Проєкт
вноситься народними
депутатами України

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України
щодо вдосконалення державного регулювання у сфері поводження з
пестицидами і агрохімікатами
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
І. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України «Про пестициди і агрохімікати» (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91):
1) у преамбулі слово «громадян» замінити словами «фізичних осіб»;
2) у статті 1:
а) у частині першій:
абзац другий доповнити словами «, а також регулятори росту рослин»;
в абзаці третьому:
слова «, регулятори росту рослин» виключити;
слова «рослинницької
рослинного походження»;

продукції»

замінити

словами

«продукції

абзац п’ятий викласти в такій редакції:
«залишкові кількості – одна або декілька речовин, присутніх у рослинах
або продукції рослинного походження, продукції тваринного походження,
воді, повітрі або ґрунті, які є результатом використання пестицидів та/або
агрохімікатів, включаючи діючі речовини, їх метаболіти, продукти розпаду
та/або продукти реакції таких речовин»;
абзац одинадцятий виключити;
в абзаці дванадцятому слова «хімічні речовини» замінити словами
«речовини хімічного та/або біологічного походження»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«Державний реєстр пестицидів і агрохімікатів, дозволених до
використання в Україні (далі – Державний реєстр) – перелік пестицидів і
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агрохімікатів, що пройшли державну реєстрацію та на цій підставі дозволені
до використання в Україні.»;
б) доповнити новою частиною такого змісту:
«Термін «санітарні норми» вживається у значенні, наведеному у Законі
України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя
населення».»;
3) у статті 4:
а) у частині третій слова «реалізує державну політику» замінити словами
«забезпечує формування державної політики»;
б) доповнити новою частиною четвертою такого змісту:
«Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища,
формує план державних випробувань і наукових досліджень пестицидів і
агрохімікатів, а також забезпечує відкритий і безоплатний доступ до нього на
своїй офіційній інтернет-сторінці.».
У зв’язку з цим частини четверту – шосту вважати відповідно частинами
п’ятою – сьомою;
в) у частині п’ятій:
слова «реалізує державну політику» замінити словами «забезпечує
формування державної політики»;
слова «дозволи або» замінити словами «дозволи, а також»;
г) частину п’яту викласти в такій редакції:
«Митні формальності, необхідні для випуску у вільний обіг на митній
території України пестицидів і агрохімікатів здійснюються з використанням
механізму "єдиного вікна" відповідно до Митного кодексу України, на
підставі:
або Державного реєстру;
або переліку агрохімікатів, дозволених до ввезення на митну територію
України, виробництва, торгівлі, застосування та рекламування без їх
державної реєстрації, згідно із додатком до цього Закону;
або дозволу центрального органу виконавчої влади, що формує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,
на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових
досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу.»;
ґ) доповнити новою частиною такого змісту:
«Ввезення (пересилання) фізичними особами на митну територію
України будь-яких пестицидів і агрохімікатів заборонено.»;

3

4) у статті 5:
а) у частині першій слова «вітчизняного та іноземного виробництва
проводяться» замінити словами «проводяться в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України,»;
б) частину другу викласти в такій редакції:
«Державні випробування з метою біологічної та екологічної оцінки для
цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюються
підприємствами, установами та/або організаціями, визначеними центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
в) доповнити новою частиною такого змісту:
«Державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки для
цілей державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів здійснюється
підприємствами, установами та/або організаціями, визначеними центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони здоров’я.»;
5) у статті 6:
а) у частині третій слова «правил щодо безпеки для здоров’я людини та
охорони навколишнього природного середовища.» замінити словом «норм.»;
б) у частині четвертій слова «і способів їх застосування, санітарногігієнічних» замінити словами «їх застосування, гігієнічних»;
6) у статті 7:
а) частину другу викласти в такій редакції:
«Державна реєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища на підставі
позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень. Порядок
державної реєстрації та перереєстрації пестицидів і агрохімікатів
встановлюється Кабінетом Міністрів України. Державна реєстрація та
перереєстрація пестицидів і агрохімікатів здійснюється на платній основі.
Розміри плати за проведення експертизи, державної реєстрації та
перереєстрації пестицидів і агрохімікатів затверджується центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
фінансової та бюджетної політики, в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.»;
б) у частині шостій:
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у другому реченні слова «реалізує державну політику» замінити словами
«забезпечує формування державної політики», слово «даних» замінити
словами «наукових даних»;
у третьому реченні всі слова «та» замінити на слова «та/або», слова
«встановленому порядку» замінити словами «встановленому законом
порядку»;
в) у частині сьомій слова «проводиться їх перереєстрація на платній
основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.»
замінити словами «може здійснюватися їх перереєстрація в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
г) частину восьму виключити;
ґ) доповнити новими частинами такого змісту:
«Пестициди і агрохімікати, щодо яких прийнято рішення про державну
реєстрацію, підлягають включенню до Державного реєстру не пізніше п’яти
робочих днів після сплати реєстраційного внеску.
Держателем Державного реєстру є центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища, який забезпечує відкритий і
безоплатний доступ до нього на своїй офіційній інтернет-сторінці.
Порядок ведення Державного реєстру встановлюється Кабінетом
Міністрів України.»;
7) статтю 9 виключити;
8) у статті 10:
а) у частині другій:
слова «повинна супроводжуватися рекомендацією щодо її» замінити
словами «пестициду і агрохімікату, крім тих, що використовуються для
державних
випробувань
та/або
наукових
досліджень,
повинна
супроводжуватися етикеткою, на якій зазначаються порядок його»;
слово «вичікування» замінити словами «очікування до збору врожаю та
виходу на оброблені ділянки»;
після слова «зберігання» доповнити словами «а також умов зберігання,»;
б) доповнити новою частиною такого змісту:
«Пестициди і агрохімікати повинні бути упаковані і марковані у спосіб,
що мінімізує ймовірність їх помилкового прийняття за харчовий продукт,
напій, лікарський засіб та корм, відповідно до вимог, встановлених
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.»;
9) у статті 11:
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а) у частині першій слова «чинним законодавством, санітарними
правилами транспортування, зберігання і застосування пестицидів і
агрохімікатів та іншими нормативними актами.» замінити словами
«санітарними нормами та іншими нормативно-правовими актами.»;
б) частину третю викласти в такій редакції:
«Продаж пестицидів і агрохімікатів фізичним особам дозволяється
виключно у дрібнофасованому вигляді та за обов’язкової наявності етикетки,
яка містить інформацію, зазначену у частині другій статті 10 цього Закону.»;
в) частину четверту виключити;
10) частину другу статті 12 виключити;
11) статтю 13 виключити;
12) у статті 15 після слова «непридатні» доповнити словом
«, фальсифіковані»;
13) статтю 16 виключити;
14) у статті 161:
а) у частині першій:
абзац другий виключити;
доповнити новими абзацами такого змісту:
«формування плану державних випробувань і наукових досліджень
пестицидів і агрохімікатів, а також забезпечення відкритого і безоплатного
доступу до нього на своїй офіційній інтернет-сторінці;
визначення підприємств, установ і організацій, що здійснюють державні
випробування з метою біологічної та екологічної оцінки для цілей державної
реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
здійснення державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;
забезпечення ведення Державного реєстру, а також відкритого і
безоплатного доступу до нього на своїй офіційній інтернет-сторінці;
видача в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, дозволу
на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і
агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових
досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу;
інші повноваження, передбачені цим Законом.»;
б) частину другу виключити.
15) у статті 162:
а) у назві та тексті статті слова «аграрну політику» замінити словами
«політику у сфері захисту рослин»;
б) абзац другий частини першої виключити;
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в) частину другу виключити;
16) у статті 163:
а) у назві та тексті статті слова «та епідемічного благополуччя
населення» замінити словом «законодавства»;
б) у частині першій:
абзац другий викласти в такій редакції:
«проведення
державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи
матеріалів державних випробувань та державної реєстрації пестицидів і
агрохімікатів;»;
абзац третій виключити;
в абзаці четвертому:
слова «підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності
та громадянами» виключити;
слова «харчових продуктах та продовольчій сировині, у тому числі
імпортованих, лікарських травах» виключити;
слова
виключити;

