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Щержпродспоживслужба

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIН_НЯ ДШРДПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

а!. 0Ц*.2о2|

нАкАз

м. Вишневе

Ns

пго-

0Ю

Про з аmв ер dження поряdку
оd ержання dопуску (пос Bi dчення)

IIа виконаI{ня cTaTTi 1В Закону УкраТни <Про захист росJIин)) ]]а
IIостанови КМУ вiд 18.09.1995 р. JYs ]46 <Про затI]ерl{ження ГIоря.чку
о/Iержання iloпycкy (lrосвiлчення) на право роботи, пов'язаIlоТ з

трансrlортуванr{ям, зберiганням, застосуванIIям та торгiвлею пестиtди2iами i
агрохiмiкатами)) та наказу Мiнсiльгосппроду УкраТни вiд27.05.|996 р. Nл 158
<IIро затверджеIIFIя Програми I{авчання працiвт.Iикiв, робота яких IIов'язаIIа з
органiзаrliсtо та безпосереднiм провсдеIIIIям робiт по транспортуваIIItIо,
зберiгаrrl{Iо, застосува}IнIо, торгiвлею пестицидами i агрохiмiкатами>>, IIаказу
N4irriс'герстlза розвитку економiки, торгiвлi ,га сiлt ськоl,о I-ocIIo/Iapc,I,Ba
УкраТlrи Bilц 25.02.2021 J\Ъ395 <IIро вIIесеI{ня змitI до наказу N{ir,ricTepcT,Ba
аграрноТ гtо.lti,гики та проl1овольства УкраТllи вiд 13 лtотоt,о 201З року М96,
керуючись Ilолоrкеilням гlро Головне уIIрав-тIiтлня Щержrrродспоя(ивс_ltужби в
китвськiй об-тtастi

IIАКАЗУIо:
1. Вважати 'гаким, tllo втратив чиririiсть накалз Головноt-о yllpal]JTiltltяt
/(ержпродспо)Itивс.тlужби в Киiвськiй областi (да.lIi - I-оловtле уrrравлirrtrя)
вiд 0З.02.2020 J\Ъ В82-о/{ <IIро затверджеIIня порядку о/держаIIIIя /dопуску
(rrосвiдчеrIrIя)>.

2. Затвердити <Порядок одер}кання допуску (посвiдчеrrлtя) па

IIраво

РОбОТИ, пов'язаtlоI з транспортуваIII{ям, зберiгаIlrIям, застосуRаIIIIям
,га ,горI,iв,ltеlо пестиIIилами i агрохiмiкатами>> (,цаlri IIорядtок)

|,2,З.
З. ГIроводити навчання осiб, якi займаються дiiя:lьгtiстtо [Io
]]раrIсIIортуванIIю, зберiганню, застосуваIIню ,га торгiв"lri IIестиIlи/lами
i агрохiмiкаr:ами на територii м. Кисва та КиТвськоТ област,i вiдповillrrо
на/IХолження заяв вiд1 оргаrriзаrliй, установ Bcix форпл tзласttос,гi, ФОII тa
з додатками

оIIJIаги за проведеI{ця навLIацня.

4,

осiб, що займаю,гься робоr:ою по застосуваннIо,
ТраI{сПортуваI{нIо, зберiгаI{ню пестиtlи2liв ]]а агрохiмiкатiв ,га Тх r,орl,irз-тtеIо
[Ia ТериторiТ м. Кисва та КиiвськоТ областi по темам, якi вiлt,lосяться
До компетеtltliТ Г'оловного управлiнtля, IIроводити силами сrrецiа.пiс.гiв ,га
Llавчатlrrя

