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вико}lаних робiт
згiдно з fiоговоропл J\Ъ 22-ПО вiд 07.10.202l року

про наданi послуги з органiзацiТ та проведення консуJIьтацiй
з iнс,гитутами гроN{адянського суспiльства

ДК 02l:2015 - 79410000-1- <Консультаuiйнi послуги з питань пiдп
та управлitlня>

м. flнiпро

bHocTi

*lБrлистопада 202|р.

(rijц.111д особа-пiдприсмець MixccB Владислав Олегович (iлеr.rтифiкацiйний номер
259l2l l l55. адреса мiсця про)киtsання: УкраТна" м. !нiпро. вул. Савченка" будинок бВ" квартира
2З). далi iмегrусться кВиконавець)" з однiсТ сторони" та

{епартамент illформацiйноТ дiяльносr,i тa комугliкацiй з громадсьlсiстlо {нiпропетровськоi
обласllот лержавнот алмiнiсr,раuiт. в особi диреI(тора департаменту Бiлоусова Артура
о;Iексанлрович" що дiс на пiдставi Полоlltення" далi iменусться кзамовник>, з iншот сторони.
нада.lti при спiльному згадуваннi iменуються кСторони>), а кожен окремо - кСторона>. склали цей
AKт про те, що: на пiдставi логовору N!1 22-ПО вiд 07.10.202l року Виконавцем було надано
послуги:

Л,r Найменування

од.
вип,riру

кiлькiсть Цiна без

ПДВ (або з

пдв),

(грн.)

Сума
без

пдв
(або з

пдв).

(грн.)

l пiлприсмницькоТ дiяльностi та

управлiння". Органiзацiя та проведення
лекцiй для iнститутiв громадянського
суспiльства.

'Гема: кСоцiшlьне lliлприсмництво:

формування та управлiння ефективною
командою. Розвитс,lк внутрiшнiх
комунiкашiй>>,

послуга l зб 000

гfiiга,ftтътпtтдхя]
lttHя дпр}кдвноI)лу?квll yKPAIHII
Bcbкln оЕлАстI,юмно
нА оtsлIк

36 000

ь;ыпlйifrW
лOJ]нп упрдвJ
внА ч ý{lcbKoI' днlпропRтрс

алрЕес,
тА в8ятQ

_, 1 5. 11.

WW*";
)з|далот,а особа Q

t/



2 ДК 02l :20l5 794l0000- l-
"Консультацiйнi послуги з t]итань
пiдприсмницькот дiяльностi та

управлiння". Органiзацiя та проведення
лекцiй для iнститутiв громадянського
суспiльства.

тема: к Соцiальне пiдприсмство:
Полiтичний iнтелект. Консенсус та баланс
iHTepeciB.>.

послчга l 36 000 36 000

J ДК 02 l :20l 5 794 l 0000- 1-
"Консультацiйнi послуги з питань
пi:lпри€]мницькоТ дiяльностi та

управлiння". Органiзацiя та проведення
леr<цiй для iнститут,iв громадянського
суспiльс,гва,

Тема: кУмови участi органiзаuiй
громадянського суспiльства у процедурах
публiчних закупiвель. Огляд
моrlt.llивостейt для участi у таких
процедурах).

послуга l зб 000 36 000

4 ДК 02l :201 5 7941 0000- l-
"Консультацiйнi послуги з пllтань
пiдприсшлницькот ;tiяльностi та

управлiння". Орr,анiзаuiя та проведення

лекцiй для iнститутiв громадянського
суспiл ьства.

Тема: к Права неприбуткових органiзацiй
громадянського сусп iл ьства на здi йснен tlя

п iдприсм ни цькоI дiяльностi>.

послуга l 36 000 36 000

5

пlдприсмницькоl дiяльностi та

управлiння"'. Органiзацiя та проведення

лекцiй для iнститутiв громадянського
суспiл ьства.

l'eMa : KIlpaBa орl,анiзаuiй громалянського
суспiльства" якi надають соцiапьнi
послуги за рахунок бюджетних кошr,iв. у
тому числi право користуватися

дер)Iiавним та комунальним майном на

пiльгових засадах).

послчга l 36 000 36 000



Разом без П[В: 180 000

ПДВ: 0

Разом з ПflВ: 1 80 000

змiст, TepMiH, обсяг та якiсть послуг вiдповiдають умовам flоговору та пiдлягають оплатi у cyMi
l80 000 грrл (сто вiсiплдесят тисяll гривеrlь).

Замовник претензiй по об'сму" якостi та строкам наданих послуг не мас,

l-{ей Акт складено украТнською мовою в 2-х (лвох) автентичних оригiнальних примiрниках, що
MaIoTb однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноТ iз CTopiH.

МlСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКlВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

зашtовник

/[епартамент i HcPopMarri й ноТ дiяльностi
та кt,lмунiкацiй з громалськiстю

/{н i п ропетровськоТ обласноТ

lеря<авноТ алм i н icTpauiT

Код СДРПОУ 43487092

19004" м, lJнiпро. пр. О.Поля. l

р\р tJ А5 78 20 | 7 20З 44220005000 057 202

в /{КСJУ у м. КиТв МФО 820172
те,пефон : (056) 7 42-70-70, 745-05-63

виконавець

ФоП MixeeB Владислав олегович
HclMep запису в Сдиному дер}кавному peccTpi:

2 224 000 0000 l l05l7 вiд25.10.20lб
lПН: 259l2l l l55
lBAN: U л12З052990000026008040 l 06099.
Рахунок: LJA38820 |720З43l 8000l 000078737
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (СДРПОУ банку
l4360570, кол банку 305299)
Алреса: 49000, м. flнiпро, вул. Ю Савченка,
буд 6-В" кв. 2З. тел.: +38 096 5494979
intercomteh@smail.


