
 
 

Перелік документів у сфері транспортування, зберігання та 
застосування пестицидів і агрохімікатів, які  необхідно узгоджувати з 

територіальними  управліннями Держпродспоживслужби в Чернівецькій 
області: 

  На підставі статті 25 Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»; статті 11,16-3 Закону України «Про 
пестициди і агрохімікати» від 2 березня 1995 року № 86/95, діючих санітарних 
норм та правил, з метою забезпечення безпечного   для здоров'я людини і 
навколишнього природного середовища застосування пестицидів і 
агрохімікатів, звертаємо увагу на перелік документів, які  необхідно 
узгоджувати з територіальними  управліннями Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області: 

      1.Санітарий  паспорт на транспортний засіб для перевезення 
пестицидів та агрохімікатів (пункти 4.1, 4.5  ДСП 8.8.1.2.001-98 
«Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному 
господарстві», які затверджені постановою Головного державного 
санітарного лікаря України від 03.08.1998 №1; Наказ МВС України від 
26.07.2004 №822 «Про затвердження Правил дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів» ). 

      Перелік документів, необхідних для отримання санітарного паспорту: 

1. Заява  на  ім’я начальника територіального управління 
Держпродспоживслужби у Чернівецькій області щодо проведення санітарно-
епідеміологічного обстеження транспортного засобу та видачі санітарного 
паспорту; 

2. Погоджений Держпродспоживслужбою та Державтоінспекцією маршрут 
руху автотранспорту для перевезення пестицидів; 

3. Технічний паспорт на транспортний засіб;    
4. Затверджений керівником підприємства список осіб, допущених до роботи 

з пестицидами і агрохімікатами (транспортування) та відомості про їх 
забезпечення засобами індивідуального захисту (ЗІЗ ); 

5. Допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з застосування пестицидів 
та агрохімікатів; 

6. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного 
проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами; 

7. Медична книжка особи, яка працює з пестицидами; 
8. Відомості щодо проходження інструктажу супроводжуючим, водієм. 
  
      2. Санітарний  паспорт  на право одержання, зберігання і 

застосування пестицидів і мінеральних добрив (розділ 5, пункт 6.1 , 
додаток 4ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування 
пестицидів у народному господарстві»). 



      Перелік документів, необхідних для отримання санітарного паспорту: 
1. Заява на ім’я начальника  територіального управління 

Держпродспоживслужби в Чернівецькій  області щодо обстеження об’єкту та 
видачі санітарного паспорту на право одержання, зберігання і застосування 
пестицидів і мінеральних добрив; 

2. Копія ліцензії на провадження господарської діяльності (за наявністю); 
3. Специфікація (довідка про повний склад об’єкту та показники його 

ідентифікації); 
4. Документ власника, що декларує відповідність об’єкту визначеним в 

Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров’я людини (документ, що містить 
дані про показники безпечності); 

5. Затверджений керівником підприємства список осіб, допущених до роботи 
з пестицидами і агрохімікатами та відомості про їх забезпечення засобами 
індивідуального захисту (ЗІЗ); 

6. Допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з застосування пестицидів 
та агрохімікатів ; 

7. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного 
проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами; 

8. Медична книжка особи, яка працює з пестицидами. 
  
     3. Дозвіл  на право проведення фумігаційних робіт ( п.5, п. 6.5 ДСП 

8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у 
народному господарстві»). 

      Перелік документів, необхідних для отримання дозволу: 

1. Заява на ім’я начальника  територіального управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій  області; 

2. Специфікація (довідка про повний склад об’єкту та показники його 
ідентифікації); 

3. Документ власника, що декларує відповідність об’єкту визначеним в 
Україні вимогам щодо їх безпеки для здоров’я людини (документ, що містить 
дані про показники безпечності) або Висновок державної санітарно – 
епідеміологічної експертизи діючого об’єкту; 

4. Санітарний паспорт на право одержання, зберігання і застосування 
пестицидів і мінеральних добрив на складське приміщення; 

5. Санітарний паспорт на транспортний засіб  для перевезення пестицидів та 
агрохімікатів; 

6. Затверджений керівником підприємства перелік пестицидів, які будуть 
використовуватися при проведенні фумігації, та копії свідоцтв про їх державну 
реєстрацію; 

7. Затверджений керівником підприємства список осіб, допущених до роботи 
з пестицидами і агрохімікатами та відомості про їх забезпечення засобами 
індивідуального захисту (ЗІЗ); 

8. Допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з застосування пестицидів 
та агрохімікатів; 



9. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного 
проведення робіт з пестицидами та агрохімікатами; 

10. Медична книжка особи, яка працює з пестицидами. 
      4. Дозвіл  на право експлуатації тимчасового аеродрому 

(вертодрому)  або  Санітарний паспорт на право експлуатації постійного 
аеродрому  (п. 6.2.1  ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та 
застосування пестицидів у народному господарстві»,п.2.6, додатки № 1 та 
№ 2 ДСП № 382 від 18.12.1996 «Державні  санітарні правила авіаційного 
застосування пестицидів  і агрохімікатів в народному господарстві 
України»). 

      Перелік документів, необхідних для отримання дозволу або санітарного 
паспорту: 

1. Заява на ім’я начальника  територіального  управління 
Держпродспоживслужби в Чернівецькій  області щодо обстеження об’єкту та 
видачі санітарного паспорту або дозволу; 

2. Медичні книжки осіб, які працюють з пестицидами і агрохімікатами 
(додаток 5 «Санітарних правил»); 

3. Допуск (посвідчення) на право здійснення робіт з пестицидами і 
агрохімікатами (додаток 3 «Санітарних правил»); 

4. Посвідчення про проходження спеціальної підготовки з питань безпечного 
проведення робіт з пестицидами і агрохімікатами (додаток 6 «Санітарних 
правил»); 

5. Наряд на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами (додаток 7 
«Санітарних правил»). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