безпеки,
фахiвцiв уrrравлiнъ
Ч)ахIвцrВ
уllравлlнъ QlтосанlТарноl
державного нагляду за
фiтосанiтарноi 0езпеки,
дотримаНням санiТарногО законодавства та мiських, мiжрайонних, районних,
Бiлоцеркiвського мiськрайонного управлiнь Головного управлiння.
5. Вiдповiдальi{имИ за проведенIIя навчання осiб, якi займаIо.гься
застосуванням, траIrспортуванням, зберiганням та торгiвлеIо пестиt{идами
та аI,рохiмiкатами I{a територii м, Кисва та КиТвськоТ об.пастi IIризIIачити
начаIIьника вi/lдliлу KoI{TpoJIIo за обiгом засобiв захисту
росJIи}l -- llepжal]I{ol.o
фiтосаlliтарноI,о iнспектора fIроскурку Io.o., в.о. начаJIьIIика угlравлiння
лержавного нагJIяду за /{отриманням catTiтapHol,o зако}IодаI}стI]а llровiзiон
Г.А., зl,iдно пoBIloBa}KeHb.
6. ВiдrrовiлальIIими за провеlIенI{я I{авчаI{ця в районах об.тtасr:i
tIриз}Iачи,ги I,оJIоI]I{их або провiдrrих cпelIiыricTiB управ-ттiнr1я
фi.госаrliтарrIоi
безпеки - держаI]ню< фiтосанiтарних iнспекторiв, згi7ltlо доlIатку 3 Поря7lку.
]. Для провеlIеlIня I,Iавчання по темам, якi вiдI,rосяться /]о комIIе.гсrrlIiТ
ГоJtовl,tогО уrтравлiIrttя, начаJIьнику вiддiлу коIIтролIо за обiгом засобiв
захисту рослиI{ - дер}кавIIому фiтосаrriтарному itIспектору IIpocKyprli I().(), та
застуIIIIикУ IIачаJIьI{ика вiддiлУ бсзпеки середовиш{а rкиттедiя.тll,tлостi
/IержаRI,Iому ir{спсктору Ткачу е. в. розробити лекцiйний матерiал, згiлно
додатку 2 [Iорядку.
8. /{оrrускИ (гrосвi2lчення) особам, якi займаються застосуваIIням,
тран спортуI]ан}IяМ, зберiгаtlняМ та торгiвJI elo пестиIIидами r,a al.pox iMi катам и
на тери,горiI м. Кисва ,га КиiвськоI об.шастi видавати пiсля IIровсllеIIих
наI]чань.

9. Контроль за виконанням наказу покласти ца начаJIы{ика yttpaB.ltitltlя
фiтосаrriтарirоТ безriеки Коrкукало I. м. та в.о. начаJIьIlика /IержавIIоt,о
I-IагJIяIIу за lцо,гриманням саtлiтарrtого зaKoHolIaI]cTI]a ПровiзiоrI I-.л.
В.о. начальIIика

w{

Володимир КУРИJIIII

Наказ пiдготовлений:
FIачальник вiддiлу контролю
за обiгом засобiв захисту рослин

Ю.О. IIроскурка

(лата)

ПОГО/lЖЕНО:
I-iача;tьник управлiння

фiтосанiтарноТ безпеки

#5,

p//zz*

I.M. Кох<укало

(ла,I,а;

В.о начilrьника управлiнtlя
державного нагJIяду за дотриманням
санiтарного законодавства

,{!.еtэр"u

I-.А.Провiзiон

(лата;

Нача.ll1,1lик вiллiлу
правово,го забезпечеtлня

K.I]. I]абаrr

(,lta,l,a;

Завiлувач сектору з
питаIIь запобiгання rсорупцiТ

(;ta,t

а;

О.М, Голубович

Затверлжено
Наказом Головного управлiння
!ержпродспоживслужби
в Киiвськiй областi
вiдJ3,0Ц 2О2]- року ttn /!Ф:OD

поряl(ок

одержаIIIIя допуску (посвiддчеlrrrя) IIа право роботи,
lloB' язаII оТ з r,pa llcпopTyBa IIня м, зберiга lr IIя м, за стосува IIIIя м
та торгiвлею пестиIlидами i агрохiмiкатами

