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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 
 

       Р І Ш Е Н Н Я 

від 30 травня 2019 року                                                                             №  47 

м. Помічна 

 
Про  правила безпечного  
використання пестицидів  
та агрохімікатів 
 

    З метою недопущення погіршення стану здоров’я населення, 

ураження домашніх тварин, забруднення навколишнього середовища при 

проведенні робіт з використанням пестицидів, агрохімікатів та десикації 

рослин,  неухильного дотримання вимог чинного законодавства у сфері 

захисту рослин, вимог Державних санітарних правил «Транспортування, 

зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві», 

«Державних санітарних правил авіаційного застосування пестицидів і 

агрохімікатів у народному господарстві України» та інших нормативно-

правових актів, керуючись статтями 33, 38, 59, 73 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської  ради                               

в и р і ш и в : 

 

1. Спеціалісту земельно-екологічного відділу виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради Османовій Н.Б. та інспектору з благоустрою 

Козаченку С.П. провести роз’яснювальну роботу з землекористувачами, які 

знаходяться на території Помічнянської  об′єднаної територіальної громади 

щодо обов’язкового виконання правил безпечного використання пестицидів 

та агрохімікатів, а саме : 

 

- при застосуванні пестицидів зона санітарного розриву від населених 

пунктів, тваринницьких ферм, місць проведення ручних робіт по догляду за 

сільськогосподарськими культурами, водойм і місць відпочинку при 

вентиляторному обприскуванні повинна бути не менше 500 м, при 

шланговому і гербігації дощуванням - 300 м, при авіа методі - 1000 м (до 

рибогосподарських водойм не менше 2000 м); 

- при застосуванні  аерозольних генераторів регульованої  дисперсності  

санітарно-захисні зони повинні відповідати вимогам, зазначеним в інструкції 

даного виду апаратури: обробка посівів у цих зонах допускається при 

напрямку вітру від населених пунктів і інших об’єктів, що підлягають 

санітарному захисту; 
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-  завчасно,  але не менше ніж за дві доби  до початку проведення  

кожної  хімічної обробки, адміністрація господарств зобов’язана сповістити 

населення, власників суміжних сільськогосподарських угідь та об’єктів, про 

місця строки і методи застосування  пестицидів. У період проведення у 

радіусі 200 м від меж ділянок, що обробляються, повинні бути встановлені 

попереджувальні написи; 

- при обробці медоносних рослин, згідно зі ст. 37 Закону України  

«Про бджільництво» керівникам господарств необхідно не пізніше ніж за три 

доби до початку обробітку в письмовій формі попередити  про це виконком 

міської ради, пасічників, пасіки яких заходяться на відстані  10 (десяти) 

кілометрів від оброблювальних площ. При цьому повідомляється дата 

обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату; 

- працівникам, які працюють з пестицидами та агрохімікатами,  

необхідно пройти медогляд та навчання по техніці безпеки при 

транспортуванні, зберіганні і застосуванні отрутохімікатів, які проводять 

державні фітосанітарні інспектори Державної фіто-санітарної інспекції 

Кіровоградської області; 

- при порушенні даного рішення суб’єктами господарювання  в  

обов’язковому порядку повідомляти державного інспектора охорони 

навколишнього природного середовища Новоукраїнської районної державної 

адміністрації Стецюренка С.О. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                           Антошик М.М. 
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