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Розглядається проблема непридатних і заборонених пестицидів. Удосконалена  та детально охарактеризована 
схема потрапляння пестицидів до організму людини. Представлено інформацію про  вплив пестицидів на здоров’я 
населення. 
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Вступ. На  Україні нагромадження непридатних  

до застосування пестицидів почалося  в 70-80-х  ро-
ках  минулого  століття,  коли  в сільському госпо-
дарстві широко використовувалися інтенсивні тех-
нології   і рівень використання пестицидів складав 
3-4 кг на гектар сільськогоподарських угідь. Як ре-
зультат, заборонені до використання та непридатні 
до застосування пестициди складували у великих 
кількостях  на централізованих складах    державно-
го об’єднання “Украгрохім”  або   в окремих сільсь-
ких господарствах.  

В 90-ті роки по кілька разів змінювалися власни-
ки складів зберігання  пестицидів, що  призвело  до 
втрати маркування та документації,  несанкціонова-
ного доступу до пестицидів, інколи - їх незаконного 
використання.  

Ситуація ускладнилася тим фактом, що  держава 
через розпад структури Держагрохімічної служби 
втратила контроль над режимом постачання імпор-
тованих препаратів   і в країну на початку  90-х ро-
ків  було додатково ввезено препарати, багато з яких  
виявилися забороненими, що знов таки  збільшило  
об’єми відходів пестицидів [1]. 

За останніми даними матеріалів 9 та 10-го Між-
народного Форуму з пестицидів та хімікатів, кіль-
кість непридатних пестицидів на Україні становить 
більше 37 тис. т. (25 тис. т непридатних пестицидів 
та 11,088 тис. т гексахлорбензену (ГХБ) - промисло-
вого відходу із ряду стійких органічних забрудню-
вачів (СОЗ), які також належить до непридатних 
пестицидів) [1-2]. 

Заборонені до застосування  та непридатні до ви-
користання пестициди складають окремий  клас ви-
сокотоксичних відходів, що  становлять підвищену 
небезпеку для здоров'я людини та навколишнього 
природного середовища, які можна умовно розділи-
ти на три групи [1]: 

1. Заборонені до застосування. 
2. Непридатні до використання. 
3. Пестициди невідомого складу. 
До непридатних до використання пестицидів 

відносяться ті, в котрих закінчився термін придат-
ності, гарантійні строки. 

До пестицидів невідомого складу відносяться ті, 
для яких  неможливо визначити первинний склад та 
призначення або  втрачене маркування і документація. 

Пестициди забруднюють довкілля не тільки у 
процесі їх використання, але й в процесі виробницт-
ва, зберігання, транспортування та знищення. Під 
впливом кисню, освітлення, вітру, температури, во-
логи, типу та стану грунтів піддаються складним 
перетворенням, можуть переноситися на значні від-
стані та накопичуватися в організмах тварин і лю-
дей. При розкладі пестицидів у навколишньому се-
редовищі утворюються нові хімічні сполуки, які 
виявляють інші хімічні та біологічні властивості. У 
більшості випадків ці речовини більш стійкі та ток-
сичні у порівнянні з вихідними пестицидами [3]. 

Довготривала стійкість у навколишньому сере-
довищі та здатність СОЗ до міграції -  найбільш сер-
йозна загроза від дії пестицидів.  

За даними Всесвітньої організації охорони здо-
ров’я у світі щорічно реєструється понад 1,5 млн. 
випадків отруєнь людей пестицидами. Найбільший 
ступінь впливу цих речовин, на думку експертів, є 
на найбільш уразливі версти населення  -  частину  
сільського і міського населення з не великими дохо-
дами, жінок, дітей. Хоча в групу ризику може по-
трапити кожний, незалежно від займаного положен-
ня в суспільстві й умов життя. 

Менеджмент пестицидів і питання заборони вико-
ристання окремих пестицидів  регулюється в міжна-
родному масштабі рядом Конвенцій, угод та догово-
рів, серед яких основними є Стокгольмська Конвен-
ція із стійких органічних забруднювачів та Роттер-
дамська Конвенція з процедури  попереднього поін-
формованого дозволу на міжнародну торгівлю небез-
печними хімічними речовинами та пестицидами.  

Вона спрямована на охорону здоров’я людини та 
навколишнього середовища від СОЗ, а також скоро-
чення використання  та подальшу ліквідацію особ-
ливо токсичних стійких органічних забруднювачів 
[4-5]. 

Україна ратифікувала Стокгольмську конвенцію 
про стійкі органічні забруднювачі у 2007 році і вона є 
частиною українського екологічного законодавства. 
Аналіз попередніх досліджень. Основною  при-

чиною накопичення непридатних і заборонених пес-
тицидів (НЗП) стала їх заборона до використання як 
засобів захисту завдяки високій токсичності та мож-
ливості накопичуватись в об’єктах навколишнього 
середовища. На даний час відходи у більшості випа-
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дків зберігаються в спорудах, що руйнуються, а в 
окремих випадках - під відкритим небом у мішках, 
контейнерах або просто насипом. Більшість складів, 
на яких зберігаються пестициди, є в незадовільному 
стані або не використовуються за призначенням, 
при цьому доступ до складів вільний, відсутня охо-
рона, огородження, двері і вікна, а в деяких випад-
ках і дах [4,6].  

