
       Від Замовника 
 

___________________ 
 М.П.               /підпис/ 

1 

 

«____» ________________ 20 ____ року     №__________ 
                          /дата замовлення/ 

ДИРЕКТОРУ ТОВ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР «ІНЖИНІРИНГ» 

ХАБЕНСЬКОМУ О.Ф. 
 

ЗАМОВЛЕННЯ 

на участь у підвищенню кваліфікації шляхом дистанційної підготовки до професійної атестації 
 

Прошу Вас надати послуги по підвищенню кваліфікації шляхом дистанційної підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників 1-ї кат. 
 

Інформація про Замовника (юридичну особу або ФОП) послуг з підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників: 

 повне найменування (організаційно-правова форма 

та назва) 

 Ідентифікаційний код 

(ЄДРПОУ) 

 Адреса (місцезнаходження)/поштовий індекс 

фактична юридична 

    

 керівник  контактна особа  

 прізвище  прізвище  

 

 

   

ім’я ім’я банківські реквізити 

   найменування банку номер поточного рахунку МФО 

по батькові по батькові       

   свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ  Індивідуальний 

податковий номер назва посади назва посади  номер дата 

      

номери телефону 

(факсу), e-mail 

номери телефону 

(факсу), e-mail 

  свідоцтво платника єдиного податку  

  серія номер дата 

  

     

                        

            Система оподаткування Замовника: 

             Замовник є платником 

податку на прибуток на 

загальних підставах 

 Замовник є платником єдиного 

податку 

                        
Оплату за надані послуги по підвищенню кваліфікації з підготовки до професійної атестації інженерів-проектувальників, вказаних у цьому замовленні, 

гарантую. Достовірність даних, наданих у цьому замовленні, підтверджую. 

 

Додатки:  

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців. 

2. Копія довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій (ЄДРПОУ). 

3. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (за наявності). 

4. Копія свідоцтва платника єдиного податку разом з копією документа про оплату єдиного податку (за наявності). 



       Від Замовника 
 

___________________ 
 М.П.               /підпис/ 
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Додаток до замовлення від «____» ________________ 20 ____ року № ____ на участь у підвищенні кваліфікації з підготовки до професійної атестації 

інженерів-проектувальників 
/ 

Інформація про Замовника (фізичну особу)
1
 послуг з підготовки до професійної атестації інженера-проектувальника : 

прізвище  адреса (місце проживання)/поштовий індекс 
2
  номера телефонів 

 згідно з паспортом фактична (для відправки 

поштової кореспонденції) 

мобільний робочий 

    

ім’я     

    e-mail  

     

по батькові ідентифікаційний 

номер 
3
 

паспортні дані 

 

 

серія  номер 

паспорта 

ким виданий паспорт дата видачі  

     
 

 вища освіта за напрямом професійної 

атестації 

  стаж роботи за фахом   стаж роботи у сфері містобудування 

 освітньо- 

кваліфікаційний 

рівень 

 спеціаліст   менше 

трьох 

років 

 кількість 

років 
4
 

  менше 

десяти 

років 

 кількість років 
5
 

 магістр  

 

 

 

Повідомлений про володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, свої права, визначені Законом України «Про захист 

персональних даних», мету збору персональних даних та осіб, яким передаються або можуть передаватися мої персональні дані. 
 

 
_____________________  _________________ 

                                    /підпис/                                /Прізвище та ініціали/ 

 

_________________ 

1. На кожного інженера-проектувальника складається окреме замовлення. 

2. Місце проживання вказується згідно з даними паспорта та фактичне. 

3. Ідентифікаційний номер (або реєстраційний номер облікової картки платника податків) не вказується у разі, якщо інженер-проектувальник через свої 

релігійні переконання відмовився від вказаного номера відповідно до законодавства. 

4. Якщо стаж роботи за фахом дорівнює або є більшим ніж три роки – зазначається кількість повних років такого стажу. 

5. Якщо стаж роботи у сфері містобудування дорівнює або є більшим ніж десять років – зазначається кількість повних років такого стажу. 

 


