
ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 

ДОДАТОК Т 

(довідковий) 

 

ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ 

 

Примірна 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 будівництва та його адреса: _________________ 

Найменування об'єкта: __________________________________ 

 

АКТ № 

приймання виконаних будівельних робіт 

за ____________ 20__ року  
 

№ 

п/п 

Найменування робіт і 

витрат 

Обгрун- 

тування 

(шифр і № 

позиції 

нормативу) 

Одиниця 

виміру 
Кількість 

Поточна ціна одиниці виміру, 

грн. 

Виконано 

робіт 

(витрати), 

грн. 

Витрати труда 

робітників- 

будівельників на 

обсяг робіт, люд.-

год. 

Всього 

у тому числі 

заро- 

бітна 

плата 

експлуатація 

машин та 

механізмів 

Витрати труда 

робітників, що 

обслуговують 

машини, на обсяг 

робіт, люд.-год. 

у тому числі 

заробітна 

плата 

машиністів та 

робітників, 

зайнятих на 

ремонті та 

технічному 

обслуго- 

вуванні 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

2          

          

I Разом прямі витрати  грн.     

 у тому числі:      

 - вартість матеріалів, 

виробів і конструкцій 

 грн.    

 - заробітна плата  грн.    

 - вартість експлуатації 

машин 

 грн.    

II Загальновиробничі 

витрати 

 грн.    

III Кошти на зведення і 

розбирання тимчасових 

будівель і споруд 

 грн.    



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

IV Кошти на виконання 

будівельних робіт у 

зимовий (літній) період 

 грн.     

 Разом вартість 

будівельних робіт (I + II 

+ III + IV) 

 грн.    

V Інші супутні 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)                      (П. І. Б.) 

М. П.   Генпідрядник (підрядник): _________ ______________________    "___" ___________ 20__ року 
(підпис)                      (П. І. Б.) 

М. П.   Субпідрядник: ___________________ ______________________    "___" ___________ 20__ року 
(підпис)                      (П. І. Б.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


