
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
31.03.2006          №  155 

 
 
 

План 
заходів з екологічно безпечного поводження з непридатними до застосування в 

сільському господарстві хімічних засобів захисту рослин у 2006 році 
 

№ 
з/п Зміст заходу Термін 

виконання 
Відповідаль- 

ний за 
виконання 

1 2 3 4 
1 Відповідно до обласної Програми поводження з 

токсичними відходами в Запорізькій області, яка 
затверджена рішенням обласної ради від 
18.01.2005 № 35, організувати за участю районних 
представників екологічної служби, управління 
агропромислового розвитку, санепідемстанції 
організувати виконання робіт щодо розробки 
відповідних проектів місцевих програм і 
затвердження їх на сесіях райрад 
 

До 
01.05.2006 

Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

2 Сприяти виконанню власниками складів з 
непридатними до використання ХЗЗР,  
ідентифікації потенційно небезпечних об’єктів–
складів, непридатних для використання ХЗЗР на 
території Запорізької області, на предмет  
можливого їх віднесення до об’єктів підвищеної 
небезпеки, згідно з постановою Кабінету 
Міністрів України від 11.07.2002 № 956 “Про 
ідентифікацію та декларування безпеки об’єктів 
підвищеної небезпеки” 
 

До 
01.05.2006 

Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

3 Організувати здійснення контролю за діяльністю 
суб’єктів поводження з відходами, зокрема, 
складських приміщень з непридатними до 
застосування  ХЗЗР 
 

Постійно Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

4 Забезпечити виготовлення проектно-кошторисної 
документації з питань виконання певних робіт, 
пов’язаних з ліквідацією непридатних до 
використання та прострочених по термінах 
зберігання пестицидів, усунення наслідків 
незадовільного їх зберігання та іншим, згідно з 
відповідними місцевими програмами 

До 
15.08.2006 

Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

 



2 
1 2 3 4 

5 Вирішити питання щодо постійного  підтримання 
в експлуатаційному стані систем екстреного 
оповіщення населення про надзвичайні ситуації 
техногенного та природного характеру, розробити 
та довести рекомендації щодо поведінки 
населення в разі виникнення потенційної загрози 
та надзвичайних ситуацій 
 

Постійно Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

6 Забезпечити організацію контролю за здійсненням 
власниками або керівниками об’єктів підвищеної 
небезпеки, в яких зберігаються ХЗЗР відповідно 
до вимог законодавства заходів щодо: 
    утримання підприємств та інших об’єктів у 
стані безпечної  експлуатації; 
    розроблення інструктивних матеріалів і 
навчання персоналу з питань попередження та 
ліквідації можливих аварійних ситуацій на 
об’єктах 

Постійно Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

7 Відповідно до ст.3 Закону України “Про об’єкти 
підвищеної небезпеки”  забезпечити здійснення 
ефективного моніторингу об’єктів підвищеної 
небезпеки та контролю за безумовним 
виконанням запланованих запобіжних заходів, 
спрямованих на зниження рівня їх небезпечності 
 

Постійно Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

8 Підготувати запити для фінансування видатків на 
проведення заходів, які планується закласти у 
екологічних програмах районів відповідно до 
обласної Програми поводження з токсичними 
відходами у Запорізькій області, яка затверджена 
рішенням облради від 18.01.2005 № 35, з 
державного фонду охорони навколишнього 
природного середовища на 2007 рік та надати їх 
Держуправлінню екології та природних ресурсів в 
Запорізькій області 
 

До  
01.05.2006 

Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

9 Згідно з розробленими та прийнятими  районними 
програмами щодо поводження з непридатними до 
застосування в сільському господарстві ХЗЗР 
подати головному управлінню агропромислового 
розвитку облдержадміністрації бюджетні запити 
на 2007 рік про врахування видатків в складі 
місцевих  бюджетів для подальшого їх врахування 
у обласному бюджеті відповідно до законодавства 
України 

