КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 1 березня 2010 р. N 236
Київ
Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 705
Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2007 р. N 705 ( 705-2007-п ) "Про деякі питання реалізації Закону
України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2007 р.,
N 37, ст. 1459; 2009 р., N 72, ст. 2487) зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України

Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 березня 2010 р. N 236
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови
Кабінету Міністрів України
від 12 травня 2007 р. N 705
( 705-2007-п )
1. Доповнити
змісту:

постанову

( 705-2007-п )

пунктом

3

такого

"3. Державній службі з карантину рослин:
забезпечити видачу
карантинних
та
фітосанітарних
сертифікатів,
фітосанітарних
сертифікатів
на
реекспорт,
карантинних дозволів виключно заявнику або уповноваженій ним
особі;
не допускати під час надання платних послуг, перелік яких
визначено Кабінетом Міністрів України, справляння платежів інших,
ніж плата за такі послуги.".
2. У
Порядку
проведення
огляду,
обстеження, аналізу,
фумігації
(знезараження)
та
інспектування
(оформлення
фітосанітарного та карантинного сертифікатів) об'єктів регулювання
у сфері карантину рослин, затвердженому зазначеною постановою
( 705-2007-п ):
1) у пункті 21:
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"документ, що
підтверджує
внесення
плати
за
видачу
фітосанітарного сертифіката або фітосанітарного сертифіката на
реекспорт;
копії документів,
що
представляти заявника;".

посвідчують

особу

та

її

право

У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати
абзацами п'ятим - восьмим;

відповідно

абзац шостий викласти у такій редакції:
"Державний інспектор
з
карантину рослин протягом п'яти
календарних днів після надходження зазначених документів проводить
фітосанітарні процедури та видає заявнику або уповноваженій ним
особі фітосанітарний сертифікат чи фітосанітарний сертифікат на
реекспорт або надсилає обґрунтовану відмову в його видачі. У разі
отримання
фітосанітарного
сертифіката
або
фітосанітарного
сертифіката на реекспорт уповноважена заявником особа пред'являє
документ, що підтверджує її право представляти заявника. Видача та
отримання
фітосанітарних
сертифікатів
та
фітосанітарних
сертифікатів на реекспорт підтверджується підписами державного
інспектора з карантину рослин та заявника або уповноваженої ним
особи в журналі реєстрації зазначених
сертифікатів.
Видача
фітосанітарних сертифікатів та фітосанітарних сертифікатів на
реекспорт здійснюється виключно органами Державної служби
з
карантину рослин.";
2) доповнити пункт 26 абзацом такого змісту:
"копії документів,
представляти заявника.";

що

посвідчують

особу

та

її

право

3) пункт 27 викласти у такій редакції:
"27. Державний інспектор з карантину рослин протягом п'яти
календарних днів після подання документів проводить фітосанітарні
процедури та видає заявнику
або
уповноваженій
ним
особі
карантинний сертифікат або надсилає обґрунтовану відмову в його
видачі. У разі отримання карантинного сертифіката уповноважена
заявником особа пред'являє документ, що підтверджує її право
представляти заявника. Видача та отримання такого сертифіката
підтверджується підписами державного інспектора з карантину рослин
та заявника або уповноваженої ним особи у журналі реєстрації
карантинних сертифікатів.".
3. У Порядку оформлення карантинного дозволу ( 705-2007-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
1) доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:
"копії документів, що
представляти заявника.";

посвідчують

особу

та

її

право

2) пункт 4 викласти у такій редакції:
"4. Головна державна інспекція з карантину рослин протягом
п'яти днів розглядає подані заявником або уповноваженою ним особою
документи та видає карантинний дозвіл або надсилає обґрунтовану
відмову в його видачі. У разі отримання карантинного дозволу
уповноважена заявником особа пред'являє документ, що підтверджує
її право представляти заявника. Видача та отримання такого дозволу
підтверджується підписами державного інспектора з карантину рослин
та заявника або уповноваженої ним особи у журналі реєстрації
карантинних дозволів. Уповноважений працівник Головної державної
інспекції з карантину рослин робить відмітку у журналі реєстрації
карантинних дозволів про надсилання карантинного дозволу поштою.".
( Джерело тексту - http://zakon.rada.gov.ua )

