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С�удгя:<· О\ІІелян Іванович, Голова Правління 

7 Гра:-1т,::ютримувач вживає вс1х неоохщних захол1в л,ля запобіга1111я 

випадкам, коли неупереджене та справедJТ?ІВе здrйснення цього Договору 

конфліктус з о:::об:-1стими інтересами (інтере:::ами ч:�енів родини), інтересами 

економічного характеру чи будь-якими інш,::�и подібними інтересами (далі -

Конфлікт і::-перссів). 

8. Про 61.сь-який випадок, що містить або може призве:ти до Конфлікту

інтересів під чес виконашя цього Договору, Грантоотримувач зобов'язується 

негайно повідомити Фонд у письмовій формі 

9. Фон21 та Грантоотримувач зобов'язуються дотримуватись 

конфіденuійності щодо інформації та змістових мат�ріалів Проєкту, які стали 

nідомі під час виконання цього Договору. 

1 О. У разі якщо правила і лроцедури д.:тя Грю-::тоотримувачів вю.1агшоть 

проведен;.,я пуб.:�:чних закупівель, такі ттрашса і про�едури мають відповідати 

нацю1-�а;н,ним або міннародним стандартам та принципам прозорост1, 

пропор1\_йності, ефективного фінансового управлі:-1ня, рів1-:ого ставлення 1

відсутно:ті дис:<ри.\ІІінаuії. 

11. Грантоотримувач погоджується, що б:дь-які персональн1 дан�,

зазначені у uьому Договорі, обробляються Фондом відповідно до Закону 

У країни <•·П ро -захист персонаньних даних». 

12. Дз:-·овір складено українською мовою у двох ::-1рим1рниках (по

одному ,еля -:<ожної зі Ст,::>рін), що мають однакову юридичну силу. 

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

н�ві,r:;'ємни�и частинами цього Догов:)ру є додатки до нього, а саме: 

дод�ток І - проектна заянка; 

ло..11�ток 2 - кошторис Проекту; 











Тривалість проекту в місяцях 
5 

Партнери проекту 
немає 

Ваш основний продукт 
Телепродукт 

Інформація про контактну особу 

Прізвище, і�,'я та по-батькові 
Ощудляк Омелян ІВёНОВИЧ

Телефон 

Електронна пошта 

Функції в проекті 
кер1вник 

Інформація про організацію-заявника 

Повна назва організації-заявника 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНLЗАЦІЯ 11МОЛОДІ І ГОЛОДНІ ПРОДАКШН 11

Повна назва організації-заявника англійською мовою 
NON-GOVERMENTAL ORGANIZAТION 11 YOUNG AND HUNGRY =>RODOCТIGN'' 

Організаційно-правова форма 
Громадська організація або об'єднання 

Код ЄДРПОУ 
40534359 



Вкажіть КВЕДи вашої організації, які відповідають напрямам програми/ 

лоту 
94.99 Діяльпість інш11х громадських організацій, н. в. і.':/ 

Дата реєстрації організації 
2016-06-03 

Юридична адреса організації 
79С31, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ С�ОРИНИ, 
БУДИНОК 38, КВАРТИРА 53 

Поwтова адреса організації 
79031, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ PAVOH, ВУЛИЦЯ С-<ОРИНИ, 
БУ�ИНОК 38, КВАРТИРА 53 

Фактична адреса організації 
79031, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІС..,.О ЛЬВІВ, СИХІВСЬКИЙ РАЙОН. ВУЛИЦЯ СКОРИНИ, 
БУДИНОК 38, КВАРТИРА 53 

Активне посилання на сайт та (або) сторінки у соціальних мережах 
. -·

орган1зац11 
https://ww\Jv.�acebook.com / pg/yhprod /videos h!tp://yh-production.com/ 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації 
Ощудляк Омелян Іванович 

Телефон 

Електронна пошта 
 

Чи притягався керівник організації коли-небудь до кримінальної 
відповідальності? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей) 
Ні 
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