
Додаток 11 

до пункту 2.2 

Методичних рекомендацій  

 

_________________________________________________________ 
Заклад (підприємство) 

Код за ЗКУД 0903127 

 

ЗАМОВЛЕННЯ-РАХУНОК № 

(є розрахунковим документом) 

на _________ чоловік 

Замовник ___________________________________________________________________________________ 
(організація або приватна особа, прізвище, ім'я, по батькові) 

Найменування залу ___________________________________________________________________________ 

Дата та час обслуговування ____________________________________________________________________ 

Замовлення-рахунок склав:  З умовами згоден:  

Адміністратор  ___________ 
(підпис) 

____________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Замовник  ___________ 
(підпис) 

____________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

З холодного цеху на ______ год. З буфету на ________ год. 

Найменування Кількість Ціна, грн. 

коп. 

Сума, грн. 

коп. 

Найменування Кількість Ціна, грн. 

коп. 

Сума, грн. 

коп. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

            

            

            

Разом  Х  Разом    Х   

З гарячого цеху на _____ год.  З хліборізки на _______ год.  

9 10 11 12 13 14 15 16 

            

            

     Разом    Х   

     З кофейного буфету на ______ год.  

     17 18 19 20 

            

            

Разом   Х  Разом    Х   

 

Ціни та сума перевірені  Аванс № __ від ____ на __ грн. __ коп.  

_______ 
(посада) 

__________ 
(підпис) 

_____________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Доплата № від _____ на __ грн. ___ коп. 

За квіти за кв. № __ від _____ на _ грн. __ коп.  

"___" ____________ 200_ р.    

Отримано разом ______________________________________________________________ грн. _______ коп. 
(прописом) 

Касир  ________ 
(підпис)  

__________________________ 
       (прізвище, ім'я, по батькові)  

Чеки на замовлення на _______ грн. ______ коп.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Зворотний бік  

Виключити із замовлення-рахунка Включити до замовлення-рахунка 

Найменування Кількість Ціна, грн. 

коп. 

Сума, грн. 

коп. 

Найменування Кількість Ціна, грн. 

коп. 

Сума, грн. 

коп. 

21 22 23 24 25 26 27 28 

        

        

        

        

        

        

        

Разом  Х  Разом  Х  

 

 

Ціна та сума перевірені _____________ 
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

______________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Касир  __________ 
(підпис) 

__________________________________ 
                       (прізвище, ім'я, по батькові)  

Метрдотель  __________ 
(підпис) 

_____________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

Замовник  __________ 
(підпис) 

_____________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Обслуговування проводили: 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Примітки 

1 2 3 

      

      

      

      

 

 

Замовлення виконано повністю  ______________ 
(підпис) 

_________________________________________ 
                            (прізвище, ім'я, по батькові)  

"___" ____________ 200_ р.    

 

Відповідальний за обслуговування  ____________ 
(посада) 

_______________ 
(підпис) 

______________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


