До уваги виробників сільськогосподарської продукції щодо безпечного
використання пестицидів та агрохімікатів!
У зв’язку з проведенням весняних польових робіт, з метою забезпечення
оптимальних умов життєдіяльності людини та охорони навколишнього середовища при
використанні пестицидів, агрохімікатів та інших засобів захисту рослин, звертаємо Вашу
увагу на наступне. На даний час поводження з пестицидами в Україні регламентовано
Законом України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди і агрохімікати», Законом
України від 14.10.1998 №180-XIV «Про захист рослин», ДСП 8.8.1.2.001-98
“Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві”,
затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від
03.08.1998 № 1 (далі ДСанПіН 8.8.1.2.001-98) та ДСП 382-96 Державних санітарних
правил авіаційного застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві
України, затверджених наказом МОЗ України від 18.12.96р. № 382 (далі ДСП 382-96).
Відповідно до вищезазначених законодавчих актів, діють наступні вимоги до
суб’єктів господарювання, які використовують пестициди, а саме: - згідно пункту 1.7
ДСанПіН 8.8.1.2.001-98, щорічно до початку робіт із пестицидами плани їх використання
різними підприємствами, установами та організаціями, складені з урахуванням прогнозу
видового складу і поширеністю шкідливих комах, хвороб сільськогосподарських рослин,
тварин і птиць, бур’янів, повинні бути погоджені санітарно-епідеміологічною службою
(на теперішній час функції органів Держсанепіднагляду виконують органи
Держпродспоживслужби);
- асортимент, засоби, сфера застосування пестицидів, норми, кратність обробок повинні
відповідати Переліку пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні
та інструкціям з безпечного застосування пестицидів, які затверджені (погоджені)
установами Міністерства охорони здоров’я та іншими зацікавленими організаціями;
- всі роботи з пестицидами слід проводити в ранкові (до 10) і вечірні (18-22) години при
мінімальних повітряних потоках;
- завчасно, але не менше ніж за дві доби до початку проведення кожної хімічної
обробки, адміністрація господарств сповіщає населення, власників суміжних
сільськогосподарських угідь та об’єктів про місця, терміни і методи застосування
пестицидів (наприклад, інформуючи про це в місцевій пресі, по радіо тощо);
- у період проведення робіт у радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні
бути встановлені попереджувальні написи;
- при вентиляторному обприскуванні зона санітарного розриву від населених пунктів,
тваринницьких комплексів, місць проведення ручних робіт по догляду за
сільгоспкультурами, водойм і місць відпочинку повинна бути не менше 500 м, при
штанговому і гербігації дощуванням — 300 м;
- господарства повинні бути забезпечені пересувними агрегатами для приготування
розчинів і заправки обприскувачів;
- майданчики розчинних вузлів і пунктів повинні мати тверде покриття з забезпеченням
стоку поверхневих вод в спеціальні бетоновані резервуари;
- категорично забороняється приготування розчинів пестицидів безпосередньо у полі
без засобів механізації; до місць обробок розчини пестицидів повинні доставлятися в
спеціальних ємністях, заправка і завантаження апаратів не повинні супроводжуватися
протіканням або розсипанням пестицидів;
- до всіх видів робіт, пов’язаних із застосуванням пестицидів, допускаються особи, що
пройшли медичний огляд, спеціальну підготовку та мають відповідні посвідчення,

-

-

-

допуск та наряд на виконання робіт з пестицидами та забезпечені засобами
індивідуального захисту (спеціальний одяг і спецвзуття, засоби захисту рук, органів
дихання, зору); виконання всіх робіт з пестицидами і протруєним насіннєвим
матеріалом обов’язково повинне реєструватися в спеціальних журналах;
у зоні роботи з пестицидами необхідно обладнати місця для відпочинку і вживання їжі
(не ближче 200 м від межі застосування пестицидів), які забезпечуються бачками з
питною водою, рукомийником і медичною аптечкою;
забороняється допуск сторонніх осіб до місць застосування пестицидів; забороняється
залишати пестициди та отруєні принади без охорони в місцях застосування, на
польових станах, індивідуальних господарствах та інших місцях;
зберігання пестицидів допускається тільки в спеціально призначених для цього
складах, які мають санітарні паспорти на право одержання, зберігання і застосування
пестицидів і мінеральних добрив, виданих установами Держпродспоживслужби.
Паспортизація складів здійснюється щорічно; у період проведення робіт тимчасове
збереження пестицидів дозволяється на спеціально виділених ділянках, при наявності
надійного укриття та охорони.

Виконання авіаційних робіт по застосуванню пестицидів у сільському і лісовому
господарстві повинно здійснюватися у відповідності до вимог ДСП 382-96. Забороняється
проведення авіаційних обробок пестицидами усіх груп токсичності з метою боротьби із
шкідниками та хворобами сільськогосподарських культур, лісових та інших земель, які
розташовані ближче: 5 км від міста постійного розташування медоносних пасік; 2 км від
рибогосподарських водоймищ, відкритих джерел водопостачання, місць випасу домашніх
тварин, об’єктів природно-заповідного фонду (заповідників, національних парків,
ботанічних і зоологічних заказників та інших) 1 км від населених пунктів, тваринницьких
і птахівничих ферм, а також посівів сільськогосподарських культур що вживають без
термічної обробки (цибулі на перо, селера, кріп, огірки, помідори, суниця, малина, тощо.),
сади, виноградники та місць проведення сільськогосподарських робіт.
Згідно ст.20 Закону України від 02.03.1995 № 86/95-ВР «Про пестициди і
агрохімікати», порушення вимог законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за
собою цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно
з чинним законодавством.

