Додаток 2
до Еаказу ХерсоIlського ОУЛМГ
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВllОi ПОСЛУГИ
ВИДАЧА СЕРТИФIКdТА ПРО ПО_IОДЯ{ЕННll ЛIСОМ?\ТЕРIАЛIВ ТА ВИГОТОВЛВНИХ
пиломАтврIАлIв дJlrI здйснЕнrш Експортнtп опврАlIIЙ

З

HI{X

(яазва адмiнiстративfi oi послуги)

Херсонське облас не уп
(найменування суб'еюа наданIIя адмiнiстративно'i послуги)
IнфорDrдI\iя про суб'€кrа
I_

Мiсцезrrаходження су6'скта
наддшя адмilliстративно]i

надаппя aдMiнicтpaтtlвHo1 послугй
7ЗOOЗ, м, Херсон, вул. KaHaTrra, б,2

11ос,туги

2.

Iнфорrlrацiя Lцодо режиму
роботи суб' Екта вадавI{я

адмiнiстративноi llослуги

3.

Телефон/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та вебсайI суб'скта flадапltя

адмiвiстативно] послуlи

Адмiнiстративна послуга надасться пiд час
робо l и \ерсочськпl о обласноl о управлiнl,|я
лiсового та мисливського госIIодарства
понодillок - четвер: 8.00 - 17.00,
п'ятниця: 8.00 - 15.45,
обiдня перерва: 12.00 - 12.45,
вихiднi дЕi: субота, недiля та святковi днi).
ТелефоЫфакс: (0552) 26 29 87; (0552) 42 Зб

59,

Адресаелектронноiпошти: kheliS@i.ua
Всб саиl с}б', Kln lа!анпя ал\4lяlстаlивноiпосл)lи:

'

http://www,khersonlis,oTg,ua

Нормативпi актп, якими регламептуеться наданпя адмiпiстративяоi послуг!l
4.

Закони УкраЬи

Закон

Украiни (Про

особпивостi

),люванtU] дiяльнос]i с)б', KTiB
пiдприr ччицысоТ дiяльнос,l i.
пов'я,]аноj з

дер,(d8ьоIо

pel

реаti:ашi, ю ld е{спорlоv лiсо\4агерiалiв,,
5.

Акти Кабiнету Millicrliв
Укра'пи

llocтaнbBa Кабiнету MiHicTpiB Уk?аiЕи вiд 21 Фуд{я
ТимчасовоIо
походжеш.я
,
i.oMa r epiaпlB ] а виl о l о&пен}.х 1 них п1.1лома lерiал;в для
здiйснення експортних операцiй))

2005 року Ns1260 (Про затвердхеЕI{'I
rlорядку видачi сертифiката про

Постанова Кабiнету MiHic,I?iB Украiяи вiд 2l

,о"вr,я 20 2 а () ло J Iб ,,Про ]аlверлження пере |lкy
loBapiB. H,l яьi в. гановлеьо обмеження цодо переviшеtfl]я
через митнпй кордон Украiни)
6.

Акги центрмьпих органiв
виконав.lоi влади

_ Наказ ДеркавЕого KoMiTeTy лiсовоIо Iосподарства
Украiни вiд 07 вересня 2007
М 528 <Про
затверркення форми Сертифiката про походження
,r.ом.rерr.лiв I,1 ви,U.ов tсl,их r ,l,r\ пr loмalepiа,lliB длч
злiйснення ексгtор,гнйх операцiй та Iнструкцii щодо
запов!l€ппя фоDми СеDтифiкmа пDо походr(еннJt

рокry

лiсоматерiалiв та виlотовленfх з нlrх пиломатерi&,Iiв д,Iя
здiйснення експортпIтх операцiй)
Наказ

MiHicтa

аграрI{оi полiтики та продовольства

Украiни вiд 20 серпня 2012 року NаslЗ (Про внесення
змiни до Iнструкцii щодо заповненlrl форми Сертйфiката
про походження лiсоматерiалiв та виrоmвлених з Hlfx
пиломатерiмiв для здiЙснення експортяих операчiЙl
Акти мiсцевих оргаЕiв

1.

виколtавчо] влаци/ oplaнiB
м

jсцевоf о самоврядування

Наказ Херсонського обласfiого управлiЕrи лiсовою
та мисливського господарства вiд 5 вересня 2012 роцу Nе

]52 (Про вiлповiдальних за вццачу Сертифiкатiв про

походr(ення лiсоматерiаJliв),

Умови отримаllня ддмiпiстративноi послуги
,l_

Пiдстава для одерхсанrи
адмiнiстративLtоi посlт)ти

Змва суб'еюа господарськоi дiяльностi, резЕдента
Уьр"iни. як,lи va, Havip екслорцвэли лiсомаlерiали la

пиломатерiаrlц що пiдпадаютъ пiд дiю Закону Украiни вiд
08 вересня 2005 року Ng 2860-1V "Про особливостi

державпоfо реryлюванЕя дiялъностi

суб'ектiв
пiллри,ч]l,rLь,, , Di",lb.loc,i, лов'сз"чо1 1 реалilаU'.ю la
експортом лiсо[lатерiапiв",

9.

