

Голові Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
м. Київ, вул. Б.Грінченка, 1
Лапі В. І


№________________
ЗАЯВА
Прошу провести державну санітарно-епідеміологічну експертизу та видати висновок:
Назва об'єкта експертизи _______________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ________________________
Код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул ___________________________________
Країна походження об'єкта експертизи ___________________________________
Виробник, розробник документів (його представник в Україні)
_____________________________________________________________________
Реквізити виробника, розробника ________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, e-mail, веб-сайт)
Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну _________________________
Заявник (власник) _____________________________________________________
Країна реєстрації заявника ______________________________________________
Реквізити заявника ____________________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, e-mail, веб-сайт)
Код за ЄДРПОУ або національний номер заявника експертизи _______________
Документ про повноваження заявника представляти виробника (власника)
(договір, контракт, доручення) __________________________________________

Цією заявою підтверджую, що заявлений мною об'єкт експертизи (продукція, виробництво, технологія, нормативний документ тощо) відповідає показникам якості та безпеки, представленим у супровідній документації.


"___" ______ 20__ року 	______________ 	______________________________________
(дата підписання заяви) 			(підпис) 		(ініціали та прізвище)




Голові Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
м. Київ  вул. Б.Грінченка, 1
Лапі В. І.

«___»_________ 20__р.

№________________

Просимо провести державну санітарно-епідеміологічну експертизу та видати висновок на __________________________________________________________
			(назва об'єкта експертизи)

Заява на видачу висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, дані щодо безпеки об’єкта експертизи для здоров'я населення додаються.

м.п. 	П.І.Б., Підпис























До уваги! Лист-Заява оформляється на фірмовому бланку Заявника з вихідним реєстраційним номером
Директору
ДУ "ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ 
ПРАЦІ НАМН України" 

Просимо провести державну санітарно-епідеміологічну експертизу продукції щодо безпечності для здоров´я людини для потреб Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

Назва об'єкта експертизи _______________________________________________
Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи ________________________
Код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул ___________________________________
Країна походження об'єкта експертизи ___________________________________
Виробник, розробник документів (його представник в Україні)
_____________________________________________________________________
Реквізити виробника, розробника ________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, e-mail, веб-сайт)
Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну _________________________
Заявник (власник) _____________________________________________________
Країна реєстрації заявника ______________________________________________
Реквізити заявника ____________________________________________________
(місцезнаходження, телефон, телефакс, e-mail, веб-сайт)
Код за ЄДРПОУ або національний номер заявника експертизи _______________
Документ про повноваження заявника представляти виробника (власника)
(договір, контракт, доручення) __________________________________________

Цією заявою підтверджую, що заявлений мною об'єкт експертизи (продукція, виробництво, технологія, нормативний документ тощо) відповідає показникам якості та безпеки, представленим у супровідній документації.



Підпис Замовника ____________________ 
М.П.

