
Рахунок 29010357999 від 02.11.2022

Продавець: ТОВ "ЕПІЦЕНТР К"
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іЮр. адреса: 04128, м.Київ, вул. Берковецька, 

буд. № 6-K Увага! Зворотню відправку документів 
прохання робити на дану адресу.

Контакти:
Код за ЄДРПОУ 32490244, ІПН 324902426531 0-800-20-27-27 (дзвінки безкоштовні)

Склад відвантаження товару Консультації по замовленням
Реквізити: Епі.Чернівці (Хотинська) З питань бухгалтерії
п/р UA383808050000000026005646984, у банку 
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ

58020, Чернівці, вул. Хотинська, 10-А Е-mail: buh.beznal@on.epicentrk.ua
Виписка податкових накладних 
+38(050) 308-94-40
Акти звірки з інтернет-магазином 
+38(095)-285-35-79МФО 380805   

Угода: 

Платник:
МБФ "Центр соціальних проектів майбутнього", Код за 
ЄДРПОУ 38003212 

№ Артикул Штрихкод  Код УКТЗЕД Товар Кількість Ціна
(без ПДВ)

Ціна
(з ПДВ)

Сума 
(з ПДВ)

1 000841792 2230102544012 8516/Електричні водонагрівачі 
акумулювальні або безінерційні

Конвектор електричний HausMark HCH 
2000 CMG-TLC/M 5 шт 3 249,17 3 899,00 19 495,00

Сума без ПДВ: 16 245,83
Всього найменуваннь 1 на суму 19 495,00 ПДВ: 3 249,17
Сума: Дев'ятнадцять тисяч чотириста дев'яносто п'ять гривень 00 копійок Знижка:

Всього: 19 495,00

Складенно:

На період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів!
Ви, юридична особа, є платником ПДВ, відокремлений підрозділ або філія?
Для правильного створення ПОДАТКОВОЇ НАКЛАДНОЇ надішліть нам, будь ласка, на адресу 
buh.beznal@on.epicentrk.ua:

 • ВИТЯГ ІЗ РЕЄСТРУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ;
 • КОД ФІЛІЇ, ЄДРПОУ філії та головного підприємства (ЗРАЗОК заповнення ПН).

УВАГА! В призначенні платежу, потрібно дослівно вказати: "згідно рах №Счт/29010357999 від 
02.11.2022, МБФ "Центр соціальних проектів майбутнього", ЄДРПОУ: ". При невірно заповненому 
призначенні, платіж не ідентифікується по контрагенту. 

Шановні покупці, оплату здійснювати тільки з розрахунку:
один рахунок - одне платіжне доручення

Увага!  Оплата  цього  рахунку  означає  згоду  з  умовами  постачання  товару.  Товар  відвантажуєтся  по
факту  зарахування  коштів  на  розрахунковий  рахунок  постачальника,   при  наявності  оригіналу
довіреності  та  документу  який  засвідчує  особу  або  печатки  компанії  і  документу  який  засвідчує
особу. ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" має статус платника податку на прибуток на загальних засадах за ставкою
18% до об'єкта оподаткування.

Термін дії рахунку: три робочих дні, не враховуючи дня отримання рахунку.








