Типова форма № КБ-3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мінрегіонбуду України
від 4 грудня 2009 року № 554
Підприємство, організація - __________________________
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ (______________)
Замовник - ___________________________________________________
Генпідрядник - ___________________________
Субпідрядник Договір №_____ від ____ ________________ 20__ року.
Найменування будівництва та його адреса - ___________________________________________

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ*/ ТА ВИТРАТИ**/
за ______________ 20__ року
( тис. грн. )

Найменування об'єктів, черг та пускових
комплексів
А
Всього вартість будівельних робіт по будові
(без ПДВ )
у тому числі:
1 Найменування об’єкта будівництва №1
2 Найменування об’єкта будівництва №2
3 Найменування об’єкта будівництва №3
4 Найменування об’єкта будівництва №4
5 Найменування об’єкта будівництва №5
6 Найменування об’єкта будівництва №6
7 Найменування об’єкта будівництва №7
8 Найменування об’єкта будівництва №8
9 Найменування об’єкта будівництва №9
10 Найменування об’єкта будівництва №10
11 Найменування об’єкта будівництва №11
12 Найменування об’єкта будівництва №12
13 Найменування об’єкта будівництва №13
14 Найменування об’єкта будівництва №14
15 Найменування об’єкта будівництва №15
16 Найменування об’єкта будівництва №16
17 Найменування об’єкта будівництва №17
18 Найменування об’єкта будівництва №18
19 Найменування об’єкта будівництва №19

з початку будівництва по
з них
всього
будівельномонтажні роботи
1
2
0,0000
0,0000

-

-

Вартість виконаних робіт та витрати
з початку року по
з них
всього
будівельномонтажні роботи
3
4
0,0000
0,0000

-

-

у тому числі

0,0000

з них
будівельномонтажні роботи
6
0,0000

-

-

всього
5

20
21
22
23
24
25
26

Найменування об’єкта будівництва №20
Найменування об’єкта будівництва №21
Найменування об’єкта будівництва №22
Найменування об’єкта будівництва №23
Найменування об’єкта будівництва №24
Найменування об’єкта будівництва №25
Найменування об’єкта будівництва №26

Податок на додану вартість (ПДВ) всього по будові

-

-

-

-

-

0,0000

0,0000

0,0000

0,00000

0,00000

0,00000

Всього вартість матеріалів поставки замовника
(без ПДВ )

-

-

-

Податок на додану вартість (ПДВ) поставка замовника
Всього вартість матеріалів поставки замовника
з урахуванням ПДВ

-

-

-

-

-

-

Всього вартість будівельних робіт по будові без
врахування сум замовника (без ПДВ )
Податок на додану вартість (ПДВ) всього по будові без врахування сум замовника

-

-

-

-

-

-

Всього вартість будівельних робіт по
будові з урахуванням ПДВ

-

Всього вартість будівельних робіт по
будові без врахування сум замовника з
урахуванням ПДВ

-

-

-

Вартість змонтованого устаткування (без ПДВ)
Податок на додану вартість (ПДВ)
Вартість змонтованого устаткування з ПДВ

-

-

-

*/ Будівельні роботи - це будівельні, монтажні, пусконалагоджувальні та інші роботи, що виконуються під час нового будівництва, реконструкції, реставрації,
**/ Витрати - вартість змонтованого устаткування, що придбавається виконавцем робіт
М.П.

Субпідрядник _____________________

“ ____ “ ______________20__ року

М.П.

Генпідрядник _____________________

“ ____ ” ______________20__ року

М.П.

Замовник

“ ____ ” ______________20__ року

_____________________