1. I{ей I-Iорядок розроблеIrий вi;lповiдltо до Закоtrу УкраТтли <IIро
захисТ росJIиI{), постаIlови КМУ УкраТlти Jrгs 746 вiдц 18 вересня 1995
року,
наказу Nlirrсi"rгьr,осrlпроlцу УкраТни вiл 27 ,граI]ня 1996 року J\rb 15В .га наказу
IVIiHicTePc,гBa розВиткУ екоtrомiки, торгiвлi та ci"Ttbcl,Kot,o I-осподарстRа УкраТни
вiд 25,02.2021 J\Г9395 <ГIро внесення змiн до наказу MiHicTepcTBa аграрrrоТ
полiтики ]]а rIродовольства Украirrи вiл 13 лютого 201З року Nь96 i визначас
умовИ о/lержаI{нЯ особами, дiя,тlr,rТiс,гь яких пов'язаIIа з траIIспортуI]ан[Iям,
зберiгаrrням, застосуваI]ням та торl,iвлею пестиIIидами i агрохiмiка.гами
доIIускУ (rlосвiдчеrrilя) IIа право роботи iз зазначеlIими rIреrIара.гами (ла"чi
/{опуск) i попtирtоеться на Bcix суб'сктiв господарIоваIIIIя м. Кисва.га ItиТвськоТ
областi, де
застосовуIоться пестиtIиди i
агрохiмiкати.
2. Оргаrriзаrliя (ycTarroBa) та фiзична особа-пiлrrрисмеIiь /Iля отриманIIя
/{опускУ по/{ас заявУ устаr{овЛеноТ форми (до2даток 1) ралзом з rIастуIII1ими

i7дтверджуIочими /]окумеIIтами
- медичrIою к[Iижкою/ довiдкою (завiреноtо Korticto) особи, яка IlpalцIoc
з IIсс,гиIlИl{амИ та агрохiмiкатами з висновком ме/цичrтоТ KoMiciT lrpo вiдсуrтtiст.ь
про,гипоказань за сга}Iом здоров'я (можлива IIо/Iача мелиLIrlих 21овiдцок triсля
rIpoBellerII{я навчаrrrrя);
з MeToIo пi7д,гвердItеII}Iя особи, якiй видас,гься /{опуск:
- Koltito паспорта (повертасться особi);
гr

:

з. особi (орl,анiзаIliя (устаrrова) ,а фiзичrri особи

lriдприсмrli)

до/{аткоВо повiдlомлясться про датУ та час прохоIIх(еIIIIя сшеrliа-uьtrоТ rri/Iго.говки
з IIитаIiь безшечtrого виконання роботи з пестици/{ами i агрохiмiка.гами.

4. [Iавчаtrня осiб, що займаtо,гься роботоrо по застосуваIIIIIо,
зберiгаrтню гtестицидiв та агрохiмiкатiв та Тх .горгiвrtеlо
на териr:орiТ м. Кисва ,га КиiвськоТ об:Iастi tlo темам' якi вi7lttосят.t,сяl /to

,граlIспоРтуI]аIII{IО,

KoMIleTelrlliT l-оllовIIого угlрав.пiння f{ерrкIrро/{сIIожиtзс-тlуясби в КиТвсr,кiй об-тrасr.i
(да-rri - I-оловt,Iе управ"тtit,ttlя), проволиться I{a базi
управлiшllя фir.осаrri.гарrlоТ
безгrеки, а такоЖ В примirцеtllIяХ мiських, мiжрайоrIпих,
райоrttrих,
Бi;rorlepKiBcbKot,o мiськрайонного угrрав.тrit,Iь I-о-тtоtзtтоt,о
уllраtз.ltiння таlабо в

ltримiпlенi;яХ }IаланиХ суб'сктоМ госIIоларIоваIIIIя спецiалiстами

вilцlцi"lrу

коII,гроJIIо за обiI-ом засобiв захисту росJIиII
уrrрав-ltiння фiтосатriтарrlоТ безrlски
I'о-поtзttоl,о управлitrtrя, сtIеtliа-шiстамИ i фахiвllями llep}KaBHoI.o IIаI)IяlIу за

lIо,гримаIIняМ catriTapHot,o законодаI]ства Го.тtовногtr уtIрав.тliltttя .га мiських

