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Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з 

пестицидами і агрохімікатами» 

 

 

Шановний Олеже Володимировичу! 

Громадська організація «Центр екологічних ініціатив «Екодія» звертається до Вас з 

метою надання зауважень та пропозицій до проєкту Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження 

з пестицидами і агрохімікатами». Зауваження та пропозиції прикріплені у Додатку №1.  

У разі виникнення будь-яких запитань, звертайтесь на адресу md@ecoact.org.ua. 

Просимо повідомити про результат розгляду наших пропозицій та їх врахування або 

відхилення на вищезгадану адресу.  

Додаток №1: Зауваження та пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення державного регулювання у сфері 

поводження з пестицидами і агрохімікатами» на 10 сторінках. 

 

В. о. керівника відділу  

екологізації 

промисловості 

 

Амосов Михайло 
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Додаток № 1  
 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами» 

 

Зміст норми чинного акта Зміст норми запропонованого проєкту 

акта 

Обґрунтування 

Закон України «Про пестициди і агрохімікати» 

   

РОЗДІЛ І 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 6. Проведення державних випробувань 

пестицидів і агрохімікатів 

Стаття 6. Проведення державних 

випробувань пестицидів і агрохімікатів 

 

Сільськогосподарська продукція, отримана в 

результаті проведення польових випробувань 

пестицидів і агрохімікатів з новою діючою 

речовиною, підлягає знищенню з додержанням 

вимог санітарних правил щодо безпеки для 

здоров'я людини та охорони навколишнього 

природного середовища. 

Сільськогосподарська продукція, 

отримана в результаті проведення 

польових випробувань пестицидів і 

агрохімікатів з новою діючою речовиною, 

підлягає знищенню з додержанням вимог 

санітарних норм, екологічних вимог при 

транспортуванні, знешкодженні, 

захороненні  

Потрібно врахувати не лише санітарні 

норми, а екологічні вимоги при знищенні 

пестицидів і агрохімікатів. Зокрема, 

відповідно до ч.4 ст. 52 встановленні 

відповідні екологічні вимоги, які повинні 

бути дотримані відповідними суб’єктами 

   

Перелік пестицидів і агрохімікатів, 

дозволених для використання, регламенти їх 

застосування та щорічні доповнення до 

нього ведуться центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, в порядку, 

Виключено Не потрібно виключати дану норму, адже 

стосується не лише переліку пестицидів, а 

й регламентів їх застосування.  



 

   
 

передбаченому Кабінетом Міністрів 

України. 

Стаття 12. Порядок застосування пестицидів і 

агрохімікатів 

Стаття 12. Порядок застосування 

пестицидів і агрохімікатів 

 

   

Стаття 13. Особливості застосування 

пестицидів і агрохімікатів 

Виключено  

Застосування пестицидів і агрохімікатів на 

землях природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаційного та історико-культурного 

призначення здійснюється відповідно до 

законодавства. 

Виключено Пропонуємо таку редакцію даної частини 

статті: 

Застосування пестицидів і агрохімікатів 

на землях природоохоронного, 

оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення, території 

Смарагдової мережі, а також 

прибережних захисних смугах, 

водоохоронних зонах обмежується в 

порядку передбаченому ЗУ «Про охорону 

навколишнього природного середовища», 

Водного кодексу, Лісового кодексу, ЗУ 

«Про природно заповідний фонд» тощо.  

 

У зв’язку з ситуаціями, які виникли на 

території, що знаходиться поблизу 

території природо заповідного фонду 

Асканії Нова, варто  не лише обмежити, а 

й передбачити захисні смуги, де 

заборонено використання пестицидів і 

агрохімікатів  

На території, що зазнала радіоактивного 

забруднення, а також у зонах надзвичайних 

екологічних ситуацій застосування 

Виключено Не можна виключати даного положення. 

Таке обмеження є виправданим і повинно 

бути обмежене.  



 

   
 

пестицидів і агрохімікатів обмежується в 

порядку, визначеному центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної аграрної політики. 

 

 

   

РОЗДІЛ IV 

 РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ І 

ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ПЕСТИЦИДИ І АГРОХІМІКАТИ 

РОЗДІЛ IV 

 РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ, 

ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

НАГЛЯДУ І ДЕРЖАВНОГО 

КОНТРОЛЮ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ 

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПЕСТИЦИДИ 

І АГРОХІМІКАТИ 

 

   

Стаття 161. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, у 

сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і 

агрохімікатами 

Стаття 161. Компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, у сфері діяльності, пов'язаної 

з пестицидами і агрохімікатами 

 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, у 

сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і 

агрохімікатами, належить: 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, у сфері діяльності, пов'язаної 

з пестицидами і агрохімікатами, 

належить: 

 

розробка та затвердження за погодженням із 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, методик визначення 

Виключено Потрібно залишити дані повноваження у 

зв’язку з тим, що у повноваженнях 

Міндовкілля передбачено розробки і 

затвердження методики визначення 

залишкових кількостей  



 

   
 

відповідності пестицидів і агрохімікатів 

сертифікатам якості та методичних вказівок 

визначення вмісту залишкових кількостей 

пестицидів у воді, ґрунті та 

сільськогосподарській продукції. 