«господарсько-питного

постачання»

та

«робочої

зони»

абзаци п’ятий – сьомий виключити;
в) частину другу виключити;
17) статтю 164 виключити;
18) у статті 165:
а) у частині першій:
слова «санітарно-гігієнічних вимог до» замінити словами «санітарних
норм стосовно»;
слово «безпечного» виключити;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«визначення підприємств, установ і організацій, що здійснюють
державні випробування з метою токсиколого-гігієнічної оцінки для цілей
державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів.»;
б) частину другу виключити;
19) статтю 167 виключити;
20) у статті 17:
а) у частині першій:
в абзаці другому слово «громадян» замінити словами «фізичних осіб»;
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в абзаці четвертому слово «законодавством» замінити словом
«законом»;
в абзаці п’ятому слова «, і використання води у разі забруднення їх»
замінити словами «та/або є фальсифікованими пестицидами чи
агрохімікатами, забороняти використання води у разі її»;
в абзаці восьмому слово «адміністративні» виключити, а слово
«законодавством» замінити словом «законом»;
б) частину третю виключити;
21) розділ V виключити;
22) в абзаці третьому частини другої статті 20 слова «вимог санітарних
норм і правил» замінити словами «санітарних норм»;
23) у статті 22 слово «громадянами» замінити словами «фізичними
особами».
2. Пункт 41 частини першої статті 7 Закону України «Про страхування»
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст. 78) виключити.
3. У Законі України «Про дитяче харчування» (Відомості Верхової Ради,
2006 р., № 44, ст. 433):
1) абзац чотирнадцятий частини першої статті 1 виключити;
2) у частині третій статті 3:
у пункті 1 слова «вирощеної у спеціальних сировинних зонах,»
виключити;
пункт 4 виключити;
3) у абзаці шостому статті 5 слова «, вирощеної у спеціальних
сировинних зонах, та із застосуванням інгредієнтів та допоміжних засобів і
матеріалів для виробництва та обігу, що за висновком державної санітарноепідеміологічної експертизи визнані придатними для цих цілей» виключити;
4) у статті 8 частини першу – четверту, а також сьому виключити;
4. У пункті 14 частини першої статті 7 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради,
2015 р., № 23, ст. 158) після слова «виробництво» доповнити словами «, у тому
числі фасування,».
ІІ. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, та вводиться в дію через три місяці з дня його опублікування,
крім підпункту «б» підпункту 8 пункту 1 розділу I цього Закону, який
вводиться в дію через один рік з дня його опублікування.
2. Установити, що пестициди і агрохімікати, введені в обіг до введення
в дію підпункту 8 пункту 1 розділу I цього Закону, можуть знаходитись в обігу
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до закінчення терміну їх придатності за умови якщо їх упаковка та маркування
відповідають вимогам законодавства України, що діяло на момент введення в
обіг таких пестицидів і агрохімікатів.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання
чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із
цим Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації цього Закону.

Голова Верховної Ради
України

