЖК «Гайбов Х.Ш

М Д ¥ № 2 4 "A kkj "мсцгсруш ісі:

Мекен-жпііы
Актобе к. Санкибай батыр. 169-А
Актобе к„ Телефонная 3 A
Актобе к. 11 мөлтек. 13 үй 38 кв.

Басшысы
Тулеуов К.А
Абдуллина К.К
Тамбов Х.Ш

С ад ы к о ва А.К.

Қалалық білім бөлімінің
Басшысы
Л.А.У разбаеваға

Сүраныс

ҚР Білім жэне ғылым министрінің м.а. 2015 жылдың 31 желтоқсанында
№717 бұйрығымен бекітілген «Орта білім беру үйымдарында білім
алушыларды тамақтандыруды үйымдастыру және мектепке дейінгі
білім беру үйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының
қамқорлығынсыз
калган балаларға
білім
беру үйымдарында
тәрбиеленуші және білім алушы балаларды тамактандыруды
камтамасмз етуге байланысты туарларды сатып алу» Ережесінің 4 б. 63
тарауына сәйкес МКҚК №9 «Бэйшешек» МДҮ Сізден 2017 жылға Өнім
берушілер туралы мәліметті интернет-ресурсқа енгізуді сұрайды:
№ Өнім
берушілер
1 ИП

2

«Зинуллаева
Малика
Омирбековна»
ЖШС
«Радуга Актобе»

Мекеменіц
БСН

Басшысы

Мекен-жайы

БСН
Ақгөбе қ.,
920223400328 11 мкр. 112 A-1-39

Зинуллаева М.О.

БСН
Ақтөбе қ.,
141240025558 Морозов көшесі, 3 үй.

Калауов О.Н.

№9 «Бәйшешек» МДҮ меңгерушісі

Ш.Т.Жусупова

Қззакста.чPecnybtwrac.-.<Ак ::г •;йпысы
«Акгебв хапзсыньң
-і osniinli*
мөмлекепік меквмесіі 'ц
3'.. пПосіык»
мвктепка дайінп V k V ' -.с-ттік

Қалалық білім бөлімі
Басшысы
Л.А.У ра збаеваға

Сүраныс

ҚР Білім жэне ғылым министрінін м.а. 2015 жылдың 31 желтоксанында
№717 бұйрығымен бекітілген «Орта білім беру үйымдарында білім
алушыларды тамактандыруды үйымдастыру және мектепке дейінгі
білім беру үйымдарында, жетім балалар мен ата-аналарының
камқорлығынсыз
калган
балаларға
білім
беру
ұйымдарында
тәрбиеленуші және білім
алушы
балаларды тамақтандыруды
қамтамасыз етуге байланысты туарларды сатып алу» Ережесінің 4 б. 63

тарауына сәйкес МКҚК №39 «Достық» МД¥ Сізден 2017 жылға Өнім
берушілер туралы мәліметті интернет-ресурсқа енгізуді сұрайды:
№ Өнім
берушілер

1

жшс

2

«Ақтөбе-нан»
ЖШС
«Өнер и К»

Мекеменің
БСН

Мекен-жайы

БСН
031240002526
БСН
151240018498

Ақтөбе к., Жұбанов ағ.к. Н.К.Муканов
310
Ақтөбе қ., Морозов Ү.Т.Нуржанова
тұйық көшесі -3

Басшысы

