ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
______________ № _____________

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ
СПОЖИВАЧІВ
вул. Б.Грінченка, 1, Київ, 01001, тел: (044) 279-12-70, факс: (044) 279-48-83,
ел. адреса: info@consumer.gov.ua
_____________________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження, телефони територіального органу, що здійснює
перевірку)

АКТ,
складений за результатами проведення планового (позапланового)
заходу державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом
господарювання вимог законодавства у сфері захисту рослин
№ 
_____________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище,
_____________________________________________________________________________
ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця)

Код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника
податків , або серія (за наявності) та номер паспорта*.
_____________________________________________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання суб’єкта господарювання, номер телефону,
_____________________________________________________________________________
телефаксу та адреса електронної пошти)
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І. Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду
(контролю)
Розпорядчий документ або наказ, на виконання Тип заходу державного
якого проводиться захід державного нагляду
нагляду (контролю):
(контролю),
від .. № 
 плановий
Посвідчення (направлення)
від .. № 
 позаплановий
________
*

Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це
відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

ІІ. Строк проведення заходу державного нагляду (контролю)
Початок перевірки




 

число місяць рік

Завершення перевірки






 

годи- хвили- число місяць рік
ни ни



годи- хвилини
ни

ІІІ. Особи, що беруть участь у проведенні заходу державного нагляду
(контролю)
Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
_____________________________________________________________________________
(посади, прізвища, ім’я та по батькові)

керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа
_____________________________________________________________________________

інші особи:

(посади, прізвище, ім’я та по батькові)

_____________________________________________________________________________
(посади, прізвища, ім’я та по батькові)

ІV. Дані про останній проведений захід державного нагляду (контролю)
Плановий

Позаплановий

 не проводився
 проводився з .. по
..
Акт перевірки №

Припис щодо усунення порушень:
 не видавався;  видавався
Вимоги припису:  виконано;
 не виконано

 не проводився
 проводився з .. по
..
Акт перевірки №

Припис щодо усунення порушень:
 не видавався;  видавався
Вимоги припису:  виконано;
 не виконано
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V. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
питань стосовно проведення заходу державного нагляду (контролю)
щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у
сфері захисту рослин

1

1

2
Наявний у осіб,
діяльність яких
пов’язана з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням
пестицидів і
агрохімікатів та
торгівлею ними,
допусків
(посвідченнь) на
право роботи із
зазначеними
пестицидами і
агрохімікатами
Суб’єкт
господарювання
враховує

3
4
5
Загальні питання
Високий
Середній
Незначний

Спеціальні питання
Високий
Середній
Незначний

не розглядалося

1

Нормативне
обґрунтування

дотримання вимог законодавства не є
обов’язковим для суб’єкта господарювання

Питання щодо
дотримання
суб’єктом
господарювання
вимог
законодавства

Відповіді на
питання

ні

Ступінь
ризику
суб’єкта
господарювання

так

№
з/п

6

7

8
Частина друга
статті 11
ЗУ № 86/95-ВР

Абзац третій
частини першої
статті 4

4

1

2

3

4

5

2
екологічну
доцільності захисту
рослин від
шкідливих
організмів
Суб’єкт
господарювання
проводить
обстеження угідь,
посівів, насаджень,
продукції
рослинного
походження,
сховищ
Суб’єкт
господарювання в
разі виявлення
поширення
шкідливих
організмів
інформує про це
центральний орган
виконавчої влади,
що реалізує
державну політику
у сфері захисту
рослин
Суб’єкт
господарювання
додержується
технологій
вирощування
рослин
сільськогосподарсь
кого та іншого
призначення
Суб’єкт
господарювання
виконує регламенти
зберігання,
транспортування,
застосування
засобів захисту
рослин

3

4

5

6

7

8
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Абзац другий
частини другої
статі 18
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Абзац другий
частини другої
статі 18
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Абзац третій
частини другої
статі 18
ЗУ № 180-XIV

5

1
2
5.1 Суб’єкт
господарювання
виконує регламенти
зберігання засобів
захисту рослин
5.2 Суб’єкт
господарювання
виконує регламенти
транспортування
засобів захисту
рослин
5.3 Суб’єкт
господарювання
виконує регламенти
застосування
засобів захисту
рослин
6 Ввезення на митну
територію України,
виробництво,
торгівля,
застосування та
рекламування
пестицидів і
агрохімікатів до їх
державної
реєстрації, крім
випадків
встановлених
ЗУ № 86/95-ВР
6.1 Суб’єкт
господарювання
ввозить на митну
територію України
пестициди і
агрохімікати, що
пройшли державну
реєстрацію
6.2 Суб’єкт
господарювання
виробляє пестициди
і агрохімікати, що
пройшли державну
реєстрацію

3
Високий
Середній
Незначний

4

5

6

7

8
Абзац дев’ятий
частини другої
статті 18
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Абзац дев’ятий
частини другої
статті 18
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Абзац дев’ятий
частини другої
статті 18
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Абзац перший
частини другої
статті 4
ЗУ № 86/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

