
 
 

 
Анкета-опитування 

«Визначення рівня поінформованості громадян 
щодо негативного впливу пестицидів та правил поводження з ними» 

         

місто/селище/село_______________      

Рід занять особи (ФОП, громадянин)__________________ 

Дайте відповіді на запитання, поставивши відмітку (+) у колонці «Так» чи «Ні» 

№  Питання Так Ні 

1. Чи вивчаєте ви інструкцію перед застосуванням пестициду?   
2. Чи завжди Ви дотримуєтеся вказаних в інструкції концентрацій при 

приготуванні робочого розчину? 
  

3. Чи знаєте Ви, що при застосуванні пестициду необхідно обов’язково 
використовувати засоби індивідуального захисту? 

  

4. Чи завжди Ви використовуєте засоби індивідуального захисту при 
використанні пестицидів? 

  

5. Чи відчували Ви коли-небудь погіршення стану здоров’я після застосування 
пестицидів (запаморочення, нудота, різь в очах, гіркоту у роті, тощо)? 

  

6. Чи проводили Ви коли-небудь обробку рослин у вітряну або дощову погоду?   
7. Чи є у Вас вдома непридатні до використання пестициди (термін придатності 

яких минув)? 
  

8. Чи використовуєте Ви непридатні до використання пестициди (термін 
придатності яких минув) для обробки рослин? 

  

9. Чи Ви коли-небудь викидали (зливали) непридатні до використання 
пестициди у ґрунт/водойму? 

  

10. Чи знаєте Ви, що пестициди мають здатність накопичуватися у живих 
організмах? 

  

11. Чи знаєте Ви, яким чином надмірне використання пестицидів може 
зашкодити здоров’ю людини? 

  

12. Чи знаєте Ви про наявність стихійних звалищ непридатних до використання 
пестицидів у своєму селі (селищі, місті)? 

  

13. Чи знаєте Ви, що після роботи з пестицидами необхідно ретельно помити 
руки та обличчя водою з милом? 

  

14. Чи були у Вас (або у Ваших знайомих) отруєння, викликані неправильним 
поводженням з пестицидами? 

  

15. Чи знаєте Ви про можливість вирощування рослин без використання 
пестицидів (органічне землеробство)? 

  

16. Чи знаєте Ви що отруєння дітей пестицидами викликає сильне ураження 
нервової та імунної систем? 

  

17. Чи знаєте Ви, який вплив чинять пестициди при потраплянні в організм 
дорослої людини? 

  

18. Чи повідомляєте Ви власників сусідніх домогосподарств про застосування   



Вами пестицидів для обробки угідь? 
19. Чи повідомляють Вас власники сусідніх земельних угідь про застосування 

пестицидів? 
  

 

Дайте відповідь на запитання, поставивши відмітку (+) навпроти вірних 
тверджень 

20.  Де Ви зберігаєте пестициди? 
 Вдома  
 В сараї/ гаражі  
 На вулиці (під відкритим небом)  
 Інше (вписати)  
   
21.  Які засоби індивідуальної безпеки Ви використовуєте при застосуванні 

пестицидів? 
 Комбінезон  
 Захисні окуляри  
 Респіратор  
 Рукавички  
 Головний убір   
 Ніякі засоби  
   
22.  Що Ви робите з одягом, в якому проводили обробку рослин? 
 Відразу перу (разом з іншими 

речами) 
 

 Відразу перу (окремо від іншого 
одягу) 

 

 Ходжу далі, поки не забрудниться  
23.  Як Ви вчините з пестицидами, у яких закінчився строк придатності? 

 Продовжу використовувати  
 Викину на смітник  
 Змішаю з новим препаратом  
 Віддам на утилізацію  

 

Дякуємо за співпрацю та приділений час! 

 


