
Що потрібно знати особам, які реалізують пестициди 

та агрохімікати населенню: 

Основні нормативно-правові документи, 

які регулюють торгівлю пестицидами та 

агрохімікатами: 

Закони України “Про захист рослин” та 

“Про пестициди і   агрохімікати”, 

Державні санітарні правила 

“Транспортування, зберігання та 

застосування пестицидів у народному 

господарстві” ДСанПіН 8.8.1.2.001-98. 

 

Особа, яка реалізовує пестициди 

та агрохімікати, зобов’язана 

пройти навчання по техніці 

безпеки при роботі з 

пестицидами та отримати 

допуск (посвідчення) на право 

роботи з пестицидами та 

агрохімікатами. (ч. 2 ст. 11 

Закону  України «Про пестициди і агрохімікати»)  

 

Продавати  на території  України можна 

тільки пестициди й агрохімікати,  що 

пройшли державну реєстрацію (ч. 2 ст. 4 

Закону  України «Про пестициди і 

агрохімікати»), та ті, які внесені до Реєстру 

пестицидів та агрохімікатів, дозволених до 

використання в Україні для продажу 

населенню.  

 

Продаж населенню пестицидів 

здійснюється у дрібно-фасованому 

вигляді і тільки в оригінальних 

фірмових упаковках.  

Забороняється реалізація 

фальсифікованих пестицидів!!! 
 

 

Основні види підробок: 
 Продаж генериків (препаратів-

копій) під назвою оригінальних 

препаратів. 

 Нелегальне  фасування 

оригінальних продуктів. 

 Відсутність діючої речовини в 

імітації препаративної форми. 

 Зниження вмісту діючої речовини.  

 Продаж замість препарату 

невідомих речовин. 

 

Як відрізнити оригінал від фальсифікату: 

 Оригінальний препарат ніколи не розфасовується в медичну 

тару (ампули, таблетки, шприци тощо);  

 Звичайна паперова етикетка на флаконі з брендовою назвою 

препарату свідчить про підробку; 

 Здебільшого фольговані пакети оригінального препарату 

містять захисні написи; 

 Кришки флаконів оригінальних 

препаратів зазвичай містять тиснений 

штамп компанії; 

 Оригінальні препарати мають пропіленові 

етикетки з чітким друкованим текстом; 
 

Пестициди вимагають особливих умов 

збереження, температурного режиму та 

ізоляції від навколишнього середовища. Тому 

торгове приміщення повинно бути: 

*обладнане стелажами або полицями; 

*добре вентильоване та захищене від сонця і 

вологи, температура не нижче 0
0
С та не вище 



+35
0
С; 

* для зберігання одягу та прийому їжі 

повинна бути передбачена окрема 

кімната;    

* пестициди, які знаходяться на 

зберіганні, повинні бути в закритому 

паспортизованому складському 

приміщенні; 

*пестициди необхідно реалізовувати та зберігати окремо від 

продуктів харчування, кормів і питної води. Не допускати 

можливості доступу до препаратів дітей та тварин.  

Під час торгівлі 

препаратами забороняється: 

курити, пити або вживати 

їжу. Необхідно 

дотримуватись загальних 

вимог індивідуального захисту.  
 

Використання завідомо фальсифікованих 

пестицидів і агрохімікатів є порушенням та  тягне 

за собою   цивільну, дисциплінарну, 

адміністративну або кримінальну 

відповідальність згідно з чинним 

законодавством. 
 

І пам’ятайте, що не дотримання  цих правил, в 

першу чергу, впливає на здоров’я продавця, який 

тривалий час знаходиться біля пестицидів. Фальсифіковані 

препарати також шкодять навколишньому середовищу.  Тому 

закликаємо - бережіть себе і природу.   

 

Дотримуйтесь правил торгівлі пестицидами  і агрохімікатами, адже 
від вас залежить здоров’я людей,чистота довкілля та якість 
вирощених на присадибних ділянках продуктів харчування. 

 

Управління фітосанітарної безпеки  

Головного управління Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській області 

Адреса: м. Кропивницький, вул.Тараса Карпи, 84 

тел. (0522) 32-12-21 або 32-12-64 

Email: fitokr@ukr.net 
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в Кіровоградській області 
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