
Супровід наукової діяльності 

Форми документів для укладання договорів з замовниками 

на виконання науково-дослідних робіт 

 

ДОГОВІР № __________ 

на виконання/ надання 

* фундаментального дослідження (гіпотези, теорії, методи тощо) 

або 

прикладного дослідження (дослідження, спрямовані на одержання нових 
знань з метою практичного їх використання для розробки технічних 

нововведень. Кінцевим наслідком прикладних досліджень є рекомендації 
щодо створення технічних нововведень (інновацій)) 

або 

науково-технічної розробки (створення нових матеріалів, продуктів, 
процесів, пристроїв, систем, виготовлення креслень, дослідних зразків тощо) 

або 

науково-технічної послуги (діяльність у галузі науково-технічної інформації, 
патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, діяльність, 
що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у виробництво, інші 

види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню 
наукових знань) 

або 

 на передачу науково-технічної продукції 

 

«______________________________________________________________» 

(Назва проекту) 

  

м. Луцьк  «__» ________ 20__ р. 

 



Луцький національний технічний університет в особі ректора Вахович Ірини 

Михайлівни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець) з однієї сторони та 

_____________________________________________________________________ 

(найменування) 

в особі _____________________________________________________, що діє на 

підставі_________________________________________________ (далі – 

Замовник), уклали цей договір про наступне: 

1. Предмет договору 

 1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання зі 

створення  (удосконалення) ___(нових або суттєво удосконалених існуючих 

матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, систем і методів роботи зі 

створення дослідних зразків виробів (продукції), алгоритмів та комп’ютерних 

програм, що пройшли експертизу на новизну, нормативних матеріалів, 

стандартів; гіпотез, теорій, методів,тощо) 

________________________________________________________,  

1.2. Виконання роботи регулюється чинним законодавством України та 

технічним завданням, яке становить невід’ємну частину цього договору (додаток 

1). 

1.3. Термін здачі робіт за даним договором – до «___»________202__р. 

1.4. Правовідносини щодо використання захисту об’єктів права 

інтелектуальної власності регулюються чинним законодавством. 

 

2. Вартість робіт та порядок розрахунків 

2.1. Вартість робіт визначається протоколом договірної ціни та кошторисом і 

становить за даним договором ________________________________________. 

2.2. Оплата проводиться 

______________________________________________. 

(одноразово , поетапно, авансом) 

2.3. Підтвердженням виконаня робіт є підписання акту здачі науково-

дослідних робіт з наступними документами: 

звіт про проведення науково-дослідних робіт; 

комплект наукової, технічної та іншої документації, передбаченої технічним 

завданням та умовами Договору; 

кошторис фактичних витрат із розрахунками за статтями (за потребою); 

(інше за вимогою Замовника). 



 

3. Відповідальність 

3.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по даному 

договору, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства. 

 

4. Інші умови 

4.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 

«__»______202_р. 

4.2. Додаткові роботи, не визначені цим договором та невід’ємними 

додатками до нього, виконуються за окремими угодами. 

4.3. До виконання робіт Виконавець може залучати інші організації. 

4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну 

силу. 

4.5. Всі зміни та доповнення до даного договору вносяться за взаємною 

згодою сторін, шляхом підписання додаткових угод. 

4.6. Суперечки, які виникають між сторонами вирішуються шляхом 

переговорів та у разі недосягнення згоди, у судовому порядку. 

4.7. Невід’ємною частиною даного договору є: 

технічне завдання (додаток 1). 

планова калькуляція кошторисної вартості робіт (додаток 2). 

протокол угоди про договірну ціну (додаток 3). 

 

Луцький національний технічний 

університет 

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75 

р/р UA558201720313201001201017820  

банк ДКСУ у м. Київ,  МФО 820172  

код ЄДРПОУ 05477296 

 Назва та реквізити замовника 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ: 

Луцький національний технічний 

університет 

Ректор  

________________ (І.М. Вахович) 

      (підпис)         МП 

ЗАМОВНИК: 

Назва 
 

Керівник  

________________(   П.І.Б.) 

 (підпис)  М.П. 



