Генеральному директору
Міжнародного виставкового центру
Ткаченку А.В.
ЗАЯВКА
НА ЗАБУДОВУ ТА ОБЛАШТУВАННЯ
ВИСТАВКОВОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ (СТЕНДУ)
НА ВИСТАВЦІ _____________________________________________________
(назва виставки)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАБУДОВНИКА
Назва підприємства:
Юридична адреса:

Місто:

Вулиця :

Поштовий індекс:

Поштова адреса:

Місто:

Вулиця:

Поштовий індекс:

Поточний рахунок:

Код ЄДРПОУ:

Банк:

МФО:

№ Свідоцтва платника ПДВ:
ІПН
Тел.:
Факс:

E-mail:

Відповідальний за фінансові документи :

Підприємство _________________________________________________________________________
виступає забудовником експозиції (стенду):
№п/п

Назва стенду

Площа
стенду/ кв.м

Тип стенду
(стандарт, ексклюзив)

Загальна площа _____ кв.м.
Просимо Вас дозволити в період з “___” _____________ 20__ р. по ”___” ____________ 20__ р.
завезення та вивезення обладнання на територію МІЖНАРОДНОГО ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ
Відповідальна особа від Забудовника:
________________________________________________________________________________
посада, П.І.Б. (повністю), відповідальної особи за виконання монтажно-демонтажних робіт
номер мобільного телефону:
e-mail:
Підпис

_________________

М.П

(назва підприємства)
НАКАЗ №___
м. Київ

“___” ____________20___р.

Про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення монтажно - демонтажних робіт на
виставці «________________________________» на території МВЦ та дотримання вимог техніки
безпеки, охорони праці,пожежної безпеки та забезпечення загального керівництва на виставці у
період з «______________» 20__ р по «_________________» __________________20__ р.
НАКАЗУЮ:
1. Призначити _________________________________________________________________________
(П.І.Б. повністю, посада)

відповідальним за проведення монтажно-демонтажних робіт на виставці _____________________
на території МІЖНАРОДНОГО ВИСТАВКОВОГО ЦЕНТРУ та дотримання вимог техніки безпеки,
охорони праці та пожежної безпеки під час виконання робіт, який пройшов навчання та перевірку
знань з питань охорони праці (особа матеріально відповідальна)
номер моб. телефону _________________________
2. Призначити _______________________________________________________________________________
(П.І.Б. повністю,посада)

відповідальним за проведення електромонтажних робіт та безпечний стан електрообладнання на
стенді під час виставки, який пройшов чергову перевірку знань та має відповідну групу з
електробезпеки
номер моб. телефону _________________________
СПИСОК ПЕРСОНАЛУ ЗАБУДОВНИКА,
атестованого для проведення відповідного виду робіт,
які пройшли інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки
№
п/п

П.І.Б. (повністю)

Посада

Ксерокопії посвідчень монтажників висотників та електриків додаються
Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою
______________________
(посада, П.І.Б.)

__________________________
(підпис)

М.П.

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ
Перелік обладнання, необхідного для монтажу стенду ___________________________
(назва стенду)

на виставці __________________________
(назва виставки)

№
п/п

Обладнання та майно

_____________________________
(посада)

Одиниця виміру

Кількість

___________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.

ПЛАН ЕКСПОЗИЦІЇ (СТЕНДУ)
ПРОЕКЦІЇ ЗВЕРХУ ТА ЗБОКУ іЗ ВКАЗАНИМИ РОЗМІРАМИ

Виставка _____________________________________
(назва виставки)
Стенд _______________________
(назва стенду)
Забудовник ___________________________________
(назва компанії)

Павільйон №________

«П Л А Н»

Підпис особи відповідальної за розробку проекту стенду

____________________
(посада)

_________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.

СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА
Виставка _____________________________________
(назва виставки)
Стенд _______________________
(назва стенду)
Забудовник ___________________________________
(назва компанії)

Павільйон №________

Підпис особи відповідальної за розробку електричної схеми

____________________
(посада)

_________________________
(підпис, П.І.Б.)
М.П.

