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ЧАРБАКЕР СУБЪЕКТИЛЕРДИ ЖАНА ОБЪЕКТИЛЕРДИ ФИТОСАНИТАРДЫК КООПСУЗДУКТУ ЖҮРГҮЗҮҮ
Суроолор тизмеси
НПА
Жок Ооба
Т/К
Эскертүү
- Карантиндик продукциянын - Бер. 5 КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
келип
чыккан
жерин
ырастаган карантини жөнүндө мыйзамы», КРӨнүн №
документтердин болушу.
376 токтому «Карантиндик фитосанитардык
иш-аракеттери чараларын жүргүзүлүшүн
бекитүү» п. 2, п.5, бөл. 25.
- Чийки затты, компоненттерди - КРӨнүн № 376 токтому «Карантиндик
жана
даяр
продукцияны
сактоо фитосанитардык иш-аракеттери чараларын
шарттарынын сакталышы.
жүргүзүлүшүн бекитүү» бөл 3. бөл. 5. п 23,
25
бер. 15 КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
карантини жөнүндө мыйзамы», КРӨнүн №
901 токтому «Ветеринария, өсүмдүктөрдүн
карантини, эпидемиология, санитария жана
экология
тармактарындыгы
коопсуздук
боюнча чараларды аныктоо жөнүндө» бөл 3,4.
- Фитосанитардык коопсуздукка - КРӨнүн № 376 токтому «Карантиндик
ички өндүрүштүк көзөмөл.
фитосанитардык иш-аракеттери чараларын
жүргүзүлүшүн бекитүү» бөл 3. бөл. 5. п. 25
- гл. 2 ст.5.
- Карантиндик көзөмөл журналы. - Бер. 15 КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
карантини жөнүндө мыйзамы», КРӨнүн №
376 токтому «Карантиндик фитосанитардык
иш-аракеттери чараларын жүргүзүлүшүн
бекитүү бөл.5. п 25.
- Фитосанитардык көзөмөл үчүн - бер. 15 КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
жооптуу адам.
карантини жөнүндө мыйзамы, КРӨнүн № 376
токтому «Карантиндик фитосанитардык ишаракеттери
чараларын
жүргүзүлүшүн
бекитүү» бөл.5. п 25.
Көзөмөл
жүргүзүүнүн - бөл.2. бер. 5 КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
үзгүлтүксүздүгү.
карантини жөнүндө мыйзамы», бөл.3,бер. 6.
КРӨнүн № 376 токтому «Карантиндик
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- Жакын
көзөмөлдөө

жайгашкан

фитосанитардык иш-аракеттери чараларын
жүргүзүлүшүн бекитүү»
аймакты - бер. 15 КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
карантини жөнүндө мыйзамы», КРӨнүн №
376 токтому «Карантиндик фитосанитардык
иш-аракеттери чараларын жүргүзүлүшүн
бекитүү» бөл.5. п 25.

- Фумигация жүргүзүүгө көзөмөл.

- КРӨнүн -№ 376 токтому «Карантиндик
фитосанитардык иш-аракеттери чараларын
жүргүзүлүшүн бекитүү» бөл.5. п 25.
бер. 11
КР Мыйзамы «Өсүмдүктөрдүн
карантини жөнүндө мыйзамы», КРӨнүн -№
376 токтому «Карантиндик фитосанитардык
иш-аракеттери чараларын жүргүзүлүшүн
бекитүү» п 25.

- Импорттоочу өлкө.

бөл.2 бер. 5, п.п.3 КР Мыйзамы
«Өсүмдүктөрдүн
карантини
жөнүндө
мыйзамы»», КРӨнүн № 376 токтому
«Карантиндик
фитосанитардык
ишаракеттери
чараларын
жүргүзүлүшүн
бекитүү» бөл.2. п 8, 9.

- Экспорттоочу өлкө.