Проректор з науково-педагогічної 

роботи та досліджень 

________________ (О.В. Заболотний) 
         (підпис) 

 

Головний бухгалтер 

________________ (К.І. Рудь) 
          (підпис) 

 

Начальник НДЧ 

________________(Н.П. Голій) 
          (підпис) 

 

В.о. начальника юридичного відділу 

________________ (О.В. Кравчук) 
          (підпис) 

 

Декан факультету 

________________ (    П.І.Б.               ) 
          (підпис) 

 

 Науковий керівник 

________________ (   П.І.Б.               ) 
          (підпис) 

 

 

* Роз’яснення 

Фундаментальні дослідження – це експериментальні або теоретичні 

дослідження, що спрямовані на одержання нових знань про закономірності розвитку природи, 

суспільства, людини, їх взаємозв’язку. Результатом їх виконання є гіпотези, теорії, методи тощо. 

Фундаментальні дослідження можуть закінчуватися рекомендаціями щодо проведення 

прикладних досліджень для визначення можливостей практичного використання одержаних 

наукових результатів, науковими публікаціями тощо. 

Прикладні дослідження – це оригінальні дослідження, які здійснюються 

для отримання нових знань, але призначені головним чином для здійснення конкретної 

практичної мети чи завдання. Прикладні дослідження визначають можливі шляхи 

використання результатів фундаментальних досліджень, нові методи розв’язання 

проблем, сформульованих раніше. 

Науково-технічні розробки – це систематичні роботи, що базуються на 

існуючих знаннях, отриманих у результаті досліджень і/чи практичного досвіду, і направлені на 

створення нових матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем чи методів. Ці роботи 

можуть бути також спрямовані на значне вдосконалення об’єктів, що вже існують. 

До них належать такі види діяльності: розробка певної конструкції інженерного об’єкта чи 

технічної системи (конструкторські роботи); розробка ідеї та варіантів нового об’єкта, у тому числі 

нетехнічного, на рівні креслення чи іншої системи  знакових засобів (проектні роботи); розробка 

технологічних процесів, тобто способів об’єднання фізичних, хімічних, технологічних та інших 

процесів з трудовими в цілісну систему, що виробляє певний корисний результат (технологічні 

роботи). 



До складу розробок входять також: створення дослідних зразків (оригінальних моделей, 

яким притаманні принципові особливості створюваного нововведення); їх випробовування 

протягом часу, необхідне для отримання даних та накопичення досвіду, що повинно надалі знайти 

відображення в технічній документації; підготовка робочих інструкцій, рекомендацій тощо щодо 

застосування нововведень; інженерна діяльність, необхідна для доведення продукту чи процесу в 

їх відповідності до функціональних та економічних вимог та готовності до передання у 

виробництво, у тому числі підготовка креслень, специфікацій, інструкцій, рекомендацій, які 

використовуються при переданні нововведень у виробництво. 

При цьому не враховуються підготовка детальних креслень для виробництва, 

передвиробниче планування, поточний контроль, інженерне обслуговування поточного 

виробництва, випуск серійної продукції дослідним виробництвом, використання 

експериментальних установок для створювання усталеної продукції промислового виробництва за 

замовленням. 

До розробок належать також певні види проектних робіт для будівництва, у яких 

передбачено використання результатів попередніх досліджень. До їх складу входять, наприклад, 

роботи зі складання схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки, з 

експериментального проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду 

проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з 

проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів; щодо складання схем 

генеральних планів промислових вузлів, схем та проектів районного планування, проектів 

планування та забудови міст, селищ міського типу, сільських населених пунктів; роботи з 

проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів, 

устаткування, механізації та автоматизації виробничих процесів. 

