
АКТ 

про надання інших інформаційних послуг 
Дата складання 20 року 

 

Замовник: , з однієї сторони, та 

(прізвище,ім’я,по-батькові) 

Виконавець:ФОП Русановська Т.В,, в особі Русановської Тетяна Вікторівни, що діє на підставі статуту, з 

другої сторони,склали дійсний Акт про те,що Виконавець надав Замовнику наступні послуги: 

 
№ 

 

 
Зміст господарської операції 

  
Одиниця 

 

 
Кількість 

  
Вартість, 

з/п виміру грн. 

 
1. 

Згідно КВЕД 63.99 Надання інших інформаційних послуг,    

н.в.і.у.,вт.ч. 
 

Всього надано Виконавцем послуг на загальну суму 

980 (_дев’ятсот вісімдесят_)грн., 
Сторони при отриманні/наданні послуг надають одна одній згоду на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення,  

зберігання, адаптування, зміною, поновленням, використання і поширення (розповсюдженням, реалізацією, передачею), 

знеособлення, знищення) персональних даних іншої Сторони,або фізичних осіб, які є уповноваженими особами 

Сторони, а також здійснювати інші дії визначені Законом України «Про захист персональних даних», або потреба у 

виконанні яких викликана інтересами/зобов’язаннями Сторони по наданню Правового забезпечення. 

Фізичні особи, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами Сторони, персональні дані яких  
будуть оброблятися іншою Стороною у зв’язку з наданням Правового забезпечення, вважаються письмово 
повідомленими про свої права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та 
осіб,яким передаються відповідні персональні дані,з дати підписання даного акту. 

Замовник повідомлений про відповідальність згідно Закону України «Про запобігання корупції». 

Виконавець: 

Місце знаходження: 25013 м.Кропивницький, вул.Соборна14/64 
Одержувач платежу: 
Наименование организации: ФОП Русановська Тетяна Вікторівна 
Код получателя: 3026017302 
Название Банка: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 
Счет получателя в формате IBAN: UA153052990000026006005102609 
Валюта: UAH 
Звернітьувагу! 

У типовій довідці про доходи Української ДПС відсутність доходів вказується наступним чином: ‘’відсутня 

інформація про доходи". В окремих випадках таке формулювання не є достатнім для німецької податкової і тому такі 

довідки іноді відхиляються з вимогою вказувати відсутність доходів цифрами у форматі«0.00». 

З нашого досвіду зауважимо,що здебільшого українська податкова відмовляється змінювати формат довідки,що може 

стати причиною відмови у поверненні податків 

 
Замовник: 

- зареєстроване місце проживання:  
 

 ; 

 

- паспорт ,виданий ; 
 

- ІНН (ідентифікаційний код): . 
 

 
 

Замовник ( ) 

(підпис) (ініціали,прізвище) 

Виконавець  
М.П. 

 
Відповідальна особа /Ю.В. Шевчук 

т.(098)838-13-12 
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