МiЖРаЙОrtl{ИХ, районItих, Бiлоцеркiвського мiськрайонного yrrpaB.rrirIb Го;Iоtзttоt,о
ушрав"тliгrня пiс"lrя здiйснення шропJIаги за навчання,га оформJIяс,гься протокоJIом
rIpoBellеIIHя IIавчаItь.

]'емИ |,2,З,4,5,6,8,10,11,13 (доzIаток 2) програми rIавчання праIliвtlикiв,
робота яких пов'язана з органiзаtдiею, траIrспортуванI{ям, зберil.аI{IIям,
5.

застосуваIIIIям та Topl,iB"TIeto пестиIIи/Iами i агрохiмiка,гами, tзстанов;lеноI
IIаказоМ Мiтrсiлы,осппроду УкраТни Bizt 27.о5.1996 року Nь l58 LIитато.гь
сrrецiшiсти Го;rовIIоI,о уrrравлiнI{я на пла,гшiй octloBi, тсми J ,8,9 ,12 - спецiа-цiст.и
оргаrriзацiй, якi MaIoTb вiдповiдrлий фu* дJIя прове/{енIrя IIавчаIIь IIо
виIIIевк€LЗаIIиМ темам. },Iавчання тривас ло IIовIIого висвiт-llеrttля лекtliйltого

MaTcpi алу перед сJIухачами.

6, Видача /dопускiв проводитьсЯ пiсля прохо/I>ttення IIаI]чання з IIит?IIь
безпечtlоI,о викоIIаIIIIя роботи з пестицидами i агрохiмiкатами згiдгtо з lIодатком
2 та пiсrIя Тх peccTpaIliT в <Ресстрацiйrrому rrсурtlалi видачi допуску
(посвi7дченrrя) на право здiйснеrrня робiт з псстиllидами i агрохiмiка.гами>.
RiдгrоrзiДальltiсть за виlIачу /{опускiв покJIадас,гься на начаJIьника вi7д7li.llу
кон,гроJIIо за обiгом засобiв захисту росJIин, а в разi його вi2lсут.нос.гi IIа
o/lLIol,o зi сItеtдiа"lIiст:iв вiдl2цi"тrу.

IIачальлIи к управлiння
фiт,оса н iTa рноТ безпеlси

I.M. КожукаJIо

f{одаток 1
до наказу Головного управлiння
f{ержпр одсп оживслу лtби
в ItиТвсr,кiй областi
вiд"U_а! 2021 р. Nч

FIачальнику Головного управлiння
!еряtп р од с п о}ки в слу хtб и
в Китвськiй областi

08133, Киiвська обл., м. ВипIllеве
вул. Ба;rукова,22
тел. (044) 495-88-60

зАявА
повна назва юридичнот особи (код

сдрпоу)

або, прiзвище, iм'я та ло-батьковi

фiзичпоi.ойбiййй;-ц,

tIроси,гь Вас rrровести I{авчаI{ня з: правил Irово/Iження з IIес.гиIIилами та
агрохiмiкагами праlliвникiв (згiдrrо Порядку отримаI{IIя i{опуску ttосвi7д.lgrrлrя):

Nr п/п

(г1,I.Б.)

(посала)

(мiсче ресстрацiТ)

Iори/{ичIIа (CI]l{)
(a,ttpcca;

фак,гичttа
(адреса)

та tsилати /{опуск (посвiдчення) на право робо.ги, tIIo
траIIсIIортуваI{ням, зберiганням, застосуваI{ням
агрохiмiкатами.