До 
15.07.2006 

Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 



3 
1 2 3 4 

10 Згідно з постановою Кабінету Міністрів України 
від 03.08.98 № 1217 „Про затвердження Порядку 
виявлення та обліку безхазяйних відходів” та 
відповідно до розпорядження голови 
облдержадміністрації  від 02.10.98 № 593 „Про 
створення комісії з питань поводження з 
непридатними ХЗЗР” активізувати роботу комісій 
з питань поводження з безхазяйними відходами та 
щоквартально звітувати Держуправлінню екології 
та природних ресурсів  в Запорізькій області щодо 
їх роботи 
 

Щоквар- 
тально 

Голови 
районних 
державних 
адміністрацій 

11 Забезпечити проведення  відповідної роботи щодо 
комплексної оцінки стану зберігання непридатних 
пестицидів і розробити ТЕО по проведенню 
заходів щодо екологічно безпечного зберігання  
ХЗЗР на  хімбазі   ВАТ “Василівський Агрос” 
 

До 01.07. 
2006 

Голова 
Василівської 
районної 
державної 
адміністрації 

12 Розробити та надати на погодження до 
Державного управління екології та природних 
ресурсів в Запорізькій області, головного 
управління агропромислового розвитку 
облдержадміністрації, Запорізької обласної 
санітарно-епідеміологічної станції, територіаль- 
ного управління  Держнаглядохоронпраці по 
Запорізькій області  план заходів щодо ліквідації 
джерела забруднення на хімбазі “Василівський 
Агрос” 
 

До 15.04. 
2006 

Голова 
Василівської 
районної 
державної 
адміністрації 

13 Здійснити заходи щодо виконання  ліквідатором 
“ВАТ “Василівський Агрос” ідентифікації складів 
хімбази щодо належності їх до об’єктів 
підвищеної небезпеки та надати повідомлення про 
ідентифікацію до територіального управління 
Держнаглядохоронпраці по Запорізькій області  

До 
01.05.2006 

Голова 
Василівської 
районної 
державної 
адміністрації 

 
 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації         Р.В. Дригинич 

 
 
 
 
 
 
 



Аркуш погодження 
до проекту розпорядження  голови облдержадміністрації  

 
“Про заходи з екологічно безпечного поводження  

з непридатними   до  застосування в сільському господарстві хімічними 
засобами захисту рослин” 

 
 

 
Прізвище, ініціали 

 
Посади 

 
Підпис, 

дата 
 

 
Сін О.Ч. 

 
перший заступник голови  
облдержадміністрації 

 

 
Буцанов В.П. 

 
заступник голови  облдержадміністрації 
 

 

Зайковська О.А. заступник голови облдержадміністрації 
 

 

Дригинич Р.В. керівник апарату облдержадміністрації 
 

 

Кархачов В.Г. заступник   керівника  апарату облдержад- 
міністрації, начальник організаційного відділу  
 

 

Арабаджиєв Д.Ю. начальник  загального відділу  апарату 
облдержадміністрації 
 

 

Медведєва О.М. заступник начальника юридичного відділу 
апарату облдержадміністрації 
 

 

Кабанова Л.Й. завідуюча сектором контролю апарату 
облдержадміністрації 
 

 

Медвідь С.М. начальник головного фінансового управління 
облдержадміністрації 
 

 

Слепян Е.В. начальник головного управління 
економіки облдержадміністрації 
 

 

Янько В.К. начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення  від 
наслідків Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації 
 

 

Богун С.В. начальник Державного управління екології та 
природних ресурсів в Запорізькій області 
 

 

Севальнєв А.І. головний державний санітарний лікар 
Запорізької області 
 

 

Мержев Ф.К. начальник територіального управління 
Держнаглядохоронпраці по Запорізькій області  

 

 
Публікації підлягає 
 
Електронна версія надана та 
відповідає текстовому оригіналу 