До науково-технічних послуг належить діяльність у галузі науково-технічної 

інформації, патентів, ліцензій, стандартизації, метрології та контролю якості, науково-технічного 

консультування та супутня діяльність, що сприяє впровадженню науково-технічних розробок у 

виробництво, інші види діяльності, що сприяють одержанню, поширенню та використанню 

наукових знань. При укладанні договору на виконання наукових послуг технічне завдання може не 

складатись 

  



Додаток 1 

до Договору на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи (або на створення 

(передачу) науково-технічної продукції) від _______ № ____________ 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ 

на виконання науково-дослідного 

фундаментального дослідження/ прикладного дослідження/ науково-технічної розробки/ науково-

технічної послуги/ передачу науково-технічної продукції 

«___________________________________________________________________________» 
                                                                 (Назва НДР 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ: 

Луцький національний технічний університет 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

досліджень 

________________ (О.В.Заболотний) 

      (підпис)         МП 

ЗАМОВНИК: 

 

 

 

_______________________ (П.І.Б.) 

 (підпис)  М.П. 

Науковий керівник 

_______________ (П.І.Б.) 

      (підпис) 

 

 

Начальник НДЧ 

________________ (Н.П. Голій) 

      (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

20__  



1. Підстава для проведення робіт. 

1.1. Договір з _________________________№ ______ від _____20__ р. 

1.2. Початок роботи _____.20__ р. 

1.3. Кінець роботи ______.20__ р.  

 

2. Мета і вихідні дані для проведення робіт. 

В розділі визначаються мета та призначення роботи, ідеї та гіпотези наукових досліджень, 

основні завдання та їх науково обґрунтована актуальність.  

Організацією-виконавцем повинна бути обґрунтована потреба у виконанні цієї роботи. 

Наводяться документи, а також наукові, економічні та інші положення, технічні та 

технологічні параметри, показники, що є вихідними для роботи.  

 

3. Очікувані наукові та науково-технічні результати. 

У розділі наводяться основні результати, що їх планується отримати: 

нові закони природи та суспільства, теорії, принципи, методи, моделі, концепції та інші 

наукові положення; 

нові методики, технології, експериментальні зразки та інші прикладні наукові, науково-

технічні, науково- та навчально-методичні результати. 

Обґрунтовується наукова новизна та/або практична цінність кожного із запропонованих 

результатів. 

 

4. Зміст, основні вимоги до проведення робіт, рівня і способів рішення 

Наводяться основні наукові та науково-технічні вимоги до створюваних методик, 

технологій, експериментальних та дослідних зразків, що їх пред’являють до науково-дослідної 

роботи, якісні та кількісні показники, технічні та технологічні параметри які мають бути досягнуті 

в процесі її виконання.  

Зазначаються вимоги до експлуатаційних характеристик продукції з урахуванням чинних 

стандартів, особливі вимоги до техніки безпеки, охорони праці, екології тощо. 

Робота ведеться згідно календарного плану. 

При виконанні експериментальних робіт повинні виконуватись вимоги охорони праці і 

техніки безпеки. 

Робота повинна мати наукову новизну, цінність та відповідати світовому рівню, результати 

роботи повинні бути достовірними, точними та  коректними. 

 

5. Етапи та порядок виконання роботи. 

Визначаються основні етапи та відповідна звітна документація. Основні етапи можуть бути 

розподілені на додаткові. Серед обов’язкової документації за останнім етапом роботи – 

заключний звіт.  

 



№ 

п/п 

Назва та зміст етапу 
Строки виконання робіт 

(початок - кінець) 

Наукові 

результати, науково-

технічна продукція та 

звітна документація 

1.   (конкретно) 

2.    

3.    

4.    

Розкривається зміст визначених етапів та послідовність виконуваних робіт. 

6. Реалізація результатів та ефективність. 

