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Висновки, обґрунтування

Проект
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3

Пропозиції та поправки до проекту

Реєстраційний № 2289

(друге читання)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до статті 4 Закону
України«Про пестициди та агрохімікати»
щодо ввезення пестицидів на митну
територію України

-1- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Сухов О. С. (р.к.
№312), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Юрчишин П. В. (р.к. №228), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Шахов
С. В. (р.к. №315)
У назві законопроєкту після слів "Про
пестициди" слово "та" замінити літерою "і".
-2- Н.д. Чернявський С. М. (р.к. №339)

Враховано

Про внесення зміни до статті 4 Закону
України«Про пестициди і агрохімікати» щодо
ввезення пестицидів на митну територію
України

Враховано

Про внесення змін до статті 4 Закону
України "Про пестициди і агрохімікати” щодо
ввезення пестицидів на митну територію
України
Пояснення: допущена помилка у назві
чинного закону, адже правильна назва - Закон
України “Про пестициди і агрохімікати”
4
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Верховна Рада України постановляє:

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до статті 4 Закону України «Про
пестициди і агрохімікати» (Відомості
Верховної Ради України, 1995 р., № 14, ст. 91)
такі зміни:
1)

третє

речення

частини

другої

I. Третє речення частини другої статті 4
Закону
України
«Про
пестициди
і
агрохімікати» (Відомості Верховної Ради
України, 1995 р., № 14, ст. 91; 2004 р., № 26,
ст. 362; 2016 р., № 4, ст. 40) виключити.
-3- Н.д. Пузійчук А. В. (р.к. №182)

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

виключити;

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Пункт 1 розділу I виключити.
Обґрунтування: ввезення на територію
України пестицидів, не зареєстрованих у
країні виробника, може призвести до того, що
на нашу територію ввозитимуться пестициди
та агрохімікати, які є невизнаними ні в
Україні, ні в країні, де вони виробляються.
Запропонований проектом підхід повністю
суперечить правилам та директивам ЄС
(Директива 2009/128/ЄC, Регламент (ЄС) №
1185/2009, Регламент (ЄС) № 396/2005,
Регламент (ЄС) № 1272/2008, Директива
2000/60/EC, Директива 98/83/EC, Директива
2006/118/EC, Директива 2004/35/CE), що
регулюють сферу застосування засобів
захисту
рослин.
Використання
нових
препаратів у країні-члені ЄС можливе тільки
після відповідної реєстрації нового препарату
в країні-виробнику члені ЄС, а також за
наявності окремого дозволу країни на
застосування нових препаратів на її території.
-4- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

1) третє речення частини другої статті 4
викласти у наступній редакції:
Обов’язковою умовою завезення та
застосування незареєстрованих в Україні
пестицидів для державних випробувань і
наукових досліджень є документальне
підтвердження реєстрації препарату або
затвердження діючих речовин, які входять до
його складу, в країні, де вони виробляються.
Діюча речовина пестициду і агрохімікату –
це біологічно активна складова частина
пестициду або агрохімікату, яка забезпечує
ефективність дії проти цільових об’єктів.
-5- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Пункт 1 розділу І вилучити.
-6- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Пункт 1 розділу І вилучити.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

7

8

2) частину шосту викласти в такій редакції:

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

-7- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Відхилено

У розділі першому законопроекту пункт
перший виключити.
-8- Н.д. Лаба М. М. (р.к. №276)

Відхилено

Частину п'яту викласти в такій редакції: "
Не є обов'язковою умовою завезення та
застосування зареєстрованих в Україні
пестицидів, а також побічних продуктів
тваринного походження, документальне
підтвердження їх державної реєстрації в
країні, де вони виробляються."
Відповідно
частини
п'яту-шосту
попередньої редакції вважати як шосту-сьому.
-9- Н.д. Кучер М. І. (р.к. №232), Н.д. Білозір
Л. М. (р.к. №230), Н.д. Сухов О. С. (р.к.
№312), Н.д. Вацак Г. А. (р.к. №231), Н.д.
Юрчишин П. В. (р.к. №228), Н.д.
Арешонков В. Ю. (р.к. №270), Н.д. Шахов
С. В. (р.к. №315)
Пункт 2 Розділу І законопроєкту
виключити.
-10- Н.д. Халімон П. В. (р.к. №54)

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Враховано

виключити
-11- Н.д. Чернявський С. М. (р.к. №339)

Враховано

Частину шосту виключити.

