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М ІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(Мінприроди)

вул. Митрополита Василя Литовського, 35, м. Київ, 03035, тел. (044) 206-31-00, (044) 206-31-64; 
факс (044) 206-31-07; Е-таі1: $есгеіаг@тепг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 37552996

01/04-134 р’ від 22.03.2018 Рівненська обласна рада
на № ___________ 1__________________

Про розгляд звернення громадської 
організації “Спілка пасічників міста 
Рівного та Рівненського району”

Міністерство екології та природних ресурсів України щодо звернення 
громадської організації “Спілка пасічників міста Рівного та Рівненського 
району” та інших громадських організацій стосовно застосування пестицидів та 
агрохімікатів та за результатами розгляду, в межах компетенції, повідомляє 
наступне.

Сфера поводження з пестицидами та агрохімікатами регулюється 
законами України “Про пестициди і агрохімікати”, “Про охорону 
навколишнього природнього середовища”, “Про захист рослин”, а також 
актами Уряду та відомчими наказами, основними з яких є Державні санітарні 
правила Міністерства охорони здоров’я України, затверджені наказом № 1 від 
03.08.1998 року про «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів 
у народному господарстві», Державні санітарні правила авіаційного 
застосування пестицидів і агрохімікатів у народному господарстві України, що 
затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.12.96

Разом з цим, відносини в галузі бджільництва регулюються Законом 
України «Про бджільництво». Статтями 30 та 37 вказаного Закону, 
передбачено, що фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту 
рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби 
до початку обробки попередити через засоби масової інформації пасічників, 
пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблювальних 
площ.

При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк 
дії токсичності препарату.

Статтею 31 Закону України «Про бджільництво» чітко визначено, що 
застосування засобів захисту рослин у сільському та лісовому господарстві 
дозволяється згідно із переліком, затвердженим у встановленому порядку 
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної 
аграрної політики, з додержанням вимог цього Закону.
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У випадку загибелі бджіл від пестицидів, розмір нанесених збитків 
встановлюється комісією, що створюється місцевими органами виконавчої 
влади. Комісія, до складу якої обов’язково включається ветеринарний лікар, 
розслідує обставини на місці, складає акт із зазначенням винних осіб, надсилає 
проби загиблих бджіл на експертизу до ветлабораторії протягом однієї доби з 
часу їх відбору, а у випадку труднощів з відправкою -  впродовж 2-3 діб, за 
умови зберігання проб у холодильнику, та встановлює розмір заподіяної шкоди. 
За результатами експертизи акт комісії пред’являється потерпілій стороні і 
суб’єкту, який заподіяв шкоду.

Крім того, Закон України “Про пестициди і агрохімікати” (далі - Закон) 
регулює правові відносини, пов'язані з державною реєстрацією, виробництвом, 
закупівлею, транспортуванням, зберіганням, торгівлею та безпечним для 
здоров'я людини і навколишнього природного середовища застосуванням 
пестицидів і  агрохішкатів, визначає права і обов'язки підприємств, установ, 
орішпзяцН^^т громадян, а також повноваження органів виконавчої влади і 
посадових осіб у цій сфері.

Частиною другою статті 4 Закону визначено, що забороняються ввезення 
на митну територію України, виробництво, торгівля, застосування та 
рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації, крім 
випадків, встановлених Законом.

При застосуванні пестицидів і агрохімікатів здійснюється комплекс 
заходів відповідно до регламентів, встановлених для певної грунтово -  
кліматичної зони, з урахуванням попереднього агрохімічного обстеження 
грунтів, даних агрохімічного паспорта земельної ділянки (поля) і стану посівів, 
діагностики мінерального живлення рослин, прогнозу розвитку шкідників і 
хвороб.

Статтею 7 Закону регламентовано, що 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, грунті, воді, 
повітрі.

Порушення законодавства про пестициди і агрохімікати тягне за собою 
цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність 
згідно з чинним законодавством (стаття 21 Закону).

