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Бобо�:икін Андрій Ігорович, керівник проекту, 

7. Грантоотримувач вживає всіх необхідних заходш для запобігання

випад:<:а.'v1, коли неупереджене та справед.1иве здійс1-:ення цього Договору 

конфліктує з особистими інтересами (інтересами членів родини), інтересами 

економі:.�ного характеру чи будь-якими іншими подібними інтересами (далі -

Консt,лікт інтересів). 

�- П�:о будь-який випадок, що містить або може призвести до Конфлікту 

інтересів під час виконання цього Договору, Грантоот�:имувач зобов'язується 

нега�но повідомити Фонд у письмовій формі. 

�- Фощ� та Грантоотримувач зобов'язуються ;::::отримуватись 

конфідезційності шо,10 інформації та змістових матер:алів Проєкту, які стали 

відомі під ча: ви;<онання цього Договору. 

1 О. У рз.зі якщо правила і процедури для Грантсотримувачів вимагають 

проведе::--1ня публічних закупівель, такі правила і процедури мають відповідати 

нацюна..1ьни�л: або м1жнародним стандартам та принципам прозоросп, 

пропорсійно:ті, ефективного фінансового управління, рівного ставлення 1 

відсутності дискримінації. 

11. Грантоотримувач погоджується, що будь-які персональю даю,

зазначеЕі у цьому Договорі, обробляються Фондом відповід:-10 до Закону 

Укра�·ни «ПрJ захист персональних даних». 

12. Договір складено українською мовою у двох прим1рниках (по

одному для кожної зі Сторін), що мають однакову юрид;1чну силу. 

ХІІІ. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

Невід'ємними частинами цього Договору є додат::,и до нього, а саме: 

додаток І - проєктна заявка; 

додаток 2 - кошторис Проєкту; 









Партнери проекту 
Видавництво Laurus 
Онлайн-видання 1

1 Українська правда 11 

Ваш основний продукт 
Радіопроду1п 

Інформація про контактну особу 

Прізвище, ім'я та по-батькові 
Боборикін Андрій Ігорович 

Телефон 

Електронна пошта 

Функції в проекті 
Менеджер проєкту, співавтор, ведучий 

Інформація про організацію-заявника 

Повна назва організації-заявника 
Фізична особа-підприємець Боборикін Андрій Ігорович 

Повна назва організації-заявника англійською мовою 
Private entrepreneur Boborykin Andrii lhorovych 

Організаційно-правова форма 
Фізична особа-підпr::иємець 

Код ЄДРПОУ 
3193923572 

Надайте активне посилання на ваш установчий документ (Статут, 
Положення тощо) 
не передбачається 

Вкажіть КВЕДи вашої організації, які відповідають напрямам програми/ 



лоту 
59.20, 60.10 

Дата реєстрації організації 
2010-10-07 

Юридична адреса організації 
01054, м.ки·,в, ШЕВL�НКІ3СЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

f 
БУДИНОК 

24-Б, КВАРТИРА 19

Поштова адреса організації 
.., .., 

01051+, М.КИІВ, 
. .  

ШЕВL=:НКІВСЬКИИ РАИОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГО�ЧдРА, БУДЛНОК 24-Б, КВАРТИРА 19

Фактична адреса організації 
01054, М.КИЇВ, ШЕВL::НКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГО�ЧдРА, БУДЛНОК 
24-Б, КВАРТИРА 19

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

. -·

орган1зац11 
https://www.facebook.coп/ kultu ravsego 

Прізвище, ім'я та по-батькові керівника організації 
Боборикін Андрій Ігорович 

Телефон 

Електронна пошта 

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

Чи має керівник організації судимість/притягнення до адміністративної 
відповідальності за вчинення правопорушення/злочину у сфері 
корупційних зловживань, незняту чи непогашену у встановленому законом 
порядку? Якщо так, зазначте коли й де, а також назву статті (статей) 
Ні 
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