 

Додати повноваження, які було 

пропущено: 

«проведення еколого-експертної оцінки 

поданих для реєстрації пестицидів і 

агрохімікатів» 

Норма відсутня здійснення державної реєстрації 

пестицидів і агрохімікатів; 

 

   

Стаття 162. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

аграрну політику, у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами 

Стаття 162. Компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері захисту 

рослин, у сфері діяльності, пов'язаної з 

пестицидами і агрохімікатами 

Для чіткого розуміння, що саме це за орган, 

пропонуємо , що це за орган  - Міністерство 

аграрної політики і продовольства чи 

Держпродспоживслужба 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

аграрну політику, у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, 

належить: 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері захисту рослин, у сфері 

діяльності, пов'язаної з пестицидами і 

агрохімікатами, належить: 

 

реєстрація технічних засобів застосування 

пестицидів та агрохімікатів. 

реєстрація технічних засобів застосування 

пестицидів та агрохімікатів. 

Пропонуємо додати відповідні 

положення:  

«Затверджує програму навчання 

працівників, робота яких пов’язана з 

організацією та безпосередньо проведенням 

робіт із транспортування, зберігання, 

застосування, торгівлі пестицидами і 

агрохімікатами»; 

«Затверджує порядок застосування 

пестицидів і агрохімікатів на території, що 



 

   
 

зазнала радіоактивного забруднення, а також 

у зоні надзвичайної екологічної ситуації»;  

 

Дані положення передбачені у 

Положенні про Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17 лютого 2021 р. № 

124 

   

Стаття 163. Компетенція центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері санітарного та епідемічного 

благополуччя населення, у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами 

Стаття 163. Компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері санітарного 

законодавства, у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами 

 

   

   

Стаття 167. Компетенція центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів, у сфері 

діяльності, пов'язаної з пестицидами і 

агрохімікатами 

Виключено Даний пункт не може бути виключений 

 

Пропонуємо: 

 

 

Для уникнення дублювання повноважень 

потрібно більш конкретизувати сферу 

повноважень органу державного 

екологічного контролю у сфері поводження з 

пестицидами і агрохімікатами.  



 

   
 

 

 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, 

належить здійснення державного нагляду 

(контролю) за поводженням з пестицидами і 

агрохімікатами. 

Виключено Даний пункт не може бути виключений 

 

Пропонуємо: 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, у сфері діяльності, 

пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, 

належить здійснення державного нагляду 

(контролю) за: 

1. дотримання вимог екологічної 

безпеки під час транспортування, 

зберігання, використання, 

знешкодження та захоронення 

хімічних засобів захисту рослин, 

мінеральних добрив, токсичних 

речовин і відходів;» 

2. поводження з відходами, 

небезпечними хімічними 

речовинами, пестицидами та 

агрохімікатами 

3. здійснення комплексу необхідних 

заходів захисту для забезпечення 



 

   
 

охорони лісів від застосування 

пестицидів і агрохімікатів у лісовому 

господарстві та лісах; 

4. притягує до відповідальності винних 

осіб і здійснює розрахунок збитків 

відповідно до так та методики 

нарахування збитків, що 

регламентовано законодавством у 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

5. Інші повноваження передбачені 

нормативно-правовими актами 

України. 

 

Для уникнення дублювання повноважень 

потрібно більше конкретизувати сферу 

повноважень органу державного 

екологічного контролю. 

 

Цей орган має вагомі повноваження для 

визначення шкоди безпосередньо 

довкіллю, зокрема за Методикою 

розрахунку шкоди за забруднення земель, 

водних ресурсів, природо заповідного 

фонду тощо. 

 

ЦОВВ контролює безпосередньо факт 

забруднення об’єктів НПС. Відповідно до 

ЗУ «Про відходи» центральний орган, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 



 

   
 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів здійснює контроль у 

сфері «з) дотримання правил зберігання, 

транспортування, знешкодження, ліквідації, 

захоронення пестицидів і агрохімікатів, 

токсичних хімічних речовин, небезпечних 

речовин;» 

 

 

Відповідно до Положення про ДЕІ також 

здійснює контроль за «дотримання вимог 

екологічної безпеки під час 

транспортування, зберігання, використання, 

знешкодження та захоронення хімічних 

засобів захисту рослин, мінеральних добрив, 

токсичних речовин і відходів;» 

 

 

До компетенції центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, можуть належати також 

інші види діяльності, пов'язаної з 

пестицидами і агрохімікатами, визначені 

законами України та покладені на нього 

Президентом України. 

Виключено  

 

 



 

   
 

   

РОЗДІЛ V 

ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

СИРОВИНИ 

Виключено  

Стаття 18. Вимоги до безпечності 

сільськогосподарської сировини 

Виключено Потрібно залишити даний розділ 

Сільськогосподарська сировина повинна 

відповідати санітарним вимогам щодо 

максимальних меж залишків (максимально 

допустимий рівень залишків) пестицидів і 

агрохімікатів. 

Виключено Окрім цього, пропонуємо передбачити у 

ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» 

основні положення, що стосуються “good 

plant protection practice ” (належна 

практика застосування добрив» 

відповідно до Регламенту ЄС 1107/2009. 

 

Це дозволить справді наблизити ЗУ «Про 

пестициди і агрохімікати» до європейських 

стандартів. Це не лише спростить умови для 

бізнесу, а й сприятиме забезпеченню 

екологічної безпеки.  

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. 

Виключено  



 

   
 

Сільськогосподарська сировина, яка не 

може бути використана, підлягає 

вилученню, утилізації і знищенню у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

Виключено  

 

 

 
 


