
Додаток  №1 
до договору № W_______/0F
від "____" _________ 2020 р.

ПАСПОРТ  ОБ’ЄКТА W______/0F

1.Назва організації

2.Є платником податку на додану вартість (ПДВ)

3.Система оподаткування (єдиний податок, загальні підстави, не платник)

4.Адреса та поштовий індекс об’єкта

5.Текстовий опис об’єкта спостереження та характеристики будівлі:

окрема будівля багатоповерховий будинок (вказати поверх)

тип будівлі (дерев’яна, панельна, блочна, цегляна, інш.)

тип перекриття (з/б, дерев’яне, інш.)

наявність енергопостачання газопостачання

ступень ризику: високий середнiй незначний

тип системи передачі тривожних сповіщень: 1 2

категорія вибухопожежної 
безпеки:

Не
категорирується А Б В Г Д

6.Телефони об’єкта

7.П.І.Б. директора

дом. телефон роб./моб. телефон 

8.П.І.Б.    гол. бухгалтера

роб./моб. телефон

9.П.І.Б. та телефони відповідальних осіб,  які потребують оповіщення у випадку пожежі:
П.І.Б.

дом. телефон роб./моб. телефон 

П.І.Б.

дом. телефон роб./моб. телефон 

П.І.Б.

дом. телефон роб./моб. телефон 

10.Наявність фіз. охорони тел. охор.

11.Довірений представник «Замовника» для взаємодії з «Виконавцем» за цим Договором:

(П.І.Б., посада, контактний телефон)

12.Найменування, ідентифікаційний код,  конт. тел. організації, яка здійснює технічне  обслуговування 
системи:

П.І.Б., роб./моб. тел. обслуговуючого інженера

13.Поштовий індекс та адреса для відправки кореспонденції:

14.Моб. тел. для отримання sms інформації:

15.Ваша електронна адреса для информації:



16.Ваша електронна адреса або мобільний телефон для входу в ваш “Особистий кабінет” на сайті

P-SEC.EU Пароль (6 цифр без пробiлiв)
17.Довірений представник «Виконавця» для взаємодії з «Замовником» за цим Договором:

(П.І.Б., посада, контактний телефон)

18.Перелік документів (копії), які додаються до договору:

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців _________________

Довідка головного управління статистики з єдиного державного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) _________________

Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість (ПДВ) _________________

Свідоцтво платника єдиного податку  _________________

Довідка про взяття на облік платника податків (форма № 4-ОПП)  _________________

Документ власності  (договір купівлі/продажу, дарування, витяг з БТІ тощо)  _________________

Документ аренди, субаренди,  договір іпотеки з актом приймання-передачі  _________________

Паспорт замовника  1-а, 2-а стор. та стор. з пропискою   _________________

Ідентифікаційний код  _________________

Статут  1-а, 2-а стор.  _________________

Інше   _________________

Нагадуємо, про всі зміни, що сталися на «Об'єкті», негайно повідомляти на ПЦС за  т. 7-149-133,
 (067) 576-35-66(67) або по електронній пошті о.gracheva@р-sес.еu

"Виконавець" "Замовник"
Начальник договірного відділу ТОВ "АЛЬФОРГ" _______________________________________

/ Міщенко Д.М. / / /


