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П АТ «Державный ощадний Банк УкраХни»
43-50-86, 43-18-70
м. Шнниця
МФО 302076 Код СДРПОУ 01880670
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1ПН 018806702284, св. № 100303747
№ 1361 В1д 13.09. 2018 року

Цтова пропозицш
№
з\п

1

2

Наймснування
предмету закушвл1
Вугшля кам’яне
марки АМ (13-25)
Вуггтля кам'яне
марки ДГЖАКОМ
(13-100)

Од.
ВИМ1ру

Кшыасть

тонна

тонна

Ц1на за один.,
грн. з ПДВ

Сума, грн., з
ПДВ

18,0

без ПДВ
5990,00 грн.

без ПДВ
107 820,00 грн.

10,0

без ПДВ
3500,00 грн.

без ПДВ
35 000,00 грн.
без ПДВ
142 820,00 грн.

Всього з ПДВ
ПДВ

0,00 грн.

0,00 грн.

Загальна вартгсть пропозицн на суму - 142 820,00 грн. (сто сорок дв1
тисяч1 в1С1мсот двадцать грн. 00 коп.) без ПДВ., у т. ч. ПДВ* 00 грн. 00 %).
* Якщо учасник не платник ПДВ, то зазначаеться «без ПДВ» та вказати на якш п«дстав1.
Ознайомившись з техшчними вимогами та вимогами щодо кшькост1 та термшш поставки товару, що
закуповуеться, ми маемо можлив1сть 1 погоджу емось забезпечити товарами вщповщно! якосп, в
нсобх1дн1Й юлькост! та в установлен! замовником строки.

Перший заступник
генерального директора

Килимнюк П.В.
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ПОЯСНЕНИЯ
3 01.01.2016 р. платник подапав мае право використовувати податкову пшьгу з
моменту виникнення вщповщних пщстав для й застосування 1 протягом усього строку и до.
Так, вщ 21.12.2016 р. № 1797-У1П. унесено змши до ст.ст. 195, 197 ) р. XX «Перехщш
положения» Податкового кодексу, звшьняються вщ оподаткування ПДВ операцй з
постачання на митнш територй Украши вуплля та/або продуюзв йоге збагачення товарних
позицш 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 зпдно з УКТ ЗЕД й уточнено строк подання заяви
щодо вщмови вщ використання тако! пшьги, яка подаватиметься до настання звптюго
пер1оду, у якому платник податку не передбачае використання зазначено! П1льги (зм1ни до
п. 45 р. XX ПКУ).
До
цих
товарних
позищй
згщ но
з
УКТ
ЗЕД
належить:
2701 — вуплля кам'яне, антрацит, брикета, котуни й аналопчш види твердого палива,
одержан! з кам'яного вуплля.
При цьому звшьняються вщ ПДВ поставки будь-яким платником ПДВ на територй
Украши — як видобувним пщприемством, так 1 посередником. В1дповщно, на вс1 так1
постачання ПДВ не нараховуеться та не сплачуеться до бюджету але при цьому ПН
складаються на загальних тд ставах 13 в1дпов1дною вщмпкою у розд1л1 III та граф1 12 «Без
ПДВ» 13 зазначенням норми ПКУ, яка дае право на звшьнення вщ оподаткування, та
рееструються в СРПП
При поставщ вуплля в адресу Замовника ПрАТ «Вшницяоблпаливо»
використовувати зазначену пшьгу та буде звшьненно вщ оплати ПДВ

Перший заступник
генерального директора

Килимнюк П.В.

буде

