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Здолбунівська районна рада
Щодо надання відповіді

Міністерство аграрної політики та продовольства України на виконання
доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 05.06.2018
№ 22284/1/1-18 розглянуло лист Здолбунівської районної ради Рівненської
області від 25 травня 2018 р. № 01.1-09-261 стосовно рішення сесії
Здолбунівської районної ради від 23 травня 2018 року № 491 «Про підтримку
звернення громадської організації «Спілка пасічників міста Рівного і
Рівненського району» та інших громадських організацій щодо застосування
пестицидів та отрутохімікатів» та в межах компетенції повідомляє.
Питання поводження з пестицидами і агрохімікатами регулюється
Законами України «Про пестициди і агрохімікати» та «Про захист рослин».
Відповідно до приписів статті 3 Закону України «Про пестициди і
агрохімікати» (далі - Закон) основними принципами державної політики у
сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, є:
пріоритетність збереження здоров'я людини і охорони навколишнього
природного середовища по відношенню до економічного ефекту від
застосування пестицидів і агрохімікатів;
державна підконтрольність їх ввезення на митну територію України,
реєстрації, виробництва, зберігання, транспортування, торгівлі і застосування;
обгрунтованість їх застосування;
мінімалізація використання пестицидів за рахунок впровадження
біологічного землеробства та інших екологічно безпечних, нехімічних методів
захисту рослин;
безпечність для здоров'я людини та навколишнього природного
середовища під час їх виробництва, транспортування, зберігання, випробування
і застосування за умови дотримання вимог, встановлених державними
стандартами, санітарними нормами, регламентами та іншими нормативними
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територію України, виробництво, торгівля, застосування та рекламування
пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім випадків,
встановлених цим Законом.
Згідно з вимогами статті 7 Закону державна реєстрація пестицидів і
агрохімікатів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, на
платній основі в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів
України, на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів
досліджень.
Обов'язковою умовою державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів є
наявність відповідної документації щодо їх безпечного застосування,
включаючи позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної
експертизи та позитивну еколого-експертну оцінку матеріалів, поданих для
реєстрації пестицидів та агрохімікатів, методик визначення залишкових
кількостей пестицидів і агрохімікатів у сільськогосподарській продукції,
кормах, харчових продуктах, ґрунті, воді, повітрі.
Згідно з приписами статті 11 Закону транспортування, зберігання,
застосування, утилізація, знищення та знешкодження пестицидів і агрохімікатів
та торгівля ними здійснюються відповідно до вимог, встановлених чинним
законодавством; санітарними правилами транспортування, зберігання і
застосування пестицидів і агрохімікатів та іншими нормативними актами.
Державними санітарними правилами «Транспортування, зберігання та
застосування пестицидів у народному господарстві» (ДСанПіН 8.8.1.2.001-98),
затвердженими постановою головного державного санітарного лікаря України
від 03.08.1998 № 1 визначені медичні вимоги до поводження з пестицидами,
зокрема встановлені санітарно-захисні зони при використанні пестицидів за
допомогою наземної техніки та авіаційному застосуванні.
Законом України «Про захист рослин» визначено захист рослин це
комплекс заходів, спрямованих на зменшення втрат урожаю та запобігання
погіршенню стану рослин сільськогосподарського та іншого призначення,
багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності закритого
грунту, продукції рослинного походження через шкідників, хвороби і бур'яни.
Згідно з приписами статей 3, 4, 6 Закону України «Про захист рослин»
одними із основних принципів державної політики у сфері захисту
рослин є:
визначення доцільності здійснення заходів щодо захисту рослин;
додержання технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого
призначення, багаторічних і лісових насаджень, дерев, чагарників, рослинності
закритого грунту;
екологічне та економічне обгрунтування доцільності захисту
рослин від шкідливих організмів;
суворе додержання регламентів зберігання, транспортування,
торгівлі та застосування засобів захисту рослин;
своєчасне здійснення рекомендованих заходів щодо захисту
рослин, додержання підприємствами, установами, організаціями усіх
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застосування засобів захисту рослин тощо.
Приписами статті ЗО Закону України «Про бджільництво» забороняється
проводити оранку та будь-яким іншим чином руйнувати медоносні угіддя,
застосовувати засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, мінеральні
добрива, інші препарати та здійснювати будь-які роботи, що можуть призвести
до фізичного знищення бджіл під час медозбору.
Також слід зауважити, що застосування засобів захисту рослин у
сільському та лісовому господарстві дозволяється згідно з переліком
пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.
Зазначені вище законодавчі акти, не передбачають встановлення 20-ти
кілометрової буферної захисної зони.
Проте дотримання підприємствами, установами, організаціями усіх форм
власності та громадянами законодавства у сфері поводження з пестицидами і
агрохімікатами в значній мірі дозволяє мінімізувати можливий негативний
вплив пестицидів і агрохімікатів на навколишнє середовище та здоров’я людей.
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