ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 червня 1995 р. N 420
ПОРЯДОК
оплати робіт із проведення гігієнічної
регламентації та державної реєстрації
небезпечних факторів
1. За організацію робіт із гігієнічної регламентації
небезпечних факторів, наукову експертизу матеріалів обгрунтування
гігієнічних регламентів і методів їх контролю замовник
гігієнічного регламенту перераховує Комітетові з питань
гігієнічного регламентування МОЗ (далі - Комітет) плату в розмірі
не більш як 10 відсотків загальної вартості відповідних
науково-дослідних робіт.
У разі повернення зазначених матеріалів на доопрацювання
установі, організації - розробнику згідно з пунктом 12 Положення
про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних
факторів кошти, перераховані Комітетові, замовнику не
повертаються.
Повторну наукову експертизу доопрацьованих матеріалів оплачує
установа, організація - основний виконавець робіт із наукового
обгрунтування гігієнічного регламенту в розмірі сумарних витрат
Комітету на оплату праці залучених експертів згідно з їхніми
фактичними трудозатратами.
2. За наукову експертизу матеріалів, необхідних для державної
реєстрації (тимчасової чи постійної) в Україні речовин хімічного
та біологічного походження, що є небезпечними факторами для
здоров'я людини і що виробляються та (або) застосовуються на
території України (крім тих, що ввозяться з-за кордону), заявник
перераховує Комітетові на його розрахунковий рахунок плату в
національній валюті в розмірі, еквівалентному 100 доларам США, за
курсом Національного банка на день розрахунку. Копія оплаченого
платіжного доручення надсилається в Комітет разом з відповідними
заявочними матеріалами.
У разі повторного розгляду Комітетом доопрацьованих заявником
матеріалів плата з нього не справляється.
У разі відмови заявнику у видачі реєстраційного сертифіката
(свідоцтва) плата заявнику не повертається.
3. За державну реєстрацію (тимчасову чи постійну) в Україні
речовин хімічного та біологічного походження, що є небезпечними
факторами і що ввозяться з-за кордону, іноземним заявником (чи за
його дорученням - представником або споживачем речовини),
вноситься плата в розмірі 500 доларів США.

Ці кошти перераховуються на валютний рахунок Комітету.
У разі повторного розгляду Комітетом доопрацьованих іноземним
заявником матеріалів реєстраційний внесок з нього не справляється.
4. Після закінчення терміну державної реєстрації хімічних та
біологічних речовин сертифікат (свідоцтво) державної реєстрації
небезпечного фактора втрачає чинність. За наукову експертизу
матеріалів, необхідних для перереєстрації цих речовин, заявник
сплачує Комітету 50 відсотків початкової суми.
У разі зупинення дії сертифіката (свідоцтва) плата,
перерахована Комітетові заявникові не повертається.
5. Для оплати праці експертів, які не є штатними працівниками
Комітету і залучаються для проведення наукової експертизи проектів
гігієнічних регламентів, реєстрації та перереєстрації небезпечних
факторів, застосовуються діючі погодинні ставки оплати праці
спеціалістів, які залучаються закладами охорони здоров'я для
проведення консультацій.

