
                                      
 
 

                                                                                                 
 

    
 
 

фумігація       дератизація
(та інше, 
 
на підприємстві: 
 
_____________________________________________________________________________

 
яке знаходиться за адресою
___________________________________

 
Об’єкт, що потребує знезараження 
 
_____________________________________________________________________________

 
Об’єм__________________м
 

 

Мета проведення робі
 
 ____________________________________________________________________________
 
 
Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 
 
Бажаний час проведення робіт 
 
 
_____________________________                          _______________________________
 
                                                                                                       
 
Заповнюється спеціалістами ТОВ «ЮПЕКО»
Заяву прийняв від клієнта (посада, Ф.І.О., дата)
Заяву прийняв на обробку (посада, Ф.І.О., дата) 
 

                                      

                                                                                                 

Прошу Вас провести
фумігація       дератизація
(та інше, вказати______________________________________________________________)

на підприємстві: 

_____________________________________________________________________________

яке знаходиться за адресою
___________________________________

Об’єкт, що потребує знезараження 

_____________________________________________________________________________

єм__________________м

Мета проведення робі

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 

Бажаний час проведення робіт 

____________________________                          _______________________________
 (число, рік, місяць)
                                                                                                       
   
Заповнюється спеціалістами ТОВ «ЮПЕКО»
Заяву прийняв від клієнта (посада, Ф.І.О., дата)
Заяву прийняв на обробку (посада, Ф.І.О., дата) 

                                                            

                                                            

                                                                                                 

                                                              

Прошу Вас провести
фумігація       дератизація

вказати______________________________________________________________)

на підприємстві:  

_____________________________________________________________________________

яке знаходиться за адресою
___________________________________

Об’єкт, що потребує знезараження 

_____________________________________________________________________________

єм__________________м

Мета проведення робіт 

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 

Бажаний час проведення робіт 

____________________________                          _______________________________
(число, рік, місяць) 

                                                                                                       
  

Заповнюється спеціалістами ТОВ «ЮПЕКО»
Заяву прийняв від клієнта (посада, Ф.І.О., дата)
Заяву прийняв на обробку (посада, Ф.І.О., дата) 

                      8.2.-01-

від ______________________________________________
                                                            

_________________________________________________
                                                                                                 

   т/ф
                                                              

Прошу Вас провести  роботи по знезараженню: дезінсекція 
фумігація       дератизація     

вказати______________________________________________________________)

_____________________________________________________________________________

яке знаходиться за адресою: 
___________________________________

Об’єкт, що потребує знезараження  

_____________________________________________________________________________
( територія / або приміщення / або найменування продукції

єм__________________м3/м2                                                                  

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 

Бажаний час проведення робіт    ______________________________

____________________________                          _______________________________
                                                                      

                                                                                                       
               

Заповнюється спеціалістами ТОВ «ЮПЕКО»
Заяву прийняв від клієнта (посада, Ф.І.О., дата)
Заяву прийняв на обробку (посада, Ф.І.О., дата) 

-06                     

від ______________________________________________
                                                            

 

_________________________________________________
                                                                                                 

т/ф/моб._________
                                                              

ЗАЯВА
 

роботи по знезараженню: дезінсекція 

вказати______________________________________________________________)

_____________________________________________________________________________
( назва підприємства)

_____________________________________________________________________________
( адреса)

 

_____________________________________________________________________________
( територія / або приміщення / або найменування продукції

                                                                  

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 

______________________________

____________________________                          _______________________________
                                                                     

                                                                                                       
                                          

Заповнюється спеціалістами ТОВ «ЮПЕКО» 
Заяву прийняв від клієнта (посада, Ф.І.О., дата)  
Заяву прийняв на обробку (посада, Ф.І.О., дата)   

                     Редакція №1

ТОВ „ЮПЕКО

від ______________________________________________
                                                            (назва

 

_________________________________________________
                                                                                                       (відповідальна особа)

/моб._________________________________________
                                                              (контактні телефони)

ЗАЯВА 
 

роботи по знезараженню: дезінсекція 

вказати______________________________________________________________)

_____________________________________________________________________________
( назва підприємства) 

__________________________________________
( адреса) 

_____________________________________________________________________________
( територія / або приміщення / або найменування продукції

                                                                  

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 

______________________________

____________________________                          _______________________________
                                                                     

                                                                                                       
                             

я №1               

ТОВ „ЮПЕКО-ЮКРЕЙН ПЕСТ КОНТРОЛ”

від ______________________________________________
(назва   організації)

_________________________________________________
(відповідальна особа)

________________________________
(контактні телефони)

роботи по знезараженню: дезінсекція 

вказати______________________________________________________________)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________________________________________
( територія / або приміщення / або найменування продукції)  

                                                                  Вага ___________________кг/г                  

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________ 

______________________________

____________________________                          _______________________________
                                                                     (П.І.Б., підпис) 

                                                                                                       
                                                          

               Термін зберігання: 3 роки

Директору з якості
ЮКРЕЙН ПЕСТ КОНТРОЛ”

Масленко С.О.

від ______________________________________________
організації) 

_________________________________________________
(відповідальна особа) 

________________________________
(контактні телефони) 

роботи по знезараженню: дезінсекція    

вказати______________________________________________________________)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вага ___________________кг/г                  

____________________________________________________________________________

Бажана дата проведення робіт    ______________________________  

______________________________ 

____________________________                          _______________________________
(П.І.Б., підпис) 

                                                                                                       М.П. 
                             

Термін зберігання: 3 роки

Директору з якості
ЮКРЕЙН ПЕСТ КОНТРОЛ”

Масленко С.О.

від ______________________________________________

_________________________________________________

________________________________

  дезінфекція  

вказати______________________________________________________________)

_____________________________________________________________________________

__________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вага ___________________кг/г                  

____________________________________________________________________________

____________________________                          _______________________________ 
(П.І.Б., підпис)  

                              

Термін зберігання: 3 роки 

Директору з якості   
ЮКРЕЙН ПЕСТ КОНТРОЛ” 

Масленко С.О. 
 

від ______________________________________________ 

_________________________________________________ 

________________________________ 

дезінфекція  

вказати______________________________________________________________)  

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вага ___________________кг/г                  

____________________________________________________________________________ 

 

Вага ___________________кг/г                  