Абзац перший
частини другої
статті 4
ЗУ № 86/95-ВР
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1
2
6.3 Суб’єкт
господарювання
здійснює торгівлю
пестицидами і
агрохімікатами, що
пройшли державну
реєстрацію
6.3 Суб’єкт
господарювання
застосовує
пестициди і
агрохімікати, що
пройшли державну
реєстрацію
6.4 Суб’єкт
господарювання
рекламує
пестициди і
агрохімікати, що
пройшли державну
реєстрацію
7 Суб’єкт
господарювання
своєчасного
проводить
комплекс
профілактичних і
винищувальних
заходів щодо
боротьби зі
шкідниками,
хворобами і
бур’янами
8 Особи, діяльність
яких пов'язана з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням та
торгівлею
пестицидами і
агрохімікатами,
мають при собі під
час виконання
роботи допуск,

3
Високий
Середній
Незначний

4

5

6

7

8
Абзац перший
частини другої
статті 4
ЗУ № 86/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

Абзац перший
частини другої
статті 4
ЗУ № 86/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

Абзац перший
частини другої
статті 4
ЗУ № 86/95-ВР

Високий
Середній
Незначний

Абзац восьмий
частини другої
статті 18
ЗУ № 180-XIV

Високий
Середній
Незначний

Частина перша
пункту 8
постанови
КМУ
від 18.09.1995
№ 746

7

1

2
медичну книжку і
наряд на виконання
такої роботи

3

4

5

6

7

8

VІ. ОПИС
виявлених порушень

№
з/п

Найменування нормативно-правового
акта або нормативного документа,
вимоги якого порушено, із
зазначенням статті (частини, пункту,
абзацу тощо)

Детальний опис виявленого
порушення

VII. ПЕРЕЛІК
питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових
осіб органу державного нагляду (контролю)**

2

2
Про проведення
планового заходу
державного нагляду
(контролю)
підприємство
письмово
попереджено не
менше ніж за 10
календарних днів до
його початку
Посвідчення
(направлення) на

дотримання вимог
законодавства не є
обов’язковим для
посадових осіб

1
1

Питання щодо
здійснення контролю

ні

№
з/п

так

Відповіді на питання

3

4

5

Закон України
“Про основні
засади
державного
нагляду
(контролю) у
сфері
господарської
діяльності”
6
Частина четверта
статті 5

Частина п’ята
статті 7,

8

1

3

4

5

2
проведення заходу
державного нагляду
(контролю) та
службове посвідчення,
що засвідчує посадову
особу органу
державного нагляду
(контролю),
пред’явлено
Копію посвідчення
(направлення) на
проведення заходу
державного нагляду
(контролю) надано
Перед початком
проведення заходу
державного нагляду
(контролю)
посадовими особами
органу державного
нагляду (контролю)
внесено запис про
проведення такого
заходу до відповідного
журналу суб’єкта
господарювання (у
разі його наявності)
Під час проведення
позапланового заходу
державного нагляду
(контролю)
розглядалися лише ті
питання, які стали
підставою для його
проведення і зазначені
у направленні
(посвідченні) на
проведення такого
заходу

3

4

5

6
абзац четвертий
статті 10

Частина п’ята
статті 7, абзац
четвертий та
сьомий статті 10
Частина
дванадцята
статті 4

Частина перша
статті 6

** Ця частина Акта заповнюється виключно керівником суб’єкта господарювання юридичної особи або її відокремленого підрозділу чи уповноваженою ним особою.
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VІІІ. Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу
державного нагляду (контролю) та цоьго акта
№
з/п

Пояснення, зауваження або заперечення

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):
(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена ним особа
(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Інші особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду
(контролю):
(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього Акта на  сторінках отримано ..:
(посада)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб’єкта господарювання
або уповноваженою ним особою, іншими особами цього Акта
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Цей Акт надіслано листом від _______________ № ____________
IX. ВИЧЕРПНИЙ ПЕРЕЛІК
нормативно-правових актів та нормативних документів,
відповідно до яких складено перелік питань щодо
проведення заходу державного нагляду (контролю)
№

Нормативно-правовий акт або нормативний документ

з/п

скорочення

найменування

дата і номер

Дата і номер
державної
реєстрації
нормативноправового
акта у
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Мін’юсті
Закони України
1

2

3

ЗУ № 86/95-ВР Закон
України
пестициди
агрохімікати”
ЗУ № 180-XIV Закон
України
захист рослин”
ЗУ № 877-V

“Про
і
“Про

Закон
України
“Про
основні
засади
державного
нагляду
(контролю)
у
сфері
господарської діяльності”

2 березня
1995 року
№ 86/95-ВР
14 жовтня
1998 року
№ 180-XIV
5 квітня
2007 року
№ 877-V

Постанова Кабінету Міністрів України
4

постанова
КМУ
від 18.09.1995
№ 746

Постанова
Кабінету
Міністрів України від 18
вересня 1995 року №746
“Про
затвердження
Порядку
одержання
допуску (посвідчення) на
право роботи, пов’язаної
з
транспортуванням,
зберіганням,
застосуванням
та
торгівлею пестицидами і
агрохімікатами”

18 вересня
1995 року
№ 746

