
АНКЕТА ЗАМОВНИКА
ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ БУДІВНИЦТВА

Предмет інформації Зміст інформації
Повна юридична назва 
замовника експертизи

Юридична адреса 
замовника експертизи

Міський телефон, e-mail 
(для податкової накладної)
Дані про керівника 
замовника експертизи
(особу, яка підписує 
договір) та платіжні 
реквізити

Керівник 
(посада)

Керівник

Діє
на підставі

р/р    у банку  

Код ЄДРПОУ   , ІПН  МФО  
Чи є замовник платником ПДВ: 

Статус платника податків

Повна юридична назва 
замовника будівництва

Юридична адреса 
замовника будівництва, 
міський телефон

Дані про керівника 
замовника будівництва 
та платіжні реквізити

Керівник
(посада)
Керівник

Діє
на підставі

р/р    у банку  

Код ЄДРПОУ  , ІПН  МФО 
Об’єкт експертизи 

1.4
21.
08.
17.

Як правильно заповнити анкету
Записка
Всі поля слід заповнити ретельно, особливо назву об’єкта, назву та реквізити замовника, оскільки саме ця інформація буде відображена в договорі і експертному висновку. Будь ласка, будьте уважні!Після заповнення полей в цьому файлі,  збережіть його та, будь ласка, відправте САМЕ ЦЕЙ PDF -ФАЙЛ за адресою: По усім питанням щодо заповнення цієї анкети просимо звертатися за телефонами: 



Стадія проектування

Клас відповідальності 
об’єкта проектування
Заявлена 
кошторисна вартість 
(тис. грн.)
Джерело фінансування із залученням коштів 

   Державного бюджету України, 
   бюджету Автономної Республіки Крим, 
   місцевого бюджету,
   державного підприємства,
   недержавне фінансування з власних коштів,
   недержавне фінансування за рахунок коштів інвестора

Дані про
генпроектувальника

Організація-генпроектувальник

Юридична адреса, 
телефон та e-mail
Код ЄДРПОУ   

Керівник   

  № 

Контактні дані 
уповноваженого 
представника Замовника

ПІБ: 

Посада: 

Тел.: 

Документ, що посвідчує 
повноваження 
представника Замовника

Замовник підтверджує повноваження свого представника:

листом від  № ;
або
довіреністю від  № ;

Дата складання анкети, 
посада, ПІБ, підпис 
уповноваженої особи 
замовника

М. П             
__________________________           

(підпис замовника)

дата видачи

(тис. грн.), у т.ч. незавершене будівництво (тис. грн.)

зазначити, якщо інше:

серія 

Головний інженер 

(архитектор) проекту    

Сертифікат
Категорія
сертифіката
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