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Фiзична особа-пiдпри€мець MixceB Владислав Олегович (iдентифiкацiйний номер
259121l155, адреса мiсця проживання: УкраiЪа, м. ,Щнiпро, ВУЛ. Савченка, будинок бВ, квартира
2З), далi iменуеться <Виконавець), з однiеТ сторони, та

Щепартамент iнформацiйноТ дiяльностi та комунiкацiЙ з громадськiстю .ЩнiпропетровськоТ
обласноТ державноi адмiнiстрацii, в особi дирекгора департаменту Бiлоусова Дртура

надалiналалl при спlльному згадуванн1

цей Акт про те, що: на пiдставi
надано послуги:

lMe щдtь€я-<({jторо НиТi Е, ТТЖ9Н r r о

ф*пчtЩДilгig*gцЩ;ь

,,,i]iЧi,iИ',Lо.-,

to - <Сторона)), с

року Виконавцем

N9

.9*.ffiffi lЦiна
tlдв

без

(або з

пдв),

(грн.)

Сума без

П!В (або

з П!В),

(грн.)

'.UU ГБ-v

1

ДК 02l:2015 - €ЗС79З20000-З ''
Послуги з опитування громадськоТ

д}мки ". Органiзацiя i проведення
опитування громадськоТ думки
мешканцiв [нiпропетровськоТ областi
щодо дiяльностi !нiпропетровськоТ
облдержадм i нiстрацii.

Тема: Оцiнка дiяльностi

у сферi взаемодiТ

громадянського
стан розвитку

.ЩнiпропетровськоТ
облдержадмiнiстрацiТ
з iнститутами
суспiльства та
громадянського

.Щнiпропетровськiй

суспiльств а у
областi

послуга l 27l500,00 27l 500,00
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про наданi послуги з органiзацiI та проведення опитування громадськоТ думки мешканцiв
Щнiпропетровськоi областi щодо дiяльностi {нiпропетровськоi облдержадмiнiстрацiТ

fK 021:2015 - €зС 79320000-3 "ПослугИ з опитуваНня громаДськоiдумки''



ДК02l:20@
Послуги з опитування громадськоТ
думки ". органiзацiя i проведення
опитування громадськоТ думки
мешканцiв,ЩнiпропетровськоТ областi
щодо дiяльностi !нiпропетровськоТ
облдержадм iнiстрацiТ.

Тема: Оцiнка участi {нiпропетровськоТ
облдержадмiнiстрацiТ у пiдвищеннi
рiвня обiзнаностi громадянського
суспiльства у соцiально-економiчних та
суспiльно-полiтичних сферах

послуга 27l500,00 271500,00

пlдлягають оплатi у cyMiп'ятсот сорок три тисячi гривень (543000 гривень, оо коп.прописом)

замовник претензiй по об'ему, якостi та строкам наданих пос луг не мае.

Щей Акг складено украiЪською мовою в 2-х (двох) автентичних оригiнальних примiрниках, щомають однакову юридичну силу, по одному примiрнику для кожноТ iз CTopiH.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕННrI ТА БАНКIВСЪШ РЕКВIЗИТИ CTOPIH
Замовник

.Щепартамент iнформацiйноТ дiяльностi та
комунiкацiй з громадськiстю
[нiпропетровськоТ обласноТ
державноТ адмi нiстрацiТ
Код СДРПоУ 4З487092
49004, м.,Щнiпро, пр. О.Поля. l
р\р UA5 78 20 17 2ОЗ 44220005000 0 57 2О2
в ЩКСУ у м. КиiЪ МФО 820t72
телефон: (056) 7 42-7 0-7 О, 7 45 -О5 -6З
reception (D,adm.dp. gоч. r-l а

Фоп MixeeB владислu" оп..о"JИКОНаВеЦЬ
Чоч.р запису в единому державному peecTpi:
2224 000 0000 1l05l7 .iд js. ю.2оlь

IПН: 2591211155
IBAN: U А7 2з05299000002б008040 

1 06099,
Рахунок: UA3 8820 1 7 20З431 8000 1 000 07 87 З7
в АТ КБ "ПРИВАТБАНК'' (еДРПОУ банку

14З60570, код банку З052gg)
Адреса:49000, м..Щнiпро, вул. Ю Савченка,
буд 6-В, кь.2З,тел.: +Э8 оýв sцgцgтg

intercomteh@gmail.com
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