ВІДКРИТЕ

УКРАЇНА

АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО

І

М Ш У х р т є /їс я &я і
ЛЬВІВСЬКА

ФІЛІЯ

І

ЦЕН ТР
ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Ідентифікаційний код № 01186030
Ш ІД І м.Льпіо, иуп.Ґен. Чупринки, 70

в|

КОТіІ\

Р/р...... .................................... в .......... ....................... ................ '

—

т ^ я з .......

Головному інженеру ГУАМ
М. Львова
П. Гримаку О.І.
: Заступнику директора з питань
маркетингу та продажу послуг
ЛФ ВАТ « Укртелеком»
П. Онуфрику М.Р.

На Ваш запит Т-1318 від 26.12.2006р. повідомляємо, що для
телефонізації житлових будинків по вулиці Величковського корпус № 61,
62 в житловому мікрорайоні Рясне-2 необхідно:
1. Вибрати місце і встановити розподільчу телефонну шафу РШ 1200x2.
2. Винайти трасу і прокласти два канали телефонної каналізації від існу
ючої телефонної каналізації до запроектованої телефонної шафи і
прокласти один канал телефонної каналізації до запроектованих
житлових будинків.
3. Від кросу АТС 91 (вул. Величковського,50А) прокласти три кабелі марки ТСВ
100x2x0,5 до шахти, а далі по існуючій та запроектованій телефонній
каналізації прокласти кабель марки ТППепЗ 300x2x0,5 до запроектованої
телефонної шафи.
4. В існуючій та запроектованій телефонній каналізації прокласти кабель
марки ТППепЗ (з гельовим наповнювачем) необхідної ємності від запроек
тованої телефонної шафи до запроектованих житлових будинків зі 100%
телефонізацією + 1% експлуатаційний запас згідно будівельних норм.
5.На кабелі встановити кінцеве кабельне обладнання ( бокси і розподільчі
коробки фірми "AGMÂR”).
6. Ескіз проходження кабеля отримати в технічному відділі ЦТП.
7. Роботи по телефонізації виконати спеціалізованою організацією зв 'язку,
виконані роботи по акту передати на баланс ЦТП, при здачі
пред'явити виконавче знімання телефонної каналізації.
Адреси спеціалізованих організацій додаються.
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8. Проект телефонізації погодити з ЦТП.
9. Оплату за виготовлення технічних умов нараховувати згідно постанови
Кабінету міністрів № 2328 від 20.12.1999р. п. 4, 7, 8, 9, 10.

10. Технічні умови видаються без права передачі іншим операторам
У випадку укладання угоди з ВАТ “Укртелеком ” на виконання робіт та
надання послуг, роботи будуть виконані повністю, або частково за кошти
ВАТ “Укртелеком ”. По даному питанні звертатись у ЛФ ВАТ
“Укртелеком”у відділ продажу послуг бізнес споживачам,
тел. 297-10-31, 297-13-31.
11. Термін дії наданих технічних умов один рік.

Головний інженер ЦТП
вик. Михайлова М.В.
тел. 237-33-05
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