бөл.2 бер. 5,п.п 3 КР Мыйзамы
«Өсүмдүктөрдүн
карантини
жөнүндө
мыйзамы». КРӨнүн № 376 токтому
«Карантиндик
фитосанитардык
ишаракеттери
чараларын
жүргүзүлүшүн
бекитүү» бөл 4.
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Текшерүүчү баракта колдонулуучу белгилерди чечмелөө:
«Т/К» - талап кылынбайт, каралган эмес. Бул белги үчүн «0» (нөл) саны коюлат.
«Ооба» - ооба, бар, шайкеш келет, канааттандырарлык. Бул белги үчүн «+» (плюс) белгиси коюлат.
«Жок» - жок, шайкеш келбейт, канааттандырарлык эмес. Бул белги үчүн «» (минус) белгиси коюлат.
Текшерүү актысы эки нускада түзүлгөн.
Текшерүү учурунда объект төмөнкүлөргө кирет:
- жогорку деңгээлдеги коркунуч объектисине;

- орточо деңгээлдеги коркунуч объектисине;




- олуттуу эмес деңгээлдеги коркунуч объектисине;
Текшерүү жыйынтыктары боюнча текшерилүүчү объект_____________________________
(объекттин аталышы)
коркунуч деңгээли бар объектилердин категориясына которулат:
жогорку
орточо


Текшерүүнү мамлекеттик
фитосанитардык инспектор (лор) жүргүздү

олуттуу эмес


_______________________________________
(ФАА)
(колу)
_______________________________________
(ФАА)
(колу)
_______________________________________
(ФАА)
(колу)

М.О.
Талаптарды бузуулар аныкталган учурда буйрук-көрсөтмөнүн номери жана түзүлгөн күнү көрсөтүлөт
(№_____201___жылдын «_____»___________)
Актынын бир нускасын алдым жана
текшерүүнүн жыйынтыктары менен таанышып чыктым
(макулмун/макул эмесмин)
_______________________________________ 201___жылдын «_____»_________
(ФАА)
(колу)
Уюмдун жетекчиси______________________________________________колу
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Ченемдик – укуктук база
Бул текшерүү барагы төмөнкүлөрдүн негизинде түзүлгөн:
1.
Кыргыз Республикасынын 2015-жылдын12-январынын №02«Өсүмдүктөр карантини жөнүндө» Мыйзамынын негизинде.
2.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2016-жылдын №622 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2012-жылдын 18февралындагы № 108 «Ишкердик иш-аракетти жүзөгө ашырууда тобокелдик даражасын баалоо критерийлерин бекитүү жөнүндө» токтомуна
толуктоо киргизүү тууралуу токтомунун.
3.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы №256 «Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция жөнүндө» токтому менен бекитилген Кыргыз
Республикасынын Өкмөтүнө караштуу ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жобосунун.
4.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 7-октябры № 583 «Бажы союзунун бажы аймагында жана Бажы
союзунун бажы чек арасында карантиндик фитосанитардык контролго (көзөмөлгө) алынуучу, Карантиндик продукциялардын
(карантиндик жүктөр, карантиндик материалдар, карантиндик товарлар) тизмесин бекитүү жөнүндө» токтомунун.
5.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2006-жылдын 30-декабрындагы №901 «Ветеринария, өсүмдүктөр карантини,
эпидемиология, санитария жана экология тармагында коопсуздук боюнча чараларды аныктоо жөнүндө» токтомунун.
6.
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2008-жылдын 30-майындагы №251 «Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана
кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу Өсүмдүктөр карантини боюнча мамлекеттик инспекция тарабынан берилүүчү
Карантиндик продукцияны импорттоодо жана экспорттоодо фитосанитардык документтерди берүү боюнча иштерди уюштуруу эрежелерин
бекитүү жөнүндө» токтомунун.
7.
Кыргыз Республикасынын 1998-жылдын 4-августундагы №114 «Административдик жоопкерчилик жөнүндө» кодексинин.
8.
Кыргыз1РеспубликасынынӨкмөтүнүн12015-жылдын18-июнундагы“Кыргыз1Республикасынын1Карантиндик фитосанитардык
эрежелери” токтомунун.
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