
Проект

Дата обстеження:

Адреса майданчика клієнта (рос.):

Адреса майданчика клієнта (укр.):
Назва підприємства:
Координати майданчика: ПШ: СД:
Інформація про майданчик:

тел.:

Інформація про оренду:

Планується до будівництва:
вис.:

площею:

№

1.
2.
3.
4.
5.

Підпис

Підпис

Підпис

Підпис

Протокол обстеження майданчика (SAR)

Майданчик Кандидат

Контактна особа:

Юридична адреса клієнта:

Опис майданчика:
м2     на висоті від землі

Тип власності:
Використання майданчика:

Тип  АМС:

Договір на електропостачання:

Основний договір Допоміжний договір

Довжина траси

Сума, грн/міс Сума, грн/міс

Сайт прив'язки

Тип приміщення:

 Сайт прив'язки

Ім'я майданчику

Мінімальна кількість заповнених строк – 1.

Підрозділ/Підрядник Фамілія

Підрозділ/Підрядник Фамілія

Фамілія

Фамілія

Придбання:

Будівництво:

Технічна дирекція
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Тип траси
(ВОЛЗ, МІДЬ)

м
м
м
м
м
м

Схема реалізації
(Обов'язкова вказівка   висот, відстаней до прив'язок, методів прокладання на ділянках
тип застосовуваного кабелю, координати колодязів, муфт)

будівлі
ГСБ

ґрунт

Схема проходження кабельної траси
Заповнюється при будівництві кабельної лінії 

підвісом
Загальна довжина

каналізація

Затверджено:
ПрАТ "Фарлеп-Інвест"                                 ________________________________/________________/
 КА ___________________________ ________________________________/________________/
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______________________________  ________________________________/________________/

Необхідно встановити додаткове обладнання:

Схема розміщення обладнання у клієнта
при розміщенні в шафі/стійкі, навести схему та фото розміщення в шафі/стійці

Затверджено:

Розміщення обладнання на майданчику клієнта

Активне (тип)

Стійка/шафа

Обладнання клієнта

Пасивне (тип)
Інше

ПрАТ "Фарлеп-Інвест"                                 ________________________________/________________/
 КА ___________________________ ________________________________/________________/
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______________________________  ________________________________/________________/

Необхідно встановити додаткове обладнання:

______________________________  ________________________________/________________/

Розміщення обладнання на майданчику ПрАТ "Фарлеп-Інвест"

Активне (тип)

Стійка/шафа
Устаткування клієнта
Схема розміщення обладнання на майданчику
при розміщенні в шафі/стійкі, навести схему та фото розміщення в шафі/стійці

Пасивне (тип)
Інше

Затверджено:
ПрАТ "Фарлеп-Інвест"                                 ________________________________/________________/
 КА ___________________________ ________________________________/________________/
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ПРИМІТКИ

У цьому розділі наводяться будь-які додаткові дані, які можуть бути важливими для
оренди, будівництва, легалізації чи експлуатації об'єкта.

Додатки

1 Панорамні фотографії з перекриттям
2 Фотографія місця встановлення контейнера
4 Фотографія місця встановлення трубостійок
5 Фото фасаду будівлі з різних ракурсів.
6 Фотографія сходового прольоту
7 Фотографія приміщення, що орендується
8 Фотографія виходу на дах
9 Фотографія джерела підключення ЕЖ
10 Фотографія частини РРЛ у відповідь - кандидат 1
11 Фотографія частини РРЛ у відповідь - кандидат 2
12 Фотографія частини РРЛ у відповідь - кандидат 3
13
14
15

Усього 0
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Додаток 12 до Договору на виконання 
будівельно-монтажних робіт

DTM:

м2

м

м

м2

Протокол обстеження майданчика (SAR)

Кандидат

Усього
 грн/мес 

Пріоритет

Телефон

Телефон

Дата

Дата
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Розміщення обладнання на майданчику клієнта
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Розміщення обладнання на майданчику ПрАТ "Фарлеп-Інвест"

Страница 9 из 10



шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
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Код 
позиції Опис позиції Одиниця 

виміру

1.1.
1.2.

2.1.
2.2.

1. Послуги:

2. Матеріали:

Загальний перелік Робіт матеріалів та обладнання, необхідних для проектування та будівництва об'єктів за адресою:



М-матеріал/ обладнання; Р-
роботи/ інсталяція; МР- 

матеріал та роботи 

Детальний 
опис

Валютна 
складова 

(ВС) %
Кількість

Загальний перелік Робіт матеріалів та обладнання, необхідних для проектування та будівництва об'єктів за адресою:



Стоимость итого, грн. без НДС после 
понижения 

Стартовой цены
Загальна ціна, грн. без ПДВ 

0.00
0.00

0.00
0.00

Загальний перелік Робіт матеріалів та обладнання, необхідних для проектування та будівництва об'єктів за адресою:
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