Зазначається, яким чином буде здійснюватися впровадження просування на ринок та 

використання результатів роботи організацією-виконавцем, зокрема: 

при створенні нових конкурентоспроможних товарів та наданні послуг; 

у навчальному процесі, при підготовці кадрів вищої кваліфікації; 

у наступних науково-дослідних роботах та прикладних розробках, що будуть здійснюватися 

за кошти вітчизняних та закордонних замовників. 

Наводяться оцінки очікуваного економічного та соціального ефекту від реалізації 

результатів роботи.  

Для зразків нової техніки, технологій та матеріалів, комп’ютерних програм, що 

створюються, здійснюються попередні розрахунки економічного ефекту від їх впровадження. 

Наводяться очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними 

аналогами; важливість нової продукції для України, можливі ринки збуту. 

7. Додаткові вимоги. 

Додатково до наведеного можуть бути визначені інші заходи та засоби щодо забезпечення 

виконання робіт. Зокрема можуть зазначатись: 

перелік наукових результатів та науково-технічної продукції, що підлягає узгодженню та 

затвердженню на окремих стадіях роботи відповідно до вимог ДСТУ, перелік організацій, з якими 

необхідно узгодити питання прийому робіт; 

загальні вимоги до приймання робіт на окремих етапах і стадіях та в цілому, необхідність 

рецензування та проведення експертизи, а також формування комісій з приймання робіт, місце 

проведення та строки; 

експериментальні та дослідні зразки, технології та матеріали, що підлягають приймальним 

випробуванням, строки, місце їх проведення та умови приймання.  

У разі необхідності визначаються вимоги до технічного захисту інформації з обмеженим 

доступом.  

У додатку до технічного завдання наводяться таблиці, схеми, формули, інші необхідні 

матеріали для виконання роботи.  

Перелік технічної документації, що представляється по закінченню роботи: 

7.1. Заключний звіт по НДР ( паперовий та електронний варіанти); 

7.2. Картки ОК, ІК (паперовий та електронний варіанти); 

7.3. Опис розробки (паперовий та електронний варіанти); 

7.4. Акти приймання-здачі науково-технічної продукції; 

7.5. Презентаційні матеріали. 

  



Додаток 2 

до Договору на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи (або на створення 

(передачу) науково-технічної продукції) від _______ № ____________ 

ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ НДР 

 «_______________________________________________________________________» 
                                                                            (Назва НДР) 

 

Термін виконання проекту: початок – _______ р., закінчення – _______- р. 

№ 

п/п 
Найменування 

Сума,  

тис. грн. 

1 Оплата праці (2110)  

2 Нарахування на оплату праці (2120)  

3 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (2210)  

4 Оплата послуг (крім комунальних) (2240)  

5 Видатки на відрядження (2250)  

6 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (2270)  

7 Оплата теплопостачання (2271)  

8 Оплата водопостачання і водовідведення (2272)  

9 Оплата електроенергії (2273)  

10 Оплата природного газу (2274)  

11 Оплата інших енергоносіїв (2275)  

12 
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних 

(регіональних) програми (2281) 

 

13 Інші  поточні видатки (2800)  

14 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (3110)  

15 Капітальний ремонт інших об’єктів (3132)  

 Разом 

В тому числі: 

накладні витрати 

% їх до загальної суми, після сплати ПДВ 

 

 

 

5 

Примітка: Планова калькуляція заповнюється за всіма кодами економічної класифікації за якими є 

значення. 

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ: 

Луцький національний технічний університет 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

досліджень 

________________ (О.В. Заболотний) 

      (підпис)         МП 

 

Науковий керівник 

________________ (     П.І.Б.     ) 

       (підпис) 

 

Начальник НДЧ 

________________ (Н.П. Голій) 

      (підпис)  

Головний бухгалтер 

________________ (К.І. Рудь) 

       (підпис) 

  



Додаток 3 

до Договору на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи (або на створення 

(передачу) науково-технічної продукції) від _______ № ____________ 

 

ПРОТОКОЛ 

узгодження вартості науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи 

  

назва науково-технічної роботи 

за договором № _________ від __________. 