Відповідальність несуть особи, винні у:
приховуванні або перекрученні інформації, що могло спричинити або 

спричинило загрозу життю та здоров'ю людини, а так само майну і 
навколишньому природному середовищу;

недотриманні вимог стандартів, санітарних норм і правил та інших 
нормативних документів під час виробництва, транспортування, зберігання 
пестицидів, агрохімікатів і технічних засобів їх застосування (крім машин,



з

призначених для застосування пестицидів і агрохімікатів, на які поширюється 
дія технічного регламенту щодо машин);

забрудненні пестицидами і агрохімікатами понад допустимі рівні 
сільськогосподарської сировини, кормів, харчових продуктів, грунту, води, 
повітря;

порушенні регламентів та санітарних норм і правил транспортування, 
зберігання, торгівлі та застосування пестицидів і агрохімікатів;

застосуванні пестицидів, агрохімікатів, технічних засобів, які не пройшли 
державних випробувань, реєстрації, перереєстрації;

порушенні правил утилізації, знищення сільськогосподарської сировини 
і продовольчих продуктів, які не відповідають встановленим вимогам щодо 
вмісту пестицидів і агрохімікатів;

невиконанні законних вимог посадових осіб, які здійснюють 
державний нагляд і контроль;

використанні завідомо фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів.
Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушень законодавства 

про пестициди та агрохімікати, здійснюється відповідно до чинного 
законодавства.

Додатково надсилаємо до відома позиції інших центральних органів 
виконавчої влади стосовно зазначеного питання, які надійшли до Мінприроди 
за результатами його опрацювання.

Додатки: копії листів Мінагрополітики України та Рівненської обласної
державної адміністрації на 3  арк. в 1 прим.

Заступник Міністра В.М. Вакараш

Вик. Ващенко В.М. 
тел. (044) 206 33 06



УКРАЇНА
РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Майдан Просвіти, 1, м. Рівне, 33028, тел. (036-2) 26-47-88, факс (036-2).26-08-35 
Е-таі1: го(іа@.гу.еоу.иа Код ЄДРПОУ 13986712-

Міністерство екології та 
природних ресурсів України

На виконання доручення віце-прем’єр міністра України В.Кістіона від 
25.04.2018 №16287/1/1-18 до звернення Комітету Верховної Ради України з 
питань аграрної політики та земельних відносин від 16.04.2018 № 04-11/11-454 
щодо підтримки звернення громадської організації спілка пасічників міста 
Рівного і Рівненського району, Рівненська обласна державна адміністрація 
повідомляє наступне.

Зважаючи на те, що протягом останніх років від мешканців області 
масово надходять звернення до облдержадміністрації про погіршення здоров'я, 
а особливо в малолітніх дітей, . внаслідок застосування пестицидів 
агрохолдингами, Рівненська обласна державна адміністрація підтримує 
звернення громадської організації «Спілка пасічників Рівного і Рівненського 
району» та інших громадських організацій до Кабінету Міністрів України та 
Верховної Ради України щодо застосування пестицидів та отрутохімікатів.

З метою зменшення негативного впливу пестицидів і отрутохімікатів на 
навколишнє природне середовище, збереження здоров'я людини пропонуємо, 
підняти перед Кабінетом Міністрів України клопотання щодо:

- перегляду державного реєстру дозволених до використання в Україні
пестицидів і агрохімікатів, заборонити використання небезпечних пестицидів у 
відповідності до рішення ФАО/ВООЗ; •

-. припинення практики запровадження та продовження мораторію- на 
здійснення перевірок контролюючими та інспекційними органами на будь-яку 
діяльність, пов’язану з поводженням із пестицидами та отрутохімікатами;

- перегляду Державних санітарних правил «Транспортування, зберігання 
та застосування пестицидів у народному господарстві» відповідно до норм і 
правил Європейського законодавства та, враховуючи високу токсичність 
пестицидів та їх летючість збільшити відстань санітарно-захисних зон' навколо 
населених пунктів;

- посилити відповідальність суб’єктів господарювання, фізичних осіб за 
порушення вимог законодавства про пестициди та агрохімікати.

Заступник голови 
адміністрації

Баранець Руслан Васильович 
26-09-34 К

М2 Рівненська'обласна державна адміністрація
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І.Тимошенко .


