
           

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ
Держпродспоживслужба

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ 

У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Поліська Січ, 10, м. Луцьк, 43020,
тел./факс (0332) 246-402, 

тел. (0332) 246-367
E-mail: post@voldpss.gov.ua,                       

сайт: www.voldpss.gov.ua,
код згідно з ЄДРПОУ 40317441

STATE SERVICE OF UKRAINE 
ON FOOD SAFETY 

AND CONSUMERS PROTECTION 
SSUFSCP

MAIN ADMINISTRATION
 OF SSUFSCP 

IN VOLYN REGION

10, Poliska Sich str., Lutsk, 43020,
fax: (0332) 246-402, 

phone: (0332) 246-367 
E-mail: post@voldpss.gov.ua,
WEB: www.voldpss.gov.ua,

код згідно з ЄДРПОУ 40317441

№ _______ від _________ 20 __ р. на № _________  від _________ 20 __ р.

Об’єднані територіальні громади 
Волинської області
(за списком)

Про заходи щодо попередження негативного
впливу при застосуванні пестицидів, 
агрохімікатів та органічних добрив

Шановні голови об’єднаних територіальних громад!

Впродовж багатьох років на території області залишаються актуальними 
питання негативного впливу діяльності сільськогосподарських виробників на 
здоров’я людей та тварин, зокрема, випадки загибелі бджіл, при застосуванні 
пестицидів, агрохімікатів та органічних добрив (барди мелясної, рідкого гною 
тварин, посліду курей промислових підприємств).

Головне управління Держпродспоживслужби у Волинській області, як 
територіальний орган центрального органу виконавчої влади, відповідно до 
покладених на нього завдань, окрім іншого, реалізує державну політику у галузі 
ветеринарної медицини, сферах безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів, карантину та захисту рослин, санітарного законодавства, 
санітарного та епідемічного благополуччя населення шляхом здійснення заходів 
державного нагляду (контролю).

На сьогодні, аналіз нормативно-правової бази України свідчить про 
недосконалість механізмів врегулювання питання поширення неприємного 



запаху при внесенні органічних добрив по поверхні поля під оранку, а також 
охорони бджіл від отруєнь засобами захисту рослин.

З метою мінімізації негативного впливу органічних добрив на здоров’я, 
самопочуття та комфорт проживання населення, попередження випадків 
отруєння бджіл при застосуванні пестицидів, агрохімікатів та протруєного 
насіння, рекомендуємо розглянути зазначені питання та прийняти відповідні 
рішення (проєкти рішень додаються).

Про результати розгляду цього листа просимо повідомити Головне 
управління письмово із наданням копій прийнятих рішень.

Наперед вдячні за співпрацю!

Додаток: 
- проєкт рішення «Щодо попередження загибелі бджіл при застосуванні 
пестицидів та агрохімікатів на території _____ ОТГ» – на 2 арк. в 1 прим.;
- проєкт рішення «Про застосування органічних добрив (барди мелясної, рідкого 
гною тварин, посліду курей промислових підприємств) на території __________ 
ОТГ» – на 1 арк. в 1 прим.

Начальник                                                                               Богдан ЛОЗИНСЬКИЙ

Олександр Козій (0332)729381
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