
Проблема безпеки та наслідки 

застосування фальсифікованих засобів 

захисту рослин

Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів



Основними нормативно-правовими актами щодо 
безпечного поводження з пестицидами на сьогодні є:

- Закон України «Про пестициди та агрохімікати»

- Закон України «Про захист рослин»

- Закон України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»

- Державні санітарні правила “Транспортування, 
зберігання та застосування пестицидів у народному 
господарстві” ДСП 8.8.1.2.001-98

Законодавство щодо безпечного поводження 

з пестицидами
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Ризики, пов’язані із застосуванням

підробленої продукції
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Ризики, пов’язані із застосуванням підробленої

продукції
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Частка фальсифікату пестицидів на ринку 

України складає 20-30% об'єму ринку‚ а 

кількість підроблених препаратів‚ призначених

для роздрібного продажу населенню

перевищує 50%. 

Відклеєна етикетка на 

тарі з пестицидами.
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 Продаж генериків під назвою оригінальних

препаратів.

 Нелегальне фасування оригінальних продуктів.

 Відсутність діючої речовини в імітації препаративної

форми.

 Зниження вмісту діючої речовини.

 Продаж замість препарату невідомих речовин.

Основні види підробок
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Стрічка з мембранами, зробленими
під «Байєр», призначена для 
наклеювання на фальсифіковані ЗЗР

Підроблена мембрана, 
нанесена на 
фальсифікований ЗЗР

Приклади фальсифікованої продукції 

від мультинаціональних компаній
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Приклади фальсифікованої продукції 

українських виробників

 Оригінал

 Підробка

 Оригінал

 Підробка
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Оригінальні засоби 

захисту рослин 

для роздрібного 

продажу 

населенню 

НЕ 

РОЗФАСОВУЮТЬСЯ 

в медичну тару 

(у вигляді 

медичних ампул, 

пігулок тощо)!



Склад, на якому 
зберігаються 

фальсифіковані 
пестициди і 
агрохімікати 
невідомого 

походження та 
окремо – етикетки. 
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Склад, на якому зберігаються фальсифіковані 

пестициди і агрохімікати 

Примітка: пестициди потребують 
особливих умов зберігання, в 
т.ч. певного температурного 
режиму та ізоляції від 
навколишнього середовища!  



1. Купуйте пестициди лише в офіційних дистриб’юторів. 

2. Звертайте особливу увагу на наявність захисних
елементів на упаковці, таких як голограми, захисні
плівки, спеціальні позначки на кришці. Оригінальну
голограму неможливо зняти неушкодженою з упаковки!

3. Звертайте особливу увагу на тару, в яку розфасовані
засоби захисту рослин: дата виробництва тари (каністри), 
що зазначена на дні упаковки, не може бути пізнішою за 
дату виробництва вмісту каністри (тобто самої речовини). 

4. Інформація на етикетці має бути надрукована чітким 
шрифтом українською мовою із зазначенням: назви 
постачальника та його адреси в Україні, назви препарату, 
діючої речовини, ваги або об'єму, дати виготовлення, 
номера партії, норми застосування,терміну придатності, 
фірми виробника та його адреси.

5. Етикетка повинна міцно кріпитися до упаковки.

Шляхи захисту від агресії підробок
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Інформаційна кампанія 

«Стоп нелегальні засоби захисту рослин»
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Дякую за увагу!

Тел: (044)524-77-07
Факс: (044) 524-89-02

Email: phyto@consumer.gov.ua
Веб-сайт: http://www.consumer.gov.ua


