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голови обласної державної адміністрації 
 

19.01.2010__                                         
 № ___7_____ 

 
 
 
 
 
Про безпечне поводження  з  
забороненими і непридатними  
до використання в сільському  
господарстві хімічними засобами 
захисту рослин у 2010 році  
 
 
 
 Керуючись ст.ст.13, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», п.2 постанови Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1217 
"Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів"              
(із змінами і доповненнями), з метою безпечного поводження з непридатними 
хімічними засобами захисту рослин у Запорізькій області: 
  

1. Створити обласну комісію з питань безпечного поводження з 
забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві 
хімічними засобами захисту рослин у 2010 році (далі - комісія). 

 
2. Затвердити склад комісії (додається). 
 
3. Комісії у своїй діяльності керуватися Порядком проведення 

комплексної інвентаризації місць накопичення заборонених і непридатних до 
використання в сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин, який 
затверджено спільним наказом Міністерства аграрної політики України, 
Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 18.10.2001 № 315/376/412, який зареєстровано в  
Міністерстві юстиції України 14.11.2001 за № 951/6142, та Порядком виявлення 
та обліку безхазяйних відходів (зі змінами і доповненнями), затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.98 № 1217 (далі - Порядок). 
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4. Головам райдержадміністрацій: 
4.1. створити аналогічні районні комісії та здійснити облік заборонених і 

непридатних до використання в сільському господарстві хімічних засобів 
захисту рослин  у 2010 році згідно з Порядком; 

4.2. зведені дані обліку та узагальнену інформацію про виконання     
підпункту 4.1 подати Головному управлінню агропромислового розвитку 
облдержадміністрації до 01.11.2010. 
 

5. Рекомендувати Державній екологічній інспекції в Запорізькій області 
посилити державний контроль за операціями у сфері поводження з 
забороненими і непридатними до використання в сільському господарстві 
хімічними засобами захисту рослин у 2010 році на території області. 

 
 6. Головному управлінню агропромислового розвитку 
облдержадміністрації надати першому заступнику голови облдержадміністрації 
Бережного О.П. узагальнену інформацію про виконання цього розпорядження  
до 15.12.2010. 
 
 7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 
Запорізької обласної державної адміністрації: 
 від 31.03.2006 № 155 «Про заходи з екологічно безпечного поводження 
з непридатними до застосування в сільському господарстві хімічними 
засобами захисту рослин»; 
          від 05.03.2009 № 57 «Про безпечне поводження з забороненими і 
непридатними до використання в сільському господарстві хімічними 
засобами захисту рослин у 2009 році». 
               

8. Координацію роботи комісії та контроль за виконанням цього 
розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації 
Бережного О.П. 
 
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                          О.В. Старух 
 