ГIерелiк документiв,
необхiдних для отримаЕЕя
адмiнiстративвоТ послуги

Ддя отримаЕIr{ Сертифiката про
походженIUI ]Iiсоматерiалiв та виготовлених з них
nцлoмaTepiil[iB дJ]я здiйснеЕня ексцортIlих
операuiЙ с)б'iNlо\4 ]осподарськоТ дiяльностi.
резцдеIIтом УtФаiЪи IIодасться:
змва за встановленою формою;

копiТ (з обов'язковим

[ред'явдеЕцям
товарно-трансIlортЕих t або
заJIiзничних tл о,Iадцих цро придбанЕя
вiдповi.дноlо обсяг) лiсоматерiалiв та
lиr.о\Iа l ерiапiв у пOс, iйноI о лiсокорис г) вача, або
лiсорубЕого
KBIITKa (для
IIостlиЕих
лiсокорисT вачiв);

оригiпму)

]

па

Irридбану у постiйЕого
лiсокори(ryвача лродуклiю та лiсопродукцiю. що

специфiкацii

ексl]ортусться

j

рахуЕок-фактура (iнвойс)

на

партlю

J1iсоllродукцii, що ексцорlуеться;
iHTlIi документи, що мохуть [iдтвердити
laKoHllic l ь llоходженLrq лiсопродукхiТ,

l0.

Порялок та спосiб подапlи
доку]vе тiв, необхiдних дlя
отримання адмiнiс,tративноi

послуги

У разt. коли експортероv r фiзична особа. oKpiM
вказаних документiв, Iц)ед'являсться пасI]орт та
iдентифiкацiйний номер (за Еаявuостi).
По/]анн, суб сктом iосподарсько'i дiяльяостi
{а;в пго,l.,ldhня поr

l) l,-]

пих, злiйснюФься нарочно,

l

"

ло{)

\аен

l'B, qк: до!аю1 ься до

11.

Платi{iсть (безоп,lаl'нiсть)
надання адмiнiстративпот

БезоплатЕо,

лослуги

12,

Строк н:\цання
адмifi iстративпоi послуги

Видача Сертифiкатiв ПрО

Jliсоматерiалjв та

похОДЖення

вцго'Iовлелlих з
нIIх
пи,rlоматерiапiв для здiйсненlul експортних
операчiй або вiдмова у iх вида,i lдiйсltю.гъся ) дель
подання докуltонтiв,

I3.

Перелiк пiдстав дlя вiдмови у
наданr.ri адмiнiстративно-i
lTослуги

l4,

Результат наданЕя
адмiЕiс,IратиsкоТ послуги

Пiдставами для вjдмови у надаFIri адмiнiстратIвно]
послуlи е:
H(l ада;ня )ci\ l-еобхiDн,,1\ локlvенriв, зазначен}fх
пунктi
9;
у
виявлення в документах, поданих суб'ектом
l осполар oBal l1я. llедостовlрно; iнфор\,]аlrii:
негативний висновок за результатами проведевIтх
сксперlи1 la обсlежень або iнших наукових i lехяiчних
оцiнок, необхiднIтх для видачi Сертифiкаm,
Одерr(увач адмiнiстативЕоТ послуги отримуе
(ерrиrJ iK"r про походr(ен lя лiсоvатерjалiв та
в,llо,овлен..l\ ,1 нич пи lova]epia iB д,.rя "дiйсчеllllя
експортних операцiй або вiдмову у його вилачi у формi
lис,а la о,ЬiJiЙ lo\4) бrанк). la наявчосli лiдстм,
зазначепю< у пунктi 13.

lифifi l лро по\одження лiсоматерiмiв та
виlо,lовлених J Hl-ix гIило\4атерiалiв для
здiйспецня експортцих операцiй пiдIIисом
вiлIlовiдапьноi особи та flечаткою суб'еmа наданfiя
Сер

адмiIliсlративноI послуги,
15.

Способи отриманtrя вiдповiдi
(результаlа)

lIадання суб'сктом господарськоТ дiяльвостi
Серlиф;каIа лро по\оlLiення лiсоvаlерiа,riв,rа
виготовлених з tllтx llиломатерiмiв для здiйсненЕя
експортнlтх операцiЙ або вiдмов у
t{арочно,

16.

Примiтка

ii

видачi здiЙФflоеться

Сертифiкат про походжеIlяя лiсоматерiалiв та
виготовлених з вих пfiломатерiалiв для здiйснепня
експортних операцiй дiс протягом 60 д{iв з дати його
видач1.

