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Правове регулювання поводження з 
засобами захисту рослин:

 Закон України «Про захист рослин».

 Закон України «Про пестициди та агрохімікати».

 Постанова КМУ від 2 листопада 1995 р. № 881 «Про затвердження 
Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і 
агрохімікатів».

 Постанова КМУ від 18 вересня 1995 р. № 746 «Про затвердження 
Порядку одержання допуску (посвідчення) на право роботи, пов'язаної 
з транспортуванням, зберіганням, застосуванням та торгівлею 
пестицидами і агрохімікатами».

 Державні санітарні правила «Транспортування, зберігання та 
застосування пестицидів у народному господарстві» ДСП 
8.8.1.2.001-98.



Правове регулювання державного нагляду
(контролю) у сфері захисту рослин:

 Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності».

 Постанова КМУ від 23 січня 2019 р. № 34 «Про затвердження критеріїв, 
за якими оцінюється ступінь ризику від провадження    господарської 
діяльності у сфері захисту рослин та визначається періодичність 
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною 
службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 
споживачів».

 Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
07.05.2019 № 242 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що 
складаються за результатами проведення планових (позапланових) 
заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сферах карантину та захисту 
рослин».



Здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
в сфері захисту рослин

 За результами проведення заходів
державного нагляду (контролю) 
(планових або позапланових) 
державний фітосанітарний інспектор
заповнює Акт.

 Акт містить 25 питань для перевірки
вимог законодавства, які зобов’язаний
дотримуватись суб’єкт господарювання 
у сфері захисту рослин 



Здійснення заходів державного нагляду (контролю)
в сфері захисту рослин

В 2019 році Головними управліннями Держпродспоживслужби в 
областях державними фітосанітарними інспекторами здійснено:

 2264 планових заходів державного нагляду (контролю);

 573 позапланових (за зверненнями фізичних осіб) заходів 
державного нагляду (контролю).

За результатами здійснених заходів:

складено 943 приписи про усунення виявлених порушень;

накладено 432 адміністративних стягнень.



Алгоритм  взаємодії у випадку отруєння бджіл 
внаслідок порушення суб’єктом господарювання 

регламентів застосування  засобів захисту рослин    

1. Заява пасічника до ГУ 

ДПСС в області щодо 

отруєння бджіл внаслідок 

порушення суб’єктом

господарювання 

регламентів застосування  

засобів захисту рослин 

2. Звернення  ГУ ДПСС в 

області до Мінекономіки 

про погодження 

позапланового заходу 

державного нагляду 

(контролю)

3. Погодження 

Мінекономіки на 

проведення 

позапланового заходу 

державного нагляду 

(контролю)

4. Здійснення 

позапланового заходу 

державного нагляду 

(контролю) суб’єкта

господарювання щодо  

порушення ним 

регламентів застосування 

засобів захисту рослин 

5. Притягнення до 

адміністративної 

відповідальності  суб’єкта

господарюванні в разі 

виявлених порушень

6. Повідомлення 

власника пасіки про 

результати проведеного 

позапланового заходу 

державного нагляду 

(контролю)



Дії в разі виникнення отруєння (загибелі) бджіл

Власник пасіки

Звернення до ГУ ДПСС в 
області для проведення 

розслідування, 
створюється комісія

Проводиться 

розслідування із 

складанням акту та 

відбором зразків

Лабораторія (дослідження 

відповідно до 

характеристики) 

http://www.consumer.gov.ua/

ContentPages/Perelik_Labor

atoriy/159/

Вимоги про 
відшкодування

(у разі виникнення 
підстав)

Подання до суду у 
разі відмови 

відшкодування 
збитків

Мінекономіки

(лист щодо погодження 

проведення позапланового 

заходу)

Після отримання 

погодження 

проводиться 

позапланова  

перевірка в 

порушника 

законодавства у 

сфері захисту 

рослин

Перевіряється 

додержання суб’єктом

господарювання вимог 

законодавства у сфері 

захисту рослин

(згідно з унфікованою

формою акту)

Направлення 

відібраних зразків 

(меду, пилку, бджіл, 

рослин) та 

супроводжувальних 

документів

Інформація 

щодо 

результатів 

здійснення 

позапланового 

заходу 

державного 

нагляду 

(контролю)
Власник пасіки

Притягнення до 

адміністративної 

відповідальності

(у разі виявлених 

порушень)

http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Perelik_Laboratoriy/159/
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Perelik_Laboratoriy/159/
http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Perelik_Laboratoriy/159/
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Кількість допусків на право роботи з пестицидами і 

агрохімікатами, виданих суб’єктам господарювання

за період 2010-2019 років



Інформаційно-просвітницькі заходи щодо 
безпечного застосування засобів захисту рослин

Спеціалістами управлінь фітосанітарної
безпеки Держпродспоживслужби в 

областях проводяться:

 семінари наради за  участі  органів 
державної влади, органів місцевого 
самоврядування, сільськогосподарських 
виробників усіх форм власності, пасічників 
та їх громадських об’єднань;

 виступи на радіо, телебаченні, публікації 
в пресіщодо недопущення порушення 
законодавства у сфері захисту рослин та 
попередження отруєння бджіл в період 
проведення  польових робіт



Проєктом Закону «Про захист рослин» 
передбачається:

 удосконалення системи навчання щодо безпечного поводження з 

пестицидами з урахуванням виду діяльності осіб, а також класу 

небезпечності засобів захисту рослин;

 врегулювання механізму завчасного сповіщення про застосування 

засобів захисту рослин;

 введення заборони на застосування (розпилення) засобів захисту 

рослин з повітря; 

 врегулювання щодо технічного огляду обладнання, яке 

використовується для застосування засобів захисту рослин;

 вдосконалення механізмів контролю за розміщенням на ринку і 

застосуванням засобів захисту рослин.



CПІВПРАЦЯ - ЗАПОРУКА УСПІХУ!

Діалог, розуміння та співраця між виробниками
сільськогосподарської продукції та власниками пасік є 

найкращою гарантією унеможливлення випадків загибелі бджіл
та отримання сталих та якісних врожаїв сільськогосподарських

культур!



Дякую за увагу!


