ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України у сфері захист рослин"
Зміст положення (норми) чинного акта законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про захист рослин"
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
Відсутній.

Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому
значенні:
…
терміни “пестициди” та “агрохімікати” в цьому Законі вживаються у
значенні, визначеному Законом України “Про пестициди і
агрохімікати;

…
Стаття 16. Права Головного державного фітосанітарного Стаття 16. Права Головного державного фітосанітарного
інспектора України, головних державних фітосанітарних інспектора України, головних державних фітосанітарних
інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів
інспекторів та державних фітосанітарних інспекторів
Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні
державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні інспектори
мають право:
…

Головний державний фітосанітарний інспектор України, головні
державні фітосанітарні інспектори та державні фітосанітарні
інспектори мають право:
…

вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких
безпосередньо
пов'язана
з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин, а також
працівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності,
фізичних осіб - підприємців, що організовують виконання таких робіт,
які не мають допуску та посвідчення на право проведення робіт,
пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та
торгівлею засобами захисту рослин;

вимагати відсторонення від робіт осіб, діяльність яких
безпосередньо пов'язана з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, а
також працівників підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, фізичних осіб - підприємців, що організовують
виконання таких робіт, які не мають допуску до робіт, пов'язаних
з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею

2
пестицидами і агрохімікатами;
…
Відсутній.
видавати допуск до робіт, пов'язаних з транспортуванням,
зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами.
Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій та Стаття 18. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій
громадян у сфері захисту рослин
та громадян у сфері захисту рослин
…

…

…

Підприємства, установи, організації усіх форм власності та громадяни
Підприємства, установи, організації усіх форм власності та
зобов'язані у сфері захисту рослин:
громадяни зобов'язані у сфері захисту рослин:
…
допускати до робіт, пов'язаних із транспортуванням, зберіганням,
застосуванням засобів захисту рослин, їх торгівлею, лише осіб, які
пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те
відповідне посвідчення і допуск, що видаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту
рослин, щороку;
…

…
допускати до робіт, пов'язаної з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидів і агрохімікатів, лише осіб,
які пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають
на те відповідний допуск, що видаються центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту
рослин, щороку.
…

Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про Стаття 21. Відповідальність за порушення законодавства про
захист рослин
захист рослин
Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну
відповідальність згідно із законом.
Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин
несуть особи, винні у:
…

Порушення законодавства про захист рослин тягне за собою
дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну
відповідальність згідно із законом.
Відповідальність за порушення законодавства про захист рослин
несуть особи, винні у:
…

непроходженні спеціальної підготовки та неотриманні відповідного
непроходженні спеціальної підготовки та неотриманні допуску
допуску та посвідчення на право проведення робіт, пов'язаних з до робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням,

3
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею засобами застосуванням та торгівлею засобами захисту рослин;
захисту рослин;
…
…
Стаття 25. Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, Стаття 25. Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації,
перепідготовка
та
атестація
спеціалістів
із
перепідготовка
та
атестація
спеціалістів
із
захисту рослин
захисту рослин
Підготовка і перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів
масових професій, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, фермерських господарств, які проводять роботи,
пов'язані із захистом рослин, здійснюються у навчальних комбінатах
(центрах), на спеціалізованих курсах.

Підготовка і перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів
масових професій, підприємств, установ та організацій усіх форм
власності, фермерських господарств, які проводять роботи,
пов'язані із захистом рослин, здійснюються в уповноважених
організаціях, установах та закладах.

Закон України “Про пестициди і агрохімікати
Стаття 1. Визначення термінів

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:

У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
…

…
Відсутній.

“контрабанда - переміщення пестицидів і агрохімікатів, або їх діючі
речовини через митний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю;”

фальсифіковані пестициди і агрохімікати - продукція, яка не відповідає
встановленим вимогам, що висуваються до пестицидів і агрохімікатів,
у тому числі вимогам щодо маркування та пакування, розміщення
інформації про товар на його упаковці тощо, та/або продукція, на
упаковці якої зареєстрований знак для товарів та послуг використано
з порушенням прав власника.

“ фальсифіковані пестициди і агрохімікати – препарати, будь-які
з компонентів яких замінені повністю або частково, або будь-який
елемент якого витягнутий повністю або частково, доданий або
змінений кількісно в порівнянні з нормативними специфікаціями
щодо конкретного зареєстрованого у відповідності до чинного
законодавства пестициду і агрохімікату та/або на упаковці яких
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зареєстрований знак для товарів та послуг використано з
порушенням прав власника.”
Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Стаття 7. Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і
агрохімікатів.
…
Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища, може
встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів і
агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, даних про
їх небезпеку. В окремих випадках, у зв'язку з санітарно-епідемічною та
природоохоронною ситуацією в країні (регіоні), центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища, вправі обмежити аж до
припинення у встановленому порядку всі види діяльності з
пестицидами і агрохімікатами.

