
Рахунок 29010539253 від 18.11.2022

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.Вінниця 2 (Батозька) З питань бухгалтерії
п/р UA383808050000000026005646984, у банку 
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ

, Вінниця, вул. Батозька, 1В 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   Адреса доставки:

Нова пошта Відділення №1 :  вул. 
Київська, 55 ; Степань

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 003141497 6902021018641 8516 79 70 00 X/інші Електрочайник Grunhelm EKS-1864SW 11 шт 415,83 499,00 5 489,00

2 000284956
49.41.19-00.00/Послуги щодо 
перевезення вантажів дорожніми 
т

Доставка 1 шт 166,66 200,00 200,00

Сума без ПДВ: 4 740,83
Всього найменуваннь 2 на суму 5 689,00 ПДВ: 948,17
Сума: П'ять тисяч шістсот вісімдесят дев'ять гривень 00 копійок Знижка:

Всього: 5 689,00

Складенно: Базалук Олексій Олексійович

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/29010539253 від 
18.11.2022, 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.









Рахунок 29010536267 від 18.11.2022

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.РЦ Калинівка З питань бухгалтерії
п/р UA383808050000000026005646984, у банку 
ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ", м.Київ

08623, КИЇВСЬКА,Калинівка(Васильківський 
р-н.), Індустріальна (Улица), б.5

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   Адреса доставки:

Нова пошта Відділення №1 :  вул. 
Київська, 55 ; Степань

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 003288614 6424340313950 8502 20 20 90 X/інші Мініелектростанція Ruris R-power 
GE-2500, 220В, 2,2/2,5кВт, бак 4л, 47кг 1 шт 18 500,00 22 200,00 22 200,00

2 000284956
49.41.19-00.00/Послуги щодо 
перевезення вантажів дорожніми 
т

Доставка 1 шт 208,33 250,00 250,00

Сума без ПДВ: 18 708,33
Всього найменуваннь 2 на суму 22 450,00 ПДВ: 3 741,67
Сума: Двадцять дві тисячі чотириста п'ятдесят гривень 00 копійок Знижка:

Всього: 22 450,00

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/29010536267 від 
18.11.2022, 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.










