
При оплаті рахунку через відділення "Укрексімбанк", " Аваль" та "ПриватБанк" комісійна 
винагорода банку не сплачується.

Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю "Медікс-Рей Інтернешнл груп"
ЄДРПОУ 32109302, тел. 520-93-08
Р/р 26005014035212 в  Ф-Я АТ "Укрексімбанк" м.Київ МФО 380333
Р/р 26004702687726 в  АТ "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805
Р/р 26006057000243 в  ПАТКБ "Приватбанк" МФО 380269
Прохання в призначенні платежу вказувати "За медичні послуги згідно 
рахунку №ПР-0023353 від 29.12.15
ІПН 321093026557, номер свідоцтва 37688781
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 77

Одержувач Сукач Дарья Александровна
тел.  

Платник <>
Умова продажу Безготівковий розрахунок  
Підстава Підстава не вказана

Рахунок-фактура № ПР-0023353
від 14 Грудня 2015 р.

Послуга
Од. Кількість

Ціна без 
ПДВ

Сума без 
ПДВ

Знижка
Сума без 
ПДВ зі 
знижкою

Хіміотерапевтичне лікування по 
протоколу: FOLFOX 4

Посл.  11124.96 1959.97 9164.99

Разом без ПДВ:      9164.99
ПДВ:         0.00

Разом: 9164.99

Всього на суму:
Дев'ять тисяч сто шістдесят чотири гривні 99 копійок
Без ПДВ (Послуги звільнені від ПДВ на підставі ст. 197.1.5 Податкового кодексу 
України)

Виписав(ла):
Кудрявцева_Т

Прохання, в розділі "Призначення платежу" вказувати: " за медичні послуги"
Надруковано: 15.12.15 в 08:25:57

Орієнтовна вартість подальшого хіміотерапевтичного лікування згідно 
протоколу FOLFOX 4 складатиме:
2-е введення = 9764.19
3-е та наступні = 9164.99

Рахунок дійсний  до 30.12.15
У разі несплати по рахунку до 30.12.15 включно ТОВ "Медікс-рей Інтернешнл Груп" залишає за собою право 

визнати цей рахунок недійсним та змінити вартість послуг

    Оплатою даного рахунку Ви надаєте згоду на обробку та використання своїх персональних даних в порядку та на умовах визначених 
Законом України " Про захист персональних даних" та вважаєтеся ознайомленими з правами визначеними Законом України "Про захист 
персональних даних", повідомлені про включення персональних даних про Вас до бази персональних даних "База персональних даних 
пацієнтів та клієнтів" з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, адміністративно-правових відносин, організації надання 
медичної допомоги населенню та здійснення господарської діяльності товариства.
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Постачальник Товариство з обмеженою відповідальністю "Медікс-Рей Інтернешнл груп"
ЄДРПОУ 32109302, тел. 520-93-08
Р/р 26005014035212 в  Ф-Я АТ "Укрексімбанк" м.Київ МФО 380333
ІПН 321093026557, номер свідоцтва 37688781
Є платником податку на прибуток на загальних підставах
Адреса 03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 77

Одержувач Сукач Дарья Александровна
тел.  

Платник <>

Інформаційний додаток до
Рахунку-фактури № ПР-0023353

від 14 Грудня 2015 р.

Медикаментозна частина послуги Од. Кількість

ФТОРУРАЦИЛ   конц. д/п инф. р-ра 
500 мг амп.  №5

амп.      2.000

ФТОРУРАЦИЛ   конц. д/п инф. р-ра 
500 мг амп.  №5

амп.      2.000

КАЛЬЦИЯ ФОЛИНАТ р-р д/ин. 100 мг 
№1

уп      4.000

ПОМПА МИКРОИНФ. 275 мл с 
регулятором потока 1313146

шт.      1.000

ОКСАЛИПЛАТИН (ЭЛОКСАТИН)  пор. 
д/п инф. р-ра 50 мг фл.  №1

уп      2.000

Виписав(ла):
Кудрявцева_Т