Державній реєстрації підлягають препаративні форми пестицидів і
агрохімікатів.
…
Пестициди і агрохімікати реєструються терміном до десяти років.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища, може
встановити повну або тимчасову заборону на застосування пестицидів і
агрохімікатів в разі надходження нових, раніше невідомих, даних про
їх небезпеку. В окремих випадках, у зв'язку з санітарно-епідемічною та
природоохоронною ситуацією в країні (регіоні), центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту
рослин, санітарного законодавства, та центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, вправі обмежити аж до припинення у
встановленому порядку всі види діяльності з пестицидами і
агрохімікатами.

Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування, зберігання, Стаття 11. Загальні вимоги до транспортування, зберігання,
застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і застосування, утилізації, знищення та знешкодження пестицидів і
агрохімікатів та торгівлі ними
агрохімікатів та торгівлі ними
…
…
Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням пестицидів і агрохімікатів та торгівлею ними, повинні
мати допуск (посвідчення) на право роботи із зазначеними пестицидами
і агрохімікатами. Порядок одержання такого допуску визначається
Кабінетом Міністрів України.
…

Особи, діяльність яких пов'язана з транспортуванням,
зберіганням, застосуванням та торгівлею пестицидами і
агрохімікатами, повинні мати допуск до робіт, пов'язаних з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами. Допуск видається щороку на
підставі документа, який підтверджує проходження навчання
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Стаття 12. Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів

стосовно безпечного поводження із пестицидами і агрохімікатами.
Зазначений документ про проходження навчання видається
організаціями, установами та закладами, які уповноважені
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері захисту рослин. Порядок одержання такого
допуску визначається Кабінетом Міністрів України. Порядок
визначення уповноважених організацій, установ та закладів, які
проводять навчання осіб, діяльність яких пов’язана з
транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
пестицидами і агрохімікатами, затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
аграрної політики.
Стаття 12. Порядок застосування пестицидів і агрохімікатів

Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та для застосування
авіаційним методом, затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення.

Переліки пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в
Україні, у тому числі для роздрібної торгівлі та для застосування
авіаційним методом, затверджуються центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища за погодженням із центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту
рослин, санітарного законодавства.
Стаття 15. Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження
Стаття
15. Вилучення,
утилізація,
знищення
та
непридатних або заборонених до використання пестицидів
знешкодження контрабандних, фальсифікованих, непридатних або
заборонених до використання пестицидів
Непридатні або заборонені до використання пестициди і
Контрабандні, фальсифіковані, непридатні або заборонені до
агрохімікати, пакування від них підлягають вилученню, утилізації, використання пестициди і агрохімікати, відносяться до
знищенню та знешкодженню в порядку, що встановлюється небезпечних відходів, що підлягають вилученню, знешкодженню
Кабінетом Міністрів України.
згідно з вимогами чинного законодавства у сфері поводження з
відходами.
Пакувальний матеріал пестицидів і агрохімікатів підлягає
вилученню, утилізації чи знешкодженню в порядку, що
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встановлюється Кабінетом Міністрів України.”

Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері Стаття 16. Органи, що реалізують державну політику у сфері
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і
агрохімікатами,
реалізується
Кабінетом
Міністрів
України, агрохімікатами,
реалізується
Кабінетом
Міністрів
України,
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної аграрної політики, центральним органом формування державної аграрної політики, центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику,
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та політику у галузі захисту рослин, санітарного законодавства.
іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.
Стаття 161. Компетенція центрального органу виконавчої влади, Стаття 16 1. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, навколишнього природного середовища, у сфері діяльності,
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
-

розробка та затвердження за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення, методик визначення
відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості та
методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей
пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції.