 

Ми, що нижче підписалися, від ____________________________________________ в особі 

керівника ______________________________________________________________ 

і Луцбкого НТУ в особі проректора з науково – педагогічної роботи та досліджень Заболотного 

Олега Васильовича засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження вартості виконання 

(передачі) науково-дослідної роботи в сумі  _____________ тис. грн. 

  

сума прописом 

з ПДВ (згідно Закону України «Про податок на додану вартість»). 

 

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків між Луцьким НТУ та 

_____________________________________________________________________. 

 

 

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ: 

Луцький національний технічний університет 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

досліджень 

________________ (О.В. Заболотний) 

      (підпис)         МП 

 

ЗАМОВНИК: 

 

 

 

_______________________ (П.І.Б.) 

 (підпис)  М.П. 

Науковий керівник 

________________ (П.І.Б.) 

       (підпис) 

 

 

 

Начальник НДЧ 

________________ (Н.П. Голій) 

      (підпис)  

Головний бухгалтер 

________________ (К.І. Рудь) 

       (підпис) 

 

 

 

 



Додаток 4 

до Договору на виконання науково-дослідної, дослідно-конструкторської роботи (або на створення 

(передачу) науково-технічної продукції) від _______ № ____________ 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

 

 

Назва робіт за Договором  

і основних етапів його виконання 

Термін 

виконання, 

початок, 

закінчення 

(місяць, рік) 

Розрахункова 

ціна етапу 

(тис. грн.) 

 

 

Наукові 

результати, науково-

технічна продукція та 

звітна документація 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

УСТАНОВА-ВИКОНАВЕЦЬ: 

Луцький національний технічний університет 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

досліджень 

________________ (О.В. Заболотний) 

      (підпис)         МП 

 

ЗАМОВНИК: 

 

 

 

_______________________ (П.І.Б.) 

 (підпис)  М.П. 

Науковий керівник 

________________ (П.І.Б.) 

       (підпис) 

 

 

 

Начальник НДЧ 

________________ (Н.П. Голій) 

      (підпис)  

Головний бухгалтер 

________________ (К.І. Рудь) 

       (підпис) 

 

 

 

 

 

  



 

Погоджено  

  

Затверджено  

  

Луцький національний технічний університет 

Ректор 

____________________( І.М. Вахович) 

 (підпис)         МП 

 

 

________________ (П.І.Б.) 

      (підпис)         МП 

 

 

 

АКТ      

 від   “____”________ 

здачі-приймання науково-технічної продукції 

за Договором № __________ від “__”_________  

 

Ми, які нижче підписалися, представник Виконавця  

 

з однієї сторони, і представник Замовника  

 

 

з іншої сторони, склали цей акт про те, що науково-технічна продукція НДР №______ 

“______________________________” задовільняє умови Договору, відповідає технічному завданню і 

виконана в повному обсязі. 

У результаті досліджень створено (удосконалено) … 

 

Наукове значення роботи … 

 

 

Загальна вартість виконаних робіт (наданих послуг) становить ____ грн., в т.ч. ПДВ - ____ грн. 

 

Луцький національний технічний університет 

43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75 

р/р UA 55 820172 03132 01 001 2 01 017820 

банк ДКСУ у м. Київ, 

МФО 820172 

код ЄДРПОУ 05477296 

 

ПРЕДСТАВНИК   ВИКОНАВЦЯ 

(науковий керівник) 

 ( П.І.Б. )  

 

 

ПРЕДСТАВНИК   ЗАМОВНИКА  ( П.І.Б. ) 

 

 

  



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПІДРЯДУ № ________ 
 

м. Луцьк        «___» _____________ 20__ р. 
 

