
Додаток 38 

до Настанови (пункт 6.1) 

ФОРМА  

звіту про виконання робіт за контрактом (договором) на об’єкті будівництва 

за період (місяць/рік) 
 

«Звіт про виконання робіт за контрактом на об’єкті будівництва за період (місяць/рік)» 

«Report on works execution under the Contract on the site for the period (month/year)» 

_______________________________________ 

 (найменування підприємства, організації) 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________ 

Інженер ________________________________ 

  (найменування підприємства, організації) 

Замовник _______________________________ 

  (найменування підприємства, організації) 

Підрядник ______________________________ 

  (найменування підприємства, організації) 

Контракт №___ від «___» ___________ 20__ р. 

Найменування об’єкта будівництва та його 

адреса_________________________________ 

________________________________________ 

 Дата: __________________________________ 

___________________________________________ 

    (enterprise, organization) 

Identification code  (____________________) 

Engineer _____________________________________ 

    (enterprise, organization) 

Employer _____________________________________ 

    (enterprise, organization) 

Contractor ____________________________________ 

   (enterprise, organization) 

Contract No. ______ dd. "___"_________ 20___ 

Object of construction and its address 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Invoice No.: __________________________________ 

Date: ________________________________________ 
 

№ 

Ч.ч. 

(Item) 

Перелік 

робіт 

(Descripti

on of 

Works) 

Од. 

виміру 

(Unit) 

К-ть 

(Quanti

ty) 

Вартість 

одиниці 

згідно з 

контрак-

том 

[валюта] 

(Unit price 

per under 

Contract 

[currency]) 

Загальна 

вартість 

робіт 

згідно з 

контрак-

том  

[валюта] 

(Price 

under 

Contract 

[currency]) 

Обсяг та вартість виконаних робіт 

(Scope and Cost f Executed Works) 

Залишок робіт, 

які необхідно 

виконати згідно з 

контрактом 

(Remaining works 

under Contract) 

Від дати укладання 

контракту до кінця 

попереднього місяця 

(From the beginning 

of Contract till end 

of previous month) 

Від дати укладання 

контракту до кінця 

поточного місяця 

(From the beginning of 

Contract till end of 

current month) 

За звітній період 

(For actual period) 

Од. 

виміру 

(Unit) 

Валюта 

(Currency) 
% 

Од. 

виміру 

(Unit) 

Валюта 

(Currency) 
% 

Од. 

виміру 

(Unit) 

Валюта 

(Currency) 
% 

Од. 

виміру 

(Unit) 

Валюта 

(Currency) 
% 

 

Підготовлено «Підрядник»  _________________ _____________ «____» ___________ 20 __ року 

М.П.      (підпис)    (ПІБ) 

(Prepared by the Contractor): _________________ _____________ "____" __________ 20 ______ 

       (signature)   (full name) 
 

Перевірено Інженер _______ ______ «____» ______ 20 __ року 

М.П.      (підпис)    (ПІБ) 

(Checked by the Engineer):   _________________ _____________ "____" ___________ 20 ______ 

       (signature)   (full name)  

Затверджено «Замовник»    _________________ _____________ «____» ___________ 20 __ року 

М.П.      (підпис)    (ПІБ) 

(Approved by the Employer): ________________ _____________ "____" ___________ 20 ______ 

       (signature)   (full name) 

 

____________________________________ 


