
Додаток 36 

до Настанови (пункт 6.1) 

ФОРМА  

Акта приймання виконаних будівельних робіт 

     
 

Форма № КБ-2в 

_______________________________________________________________ 

   (найменування підприємства, організації) 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (___________________________________) 

Замовник ______________________________________________________ 

             (найменування підприємства, організації) 

Генпідрядник __________________________________________________ 

             (найменування підприємства, організації) 

Субпідрядник __________________________________________________ 

             (найменування підприємства, організації) 

Договір № _____________ від «_____» ___________________ 20__ року 

Найменування об’єкта будівництва та його адреса: _________________________ 

Найменування об’єкта:__________________________________________  
 

 АКТ №  

 приймання виконаних будівельних робіт  

 за ____________ 20__ року  

№ 

Ч.ч. 
Найменування робіт і витрат 

 Обґрунтування 

(шифр і № 

позиції 

нормативу) 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Поточна ціна одиниці виміру, 

грн 

Виконано 

робіт 

(витрати), 

грн 

Витрати 

труда 

робітників-

будівельни

ків на обсяг 

робіт, 

люд.год 

Всього 

у тому числі 

заробітна 

плата 

експлуатація 

машин та 

механізмів 

у тому числі 

заробітна 

плата 

машиністів 

та робітників, 

зайнятих на 

ремонті та 

технічному 

обслуговува

нні 

Витрати 

труда 

робітників, 

що 

обслуговую

ть машини, 

на обсяг 

робіт, 

люд.год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

I Разом прямі витрати   грн       

  у тому числі:              

  – – вартість матеріалів, виробів і 

комплектів 
  грн           

   – заробітна плата   грн           

   – вартість експлуатації машин   грн           

II Загальновиробничі витрати   грн           

III Кошти на зведення і розби-рання 

тимчасових будівель і споруд 
  грн           

IV Кошти на виконання 

будівельних робіт у зимовий 

(літній) період 

  грн           

  Разом вартість будівельних 

робіт (I+II+III+IV) 
  грн           

  



2 
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V Інші витрати   грн           

  Разом (I + II + III + IV + V)   грн           

VI Прибуток   грн           

VII Адміністративні витрати   грн           

VIII Кошти на покриття ризиків   грн           

IX Кошти на покриття 

додаткових витрат, 

пов’язаних з інфляційними 

процесами 

 грн       

  Разом (I + II + III + IV + V + 

VI + VII + VIII + IX) 
  грн           

X Податки, збори, обов`язкові 

платежі, встановлені 

чинним законодавством і не 

враховані складовими 

вартості будівництва (без 

ПДВ) 

  грн           

  Разом (I + II + III + IV + V + 

VI + VII + VIII + IX + X) 
  грн           

XI Податок на додану вартість    грн           

  Всього по акту   грн           

 
 

М.П. Замовник : _______________________ __________________ 

 

«___» _________ 20__ року 

   (підпис)  (ПІБ)        

 М.П. Інженер: ___________ __________________ «___» _________ 20__ року 

            

 М.П. Генпідрядник (підрядник) : ___________ __________________ «___» _________ 20__ року 

   (підпис)  (ПІБ)      

 М.П. Субпідрядник : _____________________ __________________ «___» _________ 20__ року 

  (підпис)  (ПІБ)      

 

 

____________________________________ 