-

розробка та затвердження за погодженням із центральним органом
виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі захисту
рослин,
санітарного
законодавства,
методик
визначення
відповідності пестицидів і агрохімікатів сертифікатам якості та
методичних вказівок визначення вмісту залишкових кількостей
пестицидів у воді, ґрунті та сільськогосподарській продукції.
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Стаття 16 . Компетенція центрального органу виконавчої влади, Стаття 162. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну аграрну політику, у сфері діяльності, який реалізує державну політику у галузі захисту рослин,
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
санітарного законодавства у сфері пов'язаної з пестицидами і
агрохімікатами
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує До компетенції центрального органу виконавчої влади, який
державну аграрну політику, у сфері діяльності, пов'язаної з реалізує державну політику
у
галузі
захисту
рослин,
пестицидами і агрохімікатами, належить:
санітарного у сфері пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей належить:
пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, здійснення державного контролю за вмістом залишкових
призначених для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях кількостей пестицидів, агрохімікатів та важких металів у
сільськогосподарського
призначення,
кормах,
а
також
у поверхневих водах, призначених для сільськогосподарських потреб,
сільськогосподарській продукції та сировині;
ґрунті на землях сільськогосподарського призначення, кормах, а
реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та також у сільськогосподарській продукції та сировині;
агрохімікатів.
здійснення державного контролю за якістю пестицидів і
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує агрохімікатів;
державну аграрну політику, можуть належати й інші види діяльності, проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів,
матеріалів реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
погодження планів державних випробувань пестицидів і
агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених
до використання в Україні;
здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами
державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і
регламентів
безпечного
виробництва,
транспортування,
зберігання, застосування пестицидів і агрохімікатів за вмістом
залишкової кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових
продуктах та продовольчій сировині, у тому числі імпортованих,
лікарських травах, водних об'єктах, воді, що використовується для
господарсько-питного постачання, купання, спортивних занять,
організованого відпочинку та з лікувальною метою, лікувальних
грязях, ґрунтах, на землях населених пунктів, оздоровчого та
2

-
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рекреаційного призначення, у повітрі робочої зони;
наукове обґрунтування, розроблення та затвердження гігієнічних
нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і
агрохімікатів;
визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні
(медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;
проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної
оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.
До компетенції центральним органом виконавчої влади, який
реалізує державну політику у галузі захисту рослин, санітарного
законодавства можуть належати й інші види діяльності,
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
Стаття 16 3. Компетенція центрального органу виконавчої Виключити.
влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та
епідемічного благополуччя населення, у сфері діяльності,
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
-

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і
агрохімікатами, належить:
проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи
планів державних випробувань пестицидів і агрохімікатів, матеріалів
реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
погодження планів державних випробувань пестицидів і
агрохімікатів та переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні;
здійснення державного нагляду за додержанням підприємствами,
установами, організаціями всіх форм власності та громадянами
державних санітарних норм і правил, гігієнічних нормативів і
регламентів безпечного виробництва, транспортування, зберігання,
застосування пестицидів і агрохімікатів, за вмістом залишкової
кількості пестицидів і агрохімікатів у харчових продуктах та
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продовольчій сировині, у тому числі імпортованих, лікарських травах,
водних об'єктах, воді, що використовується для господарсько-питного
постачання, купання, спортивних занять, організованого відпочинку та
з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на землях населених
пунктів, оздоровчого та рекреаційного призначення, у повітрі робочої
зони;
наукове обґрунтування та розроблення гігієнічних нормативів і
регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів;
визначення переліку установ, які проводять токсиколого-гігієнічні
(медико-біологічні) дослідження пестицидів і агрохімікатів;
проведення арбітражних досліджень щодо токсиколого-гігієнічної
оцінки пестицидів і агрохімікатів, умов їх безпечного застосування.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення, можуть належати й інші види діяльності, пов'язаної з
пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
Стаття 166. Компетенція центрального органу виконавчої влади, Стаття 16 6. Компетенція центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику,
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
-

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
затвердження програми навчання працівників, робота яких
пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із
транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і
агрохімікатами;
затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на
території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні
надзвичайної екологічної ситуації.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної аграрної політики, можуть

-

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у
сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
затвердження програми навчання працівників, робота яких
пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із
транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і
агрохімікатами;
затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на
території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні
надзвичайної екологічної ситуації;
затвердження Порядку визначення уповноважених організацій,
установ та закладів, які проводять навчання осіб діяльність яких
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належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і пов'язана з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та
агрохімікатами, відповідно до закону.
торгівлею пестицидами і агрохімікатами;
реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та
агрохімікатів.
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику,
можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з
пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.
Стаття 17. Права посадових осіб, які здійснюють державний
нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про
пестициди і агрохімікати
У разі забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і
агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені вимоги, право
забороняти їх переробку і реалізацію надається центральному органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує
державну аграрну політику, відповідно до їх компетенції.
Стаття 18. Вимоги до безпечності сільськогосподарської сировини
Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини,
яка не відповідає цим вимогам, приймають центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної
медицини, відповідно до їх компетенції.

Голова Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

Стаття 17. Права посадових осіб, які здійснюють державний
нагляд і державний контроль за додержанням законодавства про
пестициди і агрохімікати
У разі забруднення харчових продуктів залишками пестицидів і
агрохімікатів у кількості, що перевищує встановлені вимоги, право
забороняти їх переробку і реалізацію надається центральному органу
виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі
ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, захисту рослин, санітарного
законодавства, відповідно компетенції.
Стаття 18. Вимоги до безпечності сільськогосподарської
сировини
Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини,
яка не відповідає цим вимогам, приймає центральний орган
виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі
ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників
якості харчових продуктів, санітарного законодавства відповідно
компетенції.
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