9

«Застосування,
зберігання,
торгівля,
рекламування та перевезення залишків
пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації
яких закінчився, проводиться протягом двох
років».

-12- Н.д. Бурміч А. П. (р.к. №144)

Враховано

У розділі першому законопроекту пункт
другий виключити.
-13- Н.д. Халімон П. В. (р.к. №54)

Враховано

виключити
-14- Н.д. Суркіс Г. М. (р.к. №141)

Відхилено

«Використання, зберігання, збут та
перевезення
залишків
пестицидів
і
агрохімікатів,
термін
реєстрації
яких
закінчився, проводиться протягом двох років
тільки після їх повторного документального
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

підтвердження реєстрації препарату
затвердження діючих речовин,»
-15- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

або
Відхилено

1. В абзаці другому пункту 2 Розділу І
законопроекту (щодо внесення змін до
частини шостої статті 4 Закону України «Про
пестициди і агрохімікати») слова «торгівля,
рекламування» виключити.
Обгрунтування:
Даною поправкою пропонується не
дозволяти торгівлю і рекламування залишків
пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації
яких закінчився.
Дозвіл на рекламування і торгівлю
залишками пестицидів і агрохімікатів, термін
реєстрації
яких
закінчився,
виглядає
сумнівною ідеєю з точки зору забезпечення,
зокрема, здоров’я населення.
-16- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185)

Відхилено

Абзац другий пункту 2 розділу І викласти
у такій редакції:
«Застосування і зберігання залишків
пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації
яких закінчився, проводиться до останнього
дня року завершення терміну їх реєстрації.
Торгівля та рекламування пестицидів і
агрохімікатів,
термін
реєстрації
яких
закінчився, забороняється.».
-17- Н.д. Мейдич О. Л. (р.к. №233)

Відхилено

Абзац другий пункту 2 розділу І викласти
у такій редакції:
«Застосування і зберігання залишків
пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації
яких закінчився, проводиться до останнього
дня року завершення терміну їх реєстрації.
Торгівля та рекламування пестицидів і
агрохімікатів,
термін
реєстрації
яких
закінчився, забороняється.».
-18- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122)

Відхилено

4

№

Редакція, прийнята в першому читанні

10

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

У абзаці шостому статті 164 Закону
України «Про пестициди та агрохімікати»
слово «використання» замінити словами
«застосування,
зберігання,
торгівлю,
рекламування та перевезення».
-19- Н.д. Бондаренко О. В. (р.к. №59)

Відхилено

У частині шостій статті 4 слово
«рекламування» виключити.
-20- Н.д. Кінзбурська В. О. (р.к. №372)

Відхилено

У розділі першому законопроекту у пункті
другому слова «торгівля, рекламування»
виключити.
-21- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Статтю 4 доповнити новою частиною
п’ятою такого змісту: «Обов’язковою умовою
ввезення та застосування в Україні пестицидів
та агрохімікатів, є подальше вилучення,
утилізація та/або переробка тари від неї в
порядку, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України.».
11
12
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II. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету
Міністрів
України
у
тримісячний строк після опублікування цього
Закону:

II. Прикінцеві положення
-22- Н.д. Халімон П. В. (р.к. №54)

Відхилено

1. Цей Закон набирає чинності набирає
чинності з дня, наступного за днем його
опублікування, та вступає в дію з першого
числа місяця, наступного за місяцем його
опублікування.
-23- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

1. Цей закон набирає чинності, з дня
наступного за днем його опублікування.
-24- Н.д. Халімон П. В. (р.к. №54)

Відхилено

2. Кабінету Міністрів України до введення
в дію цього Закону:
-25- Н.д. Чорноморов А. О. (р.к. №332)

Враховано

2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк після опублікування цього
Закону: привести свої нормативно-правові
акти у відповідність із цим Законом;

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у
тримісячний строк з дня опублікування цього
Закону:
привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

забезпечити
перегляд
та
приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
14
15

16
17

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд та приведення
міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади своїх нормативноправових актів у відповідність із цим Законом.
Голова Верховної Ради
України
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