
Акт /
виконаних робiт ,1 r

згiдно з Договор ом Хd|flftlд Оr, // 2021 року

е-
-ъ

,rБrrлистопада 202Тр.

про наданi послуги ЩК 021:2015-79310000-0 - "Послуги з проведення ринкових
дослiджень". Послуга з органiзацii та проведення соцiологiчного дослИження на тему:

"Соцiологiя молодi: ocBiTa та працевлаштування"
м.,Щнiпро

Фiзична особа-пiдприемець MixecB Владислав Олегович (iдентифiкацiйний номер
259|211155, адреса мiсця проживання: Украiна, м. ,Щнiпро, вул. Савченка, булинок бВ, квартира

23), лалi iменуеться <<Виконавець)), з однiеi сторони, та

.Щепартамент iнформацiйноi дiяльностi та комунiкацiй з громадськiстю Щнiпропетровськоi
обласноi державноi адмiнiстрацii, в особi директора департаменту Бiлоусова Артура
Олександрович, що дiе на пiдставi Положення, далi iменуеться <<Замовник>>, з iншоТ сторони,

надалi при спiльному згадуваннi iменуються <<Сторони>), а кожен окремо - <Сторона>, склали цей
Акт про те, що: на пiдставi договору Х#4С вiд С1. t t.2021 року Виконавцем було надано

послуги:
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кiлькiсть Щiна без

ПДВ (або з

пдв),

(грн.)

Сума
без

пдв
(або з

пдв),

(грн.)
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ДК 021':201'5-79З10000-0 "Послуги з

проведення ринкових дослiджень".
Послуга з органiзацiТ та проведення

соцiологiчного дослiдження на тему:

"Соцiологiя молодi: ocBiTa та

працевлаштування послуга

|/, U

1 42 000 42 000

\



Разом без ПffВ: 42 000

П!В: 0

Разом з П!В: 42 000

Змiст, TepMiH, обсяг та якiсть послуг вiдповiдають уN{овап4 ,Щоговору та пiдлягають оплатi у cyMi
42 000 грн (сорок двi тисячi гривень).

Замовник претензiй по об'ему, якостi та строкам наданих послуг не мас.

I]ей Акт скJIадено украiнською мовою в 2-х (двох) автентичних оригiнальних примiрникж, що
мають однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноi iз CTopiH.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЪКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

Замовник

,Щепартамент iнформацiйноТ дiяльностi
та комунiкацiй з громадськiстю

ЩнiпропетровськоТ обласноi

державноi адмiнiстрацii
Код еДРПОУ 43487092
49004, м. !нiпро, пр. О.Поля, 1

р\р UA5 7820|7 20З 44220005 000 0 5'I 202
в ЩКСУ у м. Киiв МФО 820|72
телефон: (056) 7 42-70-70, 745-05-63

Виконавець

ФОП MixeeB Владислав Олегович
Номер запису в €диному державному peecTpi:

2 224 000 0000 1 1 05 1 7 вiд 25. 1 0.20 1 6

IПН: 25912l1155
IBAN : U А7 23052990000026008040 1 06099,
Рахунок: UA3 8820 1 7 20З 4З 1 8000 1 00007 87 З7

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (СДРПОУ банку
14З60570, кол банку 305299)
Адреса: 49000, м..Щнiпро, вул, Ю Савченка,
буд 6-В, кв. 2З, тел.: +38 096 5494979
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