
відбувається їх прихована ліквідація. З метою зупинення зазначеного 
процесу, 23 лютого 2014 р. було прийнято Закон України «Про вве-
дення мораторію на ліквідацію та реорганізацію закладів охорони здо-
ров’я». Але, вже 28 грудня 2014 р. зазначений нормативно-правовий 
акт визнано таким, що втратив чинність на підставі Закону України «Про 
внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законо-
давчих актів України». Таким чином, всупереч законодавству, право 
сільських мешканців на охорону здоров’я продовжує порушуватися. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  

ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН 
ТА ІНШИХ ПРЕПАРАТІВ 

Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення 
екологічної безпеки при застосуванні засобів захисту рослин, мінераль-
них добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та 
інших препаратів передбачена Законом України «Про охорону навко-
лишнього природного середовища». 

Згідно з Законом, підприємства, установи, організації та громадяни 
зобов’язані дотримуватись правил транспортування, зберігання і засто-
сування засобів захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних 
добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних хімічних речовин та інших 
препаратів, з тим щоб не допустити забруднення ними або їхніми скла-
довими навколишнього природного середовища і продуктів харчування. 

При створенні нових хімічних препаратів і речовин, інших потен-
ційно небезпечних для навколишнього природного середовища та життя 
і здоров’я людей субстанцій повинні розроблятися та затверджуватися 
у встановленому законодавством порядку допустимі рівні вмісту цих 
речовин у об’єктах навколишнього природного середовища та продук-
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тах харчування, методи визначення їх залишкової кількості та утилізації 
після використання. Вміст природних та штучних домішок, які можуть 
негативно впливати на стан навколишнього природного середовища 
або здоров’я людей, у таких препаратах, а також сировині, що викорис-
товується для їхнього виробництва, не повинен перевищувати допусти-
мих рівнів, встановлених відповідно до законодавства. 

Екологічні вимоги при виробництві, зберіганні, транспортуванні, 
використанні, знешкодженні, захороненні токсичних та інших небезпеч-
них для навколишнього природного середовища і здоров’я людей речо-
вин, віднесення хімічних речовин до категорії токсичних та їх класифіка-
ція за ступенем небезпечності визначаються нормативними документами 
на підставі висновку державної екологічної експертизи і погоджуються 
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику 
у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, і централь-
ним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
охорони навколишнього природного середовища. 

Законодавство встановлює, що використання в народному госпо-
дарстві та побуті будь-якого небезпечного фактора хімічної та біологіч-
ної природи допускається лише за наявності сертифіката, що засвідчує 
його державну реєстрацію. Діяльність, пов’язана з обігом хімічних ре-
човин, підлягає ліцензуванню. Такою діяльністю є: виробництво та реа-
лізація особливо небезпечних хімічних речовин; виробництво пестицидів 
та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля ними; транспортування 
нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування 
природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл. 

Допустимі рівні впливу хімічних речовин, у тому числі новоство-
рених, на довкілля та здоров’я населення розробляються для кожного 
природного об’єкта окремо, а їхні викиди чи скиди – залежно від джерела 
внесення. 

За порушення вищенаведених вимог при поводженні із засобами 
захисту рослин, стимуляторами їхнього розвитку, мінеральними добри-
вами, пестицидами та агрохімікатами, нафтою та нафтопродуктами перед-
бачена цивільна, дисциплінарна, адміністративна або кримінальна від-
повідальність згідно з чинним законодавством. Що стосується збитків, 
заподіяних внаслідок порушень законодавства про застосування засобів 
захисту рослин, мінеральних добрив, нафти і нафтопродуктів, токсичних 
хімічних речовин та інших препаратів, то їх відшкодування здійсню-
ється відповідно до чинного законодавства та визначаються відповідно 
по кожному з видів забруднення. 
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