
Додаток 2 до договору про надання освітніх платних послуг від «___» _____ 201__ року №_____ 
 

АКТ № ____ 
про надані платні послуги 

м. Кропивницький                            “___”  __________201_р. 
 

Представники Сторін на підставі Договору про надання освітніх платних послуг  
від “___” ____ 20 __ р. № _____ від “Виконавця”  НМЦ ЦЗ та БЖД Кіровоградської області в 
особі начальника Центру Тищенка Миколи Анатолійовича та 
“Замовник”__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                         (назва підприємства, організації, установи) 

склали даний Акт про те, що Виконавець надав, а Замовник прийняв послуги щодо 
________________________________________________________________________ 

(функціонального навчання, правил пожежної безпеки, питань охорони праці, професійно-технічного навчання тощо) 

________________________________________________________________________ 
(вказати категорію з функціонального навчання або професію з професійно-технічного навчання) 

________________________________________________________________________ 

на загальну суму:________ грн.( _______________________________________________________) 
(вказати суму прописом) 

Будь-які претензії щодо якості наданих послуг у Замовника відсутні. 
Підписи Сторін:    ________________    Тищенко М.А.     
                                                                 (підпис)                                             
                               М.П. 

                                      ________________       ________________                                                      
                                                         (підпис)                                              (ПІБ) 

                                                      М.П. 
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