Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких Законів України
у сфері захисту рослин
________________________________________________________
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Законі України "Про захист рослин" (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., № 50 – 51, ст. 310; 2004 р., № 26, ст. 362; 2006 р., № 43,
ст. 420; 2011 р., № 37, ст. 372, 2014 р., № 6-7, ст. 80; № 23, ст. 873):
1) статтю 1 доповнити новою частиною такого змісту:
“Терміни “пестициди” та “агрохімікати” в цьому Законі вживаються у
значенні, визначеному Законом України “Про пестициди і агрохімікати”;”
2) у частині першій статті 16:
абзац сьомий викласти у такій редакції:
“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 пестицидами і
агрохімікатами;”;
після абзацу сьомого доповнити новим абзацом восьмим такого змісту:
“видавати допуск до робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами;”.
У зв’язку з цим абзаци восьмий – двадцять п’ятий вважати відповідно
абзацами дев’ятим – двадцять шостим.
3) абзац четвертий частини другої статті 18 викласти у такій редакції:
“допускати до робіт, пов'язаних з транспортуванням, зберіганням,
застосуванням та торгівлею пестицидами і агрохімікатами, лише осіб, які
пройшли згідно з цим Законом спеціальну підготовку та мають на те
відповідний допуск, що видається центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері захисту рослин, щороку. ”
4) абзац дванадцятий частини другої статті 21 викласти в такій редакції:
“непроходженні спеціальної підготовки та неотриманні допуску до робіт,
пов'язаних з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею
засобами захисту рослин;”
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5) в частині четвертій статті 25 слова “у навчальних комбінатах (центрах)
на спеціальних курсах” замінити словами “в уповноважених організаціях,
установах та закладах”.
2. У Законі України “Про пестициди і агрохімікати” (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р.,№ 26, ст. 362):
1) у статті 1:
доповнити статтю новим абзацем в такій редакції:
“контрабанда - переміщення пестицидів і агрохімікатів, або їх діючі
речовини через митний кордон України поза митним контролем або з
приховуванням від митного контролю;”
абзац тринадцятий викласти в такій редакції:
“ 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 зареєстрований знак для товарів та послуг використано з
порушенням прав власника.”
2) у частині шостій статті 7 слова “центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення” замінити словами “центральний орган виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного
законодавства”;
3) частину другу статті 11 викласти у такій редакції:
“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 стосовно безпечного
поводження із пестицидами і агрохімікатами. 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.”
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4) у частині другій статті 12 слова “центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного
благополуччя населення” замінити словами “центральним органом виконавчої
влади, що реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного
законодавства; ”.
5) Статтю 15 викласти в такій редакції:
“Стаття 15. Вилучення, утилізація, знищення та знешкодження
контрабандних, фальсифікованих, непридатних або заборонених до
використання пестицидів
Контрабандні, фальсифіковані, непридатні або заборонені до
використання пестициди і агрохімікати, відносяться до небезпечних відходів,
що підлягають вилученню,
знешкодженню згідно з вимогами чинного
законодавства у сфері поводження з відходами.
Пакувальний матеріал пестицидів і агрохімікатів підлягає вилученню,
утилізації чи знешкодженню в порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України.”
6) у статті 16 слова “центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя
населення” замінити словами “центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, центральним
органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері захисту
рослин, санітарного законодавства”;
5) в абзаці п’ятому частини першої статті 161 слова “центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного
та епідемічного благополуччя населення” замінити словами “центральним
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту
рослин, санітарного законодавства”;
6) статтю 162 викласти в такій редакції:
“Стаття 162. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства
у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства, у сфері
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:
здійснення державного контролю за вмістом залишкових кількостей
пестицидів, агрохімікатів та важких металів у поверхневих водах, призначених
для сільськогосподарських потреб, ґрунті на землях сільськогосподарського
призначення, кормах, а також у сільськогосподарській продукції та сировині;
здійснення державного контролю за якістю пестицидів і агрохімікатів;
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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 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, який реалізує
державну політику у сфері захисту рослин, санітарного законодавства можуть
належати й інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами,
відповідно до закону.»;
7) статтю 163 виключити;
8) статтю 166 викласти в такій редакції:
«Стаття 166. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику, у сфері
діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами
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 пов'язана з
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транспортуванням,
зберіганням, застосуванням
та
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.
7) у частині третій статті 17 слова “центральному органу виконавчої влади,
що реалізує державну аграрну політику” замінити словами “центральному
органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі
ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості
харчових продуктів, захисту рослин, санітарного законодавства”;
10) частину другу статті 18 викласти в такій редакції:
“Рішення про порядок використання сільськогосподарської сировини, яка
не відповідає цим вимогам, приймає центральний органом виконавчої влади,
який реалізує державну політику у галузі ветеринарної медицини, сферах
безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, санітарного
законодавства.”.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим
Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.
Голова Верховної Ради України

А. Парубій

