
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

від 20 квітня 2022 р. № 121/3

Щодо проекту Закону про внесення змін до 
Закону України "Про пестициди та 
агрохімікати" щодо деяких питань ввезення на 
митну територію України та застосування 
пестицидів і агрохімікатів
(реєстр № 7218)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 28.03.2022 Комітет з 
питань екологічної політики та природокористування відповідно до предметів 
відання розглянув проект Закону про внесення змін до Закону України "Про 
пестициди та агрохімікати" щодо деяких питань ввезення на митну територію 
України та застосування пестицидів і агрохімікатів (реєстр № 7218 
від 27.03.2022 р.), внесений народним депутатом України Костюхом А.В., 
і відмічає.

Відповідно до пояснювальної записки, метою прийняття законопроекту є 
спрощення процедури ввезення добрив та мінералів, що будуть ввезені на 
територію України з метою забезпечення потреб посівної кампанії зернових 
культур суб’єктів аграрного господарства в України.

Законопроектом пропонується внести зміни до Закону України «Про 
пестициди і агрохімікати», якими передбачити на період дії воєнного стану 
дозвіл ввезення на митну територію України, виробництва, торгівлі, 
застосування та рекламування на основі сертифікатів або інформації про 
державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, виданих відповідними 
компетентними органами країн-членів Європейського Союзу та країн-членів 
Організації Північноатлантичного договору.

Головне науково-експертне управління надало зауваження та пропозиції 
до законопроекту. 

На думку Головного управління, абз. 3 ст. 3 Закону доцільно залишити у 
чинній редакції, відповідно до якого одним із основних принципів державної 
політики у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є 
«державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України, реєстрації, 
виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування». Визначені у 
ст. 3 Закону основні принципи у відповідній сфері – це основні засади державної 
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політики, що стосуються забезпечення безпеки поводження з пестицидами і 
агрохімікатами на території України, які мають постійний характер, стосуються 
Закону у цілому (що знаходять своє відображення у його нормах, наприклад, 
ст.ст. 7-8, включаючи встановлення юридичної відповідальності за порушення 
відповідного законодавства – абз. 6. ч. 2 ст. 20 Закону), із яких не повинно бути 
виключень, у тому числі й тимчасових (як це пропонується у проекті «за 
виключенням періоду дії воєнного стану»).

Положення другого речення нової частини 5 ст. 4 Закону, відповідно до 
якого «у період дії воєнного стану ввезення на митну територію України, 
виробництво, торгівля, застосування та рекламування дозволяється на основі 
сертифікатів або інформації про державну реєстрацію пестицидів і агрохімікатів, 
виданих відповідними компетентними органами країн-членів Європейського 
Союзу та країн-членів Організації Північноатлантичного договору», не враховує 
того, що згідно із ч. 2 ст. 4 Закону «забороняються ввезення на митну територію 
України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування пестицидів і 
агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків, встановлених цим 
Законом. Вимоги щодо проведення державної реєстрації пестицидів і 
агрохімікатів не поширюються на дослідні партії, що використовуються для 
державних випробувань та наукових досліджень; виробництво для експорту та 
виробництво дослідних партій, що використовуються для державних 
випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань, а також на 
агрохімікати за переліком згідно з додатком до цього Закону».

Головне управління також зауважило, що відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону 
«ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і 
агрохімікатів, що використовуються для державних випробувань та наукових 
досліджень, у науково обґрунтованих обсягах здійснюється відповідно до планів 
державних випробувань і наукових досліджень, а також обробленого ними 
насіннєвого (посадкового) матеріалу - за дозволом, що видається центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони 
навколишнього природного середовища, в порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України». Виходячи з цього було б доцільно передбачити надання 
відповідного дозволу на ввезення на митну територію України незареєстрованих 
пестицидів і агрохімікатів у період воєнного стану.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України не 
підтримує законопроект. Так, відповідно до наданих пропозицій, Міндовкілля 
зазначило, що на теперішній час процес реалізації державної політики у сфері 
реєстрації пестицидів та агрохімікатів здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про пестициди і агрохімікати» та Порядку проведення державних 
випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків 
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.1996 № 295.

Відповідно до вказаних вимог уповноваженими науково-дослідними 
установами проводяться дослідження пестицидів та агрохімікатів з метою 
доведення їх екологічної безпечності, біологічної ефективності та відповідності 
токсиколого-гігієнічним вимогам, з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов 
України. В свою чергу, Міндовкіллям в повному обсязі забезпечується 
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опрацювання документів та проведено реєстраційні дії стосовно пестицидів і 
агрохімікатів, необхідність застосування яких зумовлена потребою суб’єктів 
господарювання для забезпечення функціонування сільськогосподарської галузі.

Міністерство відмітило, що станом на 30.03.2022 зареєстровано та 
дозволено для використання на території України всі препарати стосовно яких 
проведено державні випробування та подано матеріали для їх реєстрації 
відповідно до вимог законодавства України. Відтак прийняття вказаного 
законопроекту може призвести до різнозначності при тлумаченні та застосуванні 
вимог законодавства та відповідно, є передчасним.

За результатами розгляду Комітет   в и р і ш и в:

1. Рекомендувати Комітету з питань аграрної та земельної політики 
внести пропозицію до Верховної Ради України проект Закону про внесення змін 
до Закону України "Про пестициди та агрохімікати" щодо деяких питань 
ввезення на митну територію України та застосування пестицидів і агрохімікатів 
(реєстр № 7218 від 27.03.2022 р.), внесений народним депутатом України 
Костюхом А.В., відхилити.

2. Рішення направити до Комітету з питань аграрної та земельної 
політики.

Голова Комітету                                                          О. БОНДАРЕНКО
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