Звіт про використання батьківських благодійних коштів листопад 2021 р
ДНЗ №188 «Червона гвоздика»
№

Дата

Благодійна
допомога
Залишок на
01.11.2021

Находження
батьківських
благодійних
коштів
4590,40

Голова БС

Витрати
батьківських
благодійних
коштів

Послуги за охорону за листопад 2021р..
Закупка килимів.

2 651,65

Банківські та бухгалтерські послуги за березень

117.33

4 633,64
Протокол № 149 від
17.11.2021р.

Залишок на
01.12.2021

Найменування витрат

2768,98

6 455,06

Юлія КУЗАН

УВАГА!!! Прохання в призначенні платежу в платіжних дорученнях на початку обов'язково
вказувати номер документа: Рахунок №Счт/22-0011118 від 17.11.2021

Ф ЕПІЦІНТІ3

Товар відвантажується зі складу тільки того гіпермаркету, де було замовлено
товар і на розрахунковий рахунок якого було перераховано кошти.

Рахунок №Счт/22-0011118 від 17.11.2021
Продавець: ТОВ "Епіцентр К"
Юридична адреса: 04128, м. Київ, вул. Берковецька, 6-К;
Код ЄДРПОУ 32490244, ІПН 324902426531, № овід, платника ПДВ
100334701.

Склад відвантаження товару
Торговельний центр ТОВ
"Епіцентр К" №2 м. Запоріжжя "
69033, Запорізька обл., м.
Запоріжжя, Оріхівське шосе, 27 ■

Тел.: +380617873512 е-шаіі:
з2.Ьегпа1@ерісепРгк.сот

Реквізити
ІВАМ: СА123004650000000260093171734
ОПЕРУ Правління ОЩАДБАНКУ м.Києва,

ЗАЛИШ ВІДГУК!
Ми прагнемо

Угода:

стати кращими!

Платник: Магістр БФ, ЄДРПОУ 24908193
м.Запоріжжя, вул.Степова, буд.17
0612223062, 66.
ІВАН :

Одержувач: ДНЗ Я’ 188 Червона

гвоздика
//.

Товар по рахунку зарезервовано на три дні до та 3 дні(в) після оплати.
№

Штрихкод

Артикул

1

Найменування

Код
УКТЗЕД

60801474 2260801474013 5705003000 Килимок на ПВХ основі 1004 зелений

Кількість

Од.
вим.

Ціна
(без ПДВ)

2.00С

шт

521.67

5.100

м2

147.0С

90*120
2 60409055 2260409055010 5704200000 Килимове покриття Зргіпіег 74 3 м

Сума
(без ПДВ)

1 043.34
749.7С

/7

1 793,04

Автор документу: Шиманська Ірина Ярославівна
Всього найменуваннь 2 на суму 2 151,65

358,61
2 151,65

Всь

Сума: дві тисячі сто п'ятьдесят одна гривня 65 копійок

ЦЕНТР

ІЕНТРМ

Бухгалтер

«а/

Для отримання товару покупець при собі повинен мати доручення, свідоцтво пладй^й^
засвідчує особу.

>

о

Шиманська Ірина Ярославівна

сА/документ, що

Й&КОІ

'г/ //

Рахунок дійсний для сплати протягом трьох банківських днів
хунку означає
юзом, при ная:

Увага' Опла*
п ост а чад ь ниі

■а розрахунку
дор-

:я та паспорту

ТОВ "Епіцентр К” має

Уразі оплати рахунку приватною особою, товар отримує особисто /платник' з паспортом і копією
_ __ _ _паспорту або довірена особа з нотаріально завіреною довіреністю.
_
Автор дру

:а

за і

ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Тс‘<флСтвб 'і ■; иеженбю відповідальністю

"ЯЙ*жя"/
&&/■''.

’ІООО

-■■
’
£• ■■■ ■■•’;■■ ■
Попов ІЗД"*' \ сЯ‘і4' '
І" 1

АКТ надання послуг
№ 8202 від ЗО листопада 2021 р.
------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ми, що нижче підписалися, представники Замовника Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)
комбінованого типу № 188 "Червона гвоздика", з одного боку, і йредбТаівніін<.Вйконавця Товариство
з обмеженою відповідальністю "Явір-2000 Запоріжжя” Директор Попої Володимир Костянтинович,
з іншого боку, склали цей акт про те, що на підставі наведених документів:
постережений за сигналізацією термінового виклику наряду охорони
№ Зпр/002699-ЗАУУ від 01,06.2018 р.

Договір:

Виконавцем були виконані наступні роботи (надані такі послуги):

Найменування робіт, послуг

№
1

Послуги охорони за листопад 202 І р (69083. Запорізько область,
місто Запоріжжя, вулиця Космічна, будинок 116А)

Кіл-ть

Од.

1

послуг
а

Ціна
500.00

Разом;
Загальна вартість робіт(пдрлуг) склала П'ятсот гривень 00 копійок.
Замовник претензій по об'єму, якості та строкам виконання робіт (надання послуг) не мас.

■

Місце складе»-

І

,

\и'Л

м Полтава

<

ВідВиксі,,.иі.,ґ,‘

Директор
Костянтинович

""У

' Відповідальний за здій^нНя господарської операції і
правильність її оформлення

ЗО листопада 202І р.
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Явір-2000 Запоріжжя" Код за ЄДРПОУ
39419833.
Р/р ПА513052990000026007031206664. Банк
АТ КБ "ПРИВАТБАНК" . МФО 305299,
69092. м. Запоріжжя, вул. Севастопольська,
буд. № 9,
Не є платником податку на прибуток на
загальних підставах

Дошкільмий навчальний заклад (яспа -садок)
комбінованого типу № 188 "Червона гвоздика"
Код за ЄДРПОУ 26531657.
ІПН 100000000000.
69050. м.Запоріжжя, вул. Космічна буд.116 А

Сума
500.00

500.00

Зверніть увагу на реквізити!
В призначенні платежу обов’язково вказуйте номер договору та номер рахунку-факіури! Прохання вказувати між
символами ’• та /■'. наприклад. '"Номер Рахунку-фактури"" та //Номер Договору/'

Зразок заповнення платіжного доручення

Одержуі

Товариство і обмеженою
відповідальністю "Явір-2000 Запоріжжя"
КРЕДИТ р;і.\ N

39419833

Код

..

Банк одержувача

,

код оанку

А Г КІ» "ПРИВАІ БАНК"

15А51.3(15299000002600703 і 206664

305299

За послуги згідно рахунку-фактури **8І97** по договору /,'Зпр/002699-.ІА\\7

Рахунок на оплату № 8197 від 02 листопада 2021 р.
Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю "Явір-2000 Запоріжжя"
Р/р ОА513052990000026007031206664. Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 305299
69092. м Запоріжжя, вуя. Севастопольська, буд. № 9.
код за ЄДРПОУ 39419833
Не є платником податку на прибуток на загальних підставах
Є платником єдиного податку 3 (третьої) групи, за ставкою 5%

Покупець.:

Договір:

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАГІСТР”
постережений за сигналізацією термінового виклику наряду охорони № Зпр/002699-ЗАУУ від
01 06.2018 р.

1