Ми, що нижче підписалися, Луцький національний технічний університет, в особі ректора 

Вахович Ірини Михайлівни, що діє на підставі Статуту (далі – Луцький НТУ, Замовник), з однієї 

сторони і  

________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Основна посада __________________________________________________________________ 
(науковий ступінь, вчене звання) 

Кафедра ________________________________________________________________________ 

(далі – Виконавець), з іншої сторони, уклали даний договір про наступне: 

1. Луцький НТУ доручає, а Виконавець бере на себе виконання науково-дослідної роботи:  

№ _________ по укладеному договору №___________ з 

___________________________________________ 
        (підприємство, фірма, організація) 

Зміст та обсяг дорученої роботи 
Результат роботи, що має кількісну і 

якісну визначеність 

Сума 

оплати, грн. 

1.   

   

2.   

   

3.    

   

   

Всього:   

 

2. У випадку зменшення або збільшення обсягу роботи укладається додаткова угода до 

даного договору підряду. 

3. Даний договір укладений на термін з «___» ________ 20 __ р. по «___» _______ 20 __ р.  

4.  Загальна сума винагороди складає  

___________________________________________________ грн. 
               (прописом) 

5.  Оплата Виконавцю проводиться по завершенні всієї роботи та прийнятті її Замовником на 

підставі акта здачі-приймання виконаних робіт. 

6.  Якщо робота повністю або частково буде визнана Луцьким НТУ незадовільною, то 

Виконавець зобов’язаний переробити або внести необхідні зміни у встановлений Університетом 

термін без додаткової оплати. 

7. Виконавець зобов'язаний представити в навчально-науковий відділ всі звітні матеріали, 

зазначені в технічному завданні. 

8. Виконавець несе матеріальну відповідальність у встановленому порядку за втрату чи 

пошкодження обладнання, шкоду, заподіяну Луцькому НТУ, несвоєчасну або неякісну роботу 

відповідно до чинного законодавства. 

9. Даний договір укладається в двох примірниках по одному для кожної із сторін, що має 

однакову юридичну силу. 

10. Виконавець зобов’язаний надати Луцькому НТУ акт виконаних робіт, що є невід’ємною 

частиною договору на основі якого здійснюється оплата виконаної роботи. 

 

Ректор Луцького НТУ 

     (І.М.Вахович)  ____________________ 
Головний бухгалтер 

     (К.І. Рудь)  ____________________ 



 

Проректор з науково-педагогічної роботи та 

досліджень 

     (О.В. Заболотний)  ____________________ 

В.о. начальника юридичного відділу 

     (О.В. Кравчук)  ____________________ 
 

Керівник НДР 

     (      П.І.Б.          )  ____________________ 

Начальник НДЧ 

     (Н.П. Голій)  ____________________ 
 

Виконавець    

     (         П.І.Б.      )  ____________________ 

Декан факультету 

     (    П.І.Б.      )  ____________________ 

 

 

  



ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор з науково-

педагогічної роботи  та 

досліджень 

_____________ О.В. Заболотний 

«___» _______________ 20__ р. 

 

АКТ 

 

складений про те, що виконавець _______________________________________________________ 

посада_______________________________ каф. ________________________________згідно з 

індивідуальним договором підряду № _________виконав науково-дослідну роботу № 

____________ 

по укладеному договору №___________ з 

_________________________________________________________ 
        (підприємство, фірма, організація) 

 

Зміст та обсяг дорученої роботи Вид звітності 
Термін Сума 

оплати, грн. 
початок завершення 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Вся вищевказана робота виконана повністю і прийнята керівником робіт, відповідає за 

змістом та обсягом роботі, передбаченій індивідуальним договором та підлягає оплаті в сумі, грн.  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(сума прописом) 

 

 

Виконавець __________________(_______________) 
      (П.І.Б.) 

 

 

Керівник робіт __________________(_______________) 
      (П.І.Б.) 

 

 