т:а

пов'язана

торгiв-тtеlо IIес.гиIцидами

Опла,гу за проведеI{IIя IIавчання гарантуемо.

(лата)

(пiдпис)

(Il.

I.

Б, KepiBtrrll<a)

з
i

Додаток 2
до наказу ГоловtIого управ.шiння
!ержпроддспожи всJIул<би
в Itитвськiй областi
вiд &3, 0Ц, _2o2l р. N, /?

м

I,Iазва теми

п\ll

7

1

1

2
,\

J

4

5

6
7
8

9

l0

Роль, значення засобiв хiмiзацiТ в системi заходiв по вироIIIй;i"Бi
захисту вiд шкiдrIикiв, хвороб, бур'янiв посiвiв та врохсатв
сiльg!д9lqqподарських та iнпrих культур
К ц аgg_4,1цgцц_ц99]дI{ид i в i агр ох i м i к aTi в
* ;;ЙБ ",* *
"
J'оксичнiсть tlес,гиlдидliв i гiгiснiчнi вимоги /{о IIих
fIравила з берiганrtя, вiдпуску,траIIспортуваIIня .га засто су ваIIIIя
IIес,гицилiв i агрохiмiкатiв
Умови працi та заходи запобiгання IIегагивIлого вIIJIиву lтестиrlидliв i
al,poxiMiKaTiB на працiвttикiв, робота яких пов'язаIIа iз заст,осуваIIням
IIестицидiв i arpoxiMiKaTiB. Забрулнення продукiдiТ i KopMiB
дý9]ц_Lщ/цддц_L al,poxi мiкатами. З аходи по охоро н i в izt з аб рудн е t-lt lя.
Фактори, якi мох<уть сIIрИчиI{ити отрусннЯ. позс.ltiltчваI,I ня ;.."".;;
I-IelrlaciIi виIIаIIки rriiд час роботи з IlестиIIи/Iами i аrрохiмiка,гами r,a Тх

i"

_рqlqГддува}Iня

Забрудilення навкоJIишнього середови,.Iа .r..r"ййй

|2

-_--..

;r;й

IIравиliа особистоТ гil,iени, перша -пi карс ька /цопомога, самодопомога
1_1рJ*о,|ру9цццIqс_щццдq]иеllq]рохiмiкатами.
Охорона атмосферIIого по"Й, .Йi,rу,
й;ЪБi;й iйрулi,",,ii"
II е_сти lи/lац
i
а
ц IрgдlцЦgц]чдj_
Прави,ша ,га умови торгiвлi
i
хiмiкатами

ЙЙ

I

13

Г_.- ---

ХарактеРис гика та призначення засобiв iлIдивi2lуальIIого .ur"".ф uЦ
f Iýll1ц]ц9Iq_цццlLIlещццдл_1I]_Цщохiмiкатiв
УМОВИ, засоби та захоли по з}IешIкодженIIю траiiЙор.д,r"|
мап]иН i апаратУри, тари, спеrIоляIу, Mictlb скJIа/{уваI{ня, провеl{е}Iня

р9Qt._*_

11

'0-

".*ц-"Йrlr

0h

flодаток

3

до наказу Головного управ;litlня
l[ержпродспоживсJIужб и
в Китвськiй областi

,iл

Nъ

Райоlt

п/п
1

2
J

4
5

6

Вiдповiдыtьний за проведення
навLIаI{ня

2

a
J

Iiариrrtiвський

Щербина В.С.
Савицький А.В.
L[ибенко 0.I I
Ii{србина I}.C,

1

ýiл9l1ерц!9qьдцц
Богусllп,,aпr,rО
Борисtтi.ltьсысий
Iiорil2дятtський
Броварсьtсий

'l'.IO.
I IIма,гок

8

василькiвський
Вишгоролський

Шевель B.l-,
Антоненко Ф.о.
Фаустова T.IJ.

9
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