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видачі сертифікатів про походження. . . . .лісоматеріашв та виготовлення з них пиломатеріашв
для здійснення експортних операцій м. Миколаїв

№ Відповідальна Термінз/п посадова особа іЕтапи послуги структурний Дія виконання

підрозділ (днів)

1 2 з 4 5 
Прийняття від заявника заяви та Вдень1 документів, необхідних для надання Відповідальна особа* в
адміністративної послуги подання

Розгляд пакета документів,
поданого одержувачем
адміністративної послуги, перевірка
повноти пакету документів,
наявності в ньому оригіналів та Протягом 1

2 . . . Відповідальна особа* в робочогодостовірносп певних документів.
Опрацювання заявлених дня
замовником документів щодо
відповідності придбаної у
шсокористувача деревини та
товару, що експортується
Прийняття рішення щодо видачі
сертифіката про походження. . .лісоматеріалів та виготовлених з
них пиломатеріалів для здійснення
експортних операцій або відмови в Протягом 1його видачі.з У разі рішення про відмову - Відповідальна особа* в робочого

підготовка листа із зазначенням дня

причин вщмови.
У разі прийняття рішення про-
видачу сертифікату - опрацювання
отриманого пакету докуменпв
Внесення даних до єдиного Протягом 1

4 електронного реєстру сертифікатів Представник ДП в робочого(у разі прийняття рішення про "ЛІАЦ" ** .
видачу сертифіката) дня

Виготовлення сертифіката про .. . .походження шсоматеріалів та Протягом 1
5 виготовлення з них пиломатергалів Відповідальна особа* в робочогодля здійснення експортних

операцій, скріплення його печаткою дня.
та підписом відповідальної особи.
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Внесення сертифікату до журналу
реєстрації виданих сертифікатів.
Після видачі Сертифіката на
поданих оригіналах сущ~овідних
документів здійснюється позначка
із зазначенням номера та дати
виданого Сертифіката. '
Видача сертифіката про

,
. . .походження лісоматеріалів та

виготовлення з них пиломатеріалів
для здійснення експортних операцій
одержувачу адміністративної
послуги з поверненням оригіналів
Формування справи з Сертифіката Вдень

б та копій документів для збереження Відповідальна особа* в видачі
в управлінні сертифіката

Загальна кількість днів надання послуги - 1
Загальна кількість днів (передбачена законодавством)- 1

Примітка.
*Відповідальна особа - працівник, уповноважений окремим наказом

Південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства
на видачу Сертифікату.

На день видання цього наказу відповідальними особами є:
головний спеціаліст відділу лісового господарства та відтворення ЛІСІВ

Семесько Л.А.;
головний спеціаліст віддшу мисливського господарства, полювання та

рекреації Мацуєв М.М.;
головний спеціаліст віддшу лісового господарства та відтворення ЛІСІВ

Авдєєвич О.М.;
головний спеціаліст з охорони праці Яцков В.О.
** представник ДП «ЛІАЦ» - менеджер обласного відділення ДП «ЛІАЦ».
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