Місця видалення та складування НЗП являють 
собою небезпеку як для населення, так і для навко-
лишнього середовища,  оскільки через незадовіль-
ний стан зберігання непридатні та заборонені до 
використання пестициди проникають у навколишнє 
середовища шляхом інфільтрації у підземні та пове-
рхневі води, рознесенням вітром. Тому, неналежне 
зберігання цих препаратів загрожує здоров’ю люди-
ни та безпеці довкілля. 
Мета роботи. Удосконалення схеми надходжен-

ня пестицидів до організму людини та вивчення їх  
впливу на здоров’я людей. 
Матеріал і результати дослідження. На основі  

аналізу та узагальнення фактичного матеріалу опублі-
кованого в літературних джерелах, було удосконалено 
структурно-логічну схему потрапляння пестицидів до 
організму людини, представлену  на рисунку 1. 

Згідно схеми шляхи потрапляння пестицидів до 
організму людини є наступними: 

- пестициди потрапляють до організму людини  
в процесі безпосереднього контакту (виготовлення, 
використання, трансформування, складування пес-
тицидів); 

- пестициди потрапляють у грунт, з якого жив-
ляться рослини (1), які в свою чергу споживає лю-
дина; 

- рослини забруднені пестицидами (1), викори-
стовуються для годівлі тварин (2), а далі продукти 
тваринного походження  (м'ясо,  яйця,  жир (3)) спо-
живає людина; 

- пестициди потрапляють у повітря, яким дихає 
людина; 

- пестициди, які містяться в повітрі, потрапля-
ють до опадів, а далі  до водних джерел; водою жив-
ляться рослини (1), які споживає людина; 

- пестициди з опадами концентруються в стеб-
лах, листі рослин (1); добавки рослинного похо-
дження з вмістом пестицидів входять до складу лі-
ків (4) та косметичних засобів (5), які використовує 
людина; 

- пестициди потрапляють у  грунт, а  потім у  
підґрунтову воду, яку споживає людина; 

- через забруднену воду пестициди потрапля-
ють до організмів риб (6), які споживає людина. 

Крім того, під час загибелі фауни (6) відбуваєть-
ся десорбція пестициду і його метаболітів у воду 
(вторинне забруднення водоймища).  

Всі розглянуті ланцюги мають спільний кінце-
вий пункт призначення – людина. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 1 – Механізм потрапляння пестицидів до 

організму людини: 
1 - рослини; 2 - тварини; 3 - продукти тваринного 

походження; 4 -  ліки з добавками рослинного похо-
дження; 5 – косметичні засоби; 6 – риба. 

 
  

Використовуючи дані [4, 7-11], проаналізуємо 
вплив пестицидів на організм людини. Пестициди,  
потрапляючи в організм людини, викликають функ-
ціональні зміни центральної й периферичної нерво-
вої системи, захворювання органів травлення (хро-
нічні гастрити, гепатити, коліти, виразкова хвороба 
шлунка) і серцево-судинної системи, а гостре отру-
єння пестицидами може призве до смерті від зупин-
ки дихання. 
Ртутьорганічні сполуки, що входять до складу пе-

стицидів, блокують життєво важливі групи фермен-
тних білків, а фосфорорганічні – фермент холін ес-
теразу, чинять сильну токсичну дію, володіють різко 
вираженими кумулятивними якостями. Ряд пести-
цидів, що містять у своєму складі  хлорорганічні 
сполуки  є середньотоксичними при одноразовому 
надходженні; при повторних надходженнях в орга-
нізм навіть в малих дозах, ці сполуки  спричиняють 
хронічне отруєння. 
Пестициди негативно впливають на репродуктив-

ну функцію людини. Контакт вагітних жінок з пес-
тицидами в декілька разів збільшує ризик розвитку 
дитячої лейкемії, раку та інших захворювань внут-
рішніх органів. Дуже небезпечною є  дія пестицидів 
для дітей, оскільки ці сполуки спричиняють струк-
турні зміни систем та окремих органів. Існує також 
небезпека впливу пестицидів, як можливих сенсибі-
лізаторів та алергенів на організм дітей та дорослих  
[7-8]. 
Висновки. Таким чином, наведена та описана 

удосконалена схема потрапляння пестицидів до ор-
ганізму людини. Проаналізовано  вплив забороне-
них до використання пестицидів на здоров’я людей. 
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НЕПРИГОДНЫЕ И ЗАПРЕЩЕНЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЕСТИЦИДЫ И ИХ 
ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Пидлиснюк В.В., д.х.н., проф., Корнет В.А., асп. 
Кременчугский государственный университет имени Михаила Остроградского 
ул. Первомайская, 20, 39600,  г. Кременчуг, Украина 

     E-mail: vika_butterfly@mail.ru 
Рассматривается проблема устарелых и запрещенных к использованию пестицидов. Основное внимание акцен-

тируется на влиянии пестицидов на здоровье населения. Усовершенствованна и охарактеризована схема проникно-
вения пестицидов в организм человека.  

Ключевые слова: непригодные и запрещены к использованию пестициды, СОЗ, схема. 
 

PROBLEM OF INAPPROPRIATE AND ILLEGAL PESTICIDES IN ON UKRAINE AND 
THEIR IMPACT ON PUBLIC HEALTH 

Kornet V.А. Ph.D.,  Pidlisnyuk V. V. prof.,   
Mykhaylo Ostrogradskiy State University of Kremenchuk 
Kremenchuk, 39600, Persjotravneva St., 20, Ukraine 
E-mail: vika_butterfly@mail.ru 

The problems of pesticides and persistent organic pollutant are discussed. Scheme is proposed  regarding ways of 
coming up  pesticides to human bodies. Information is  represented about    influence  pesticides to the human health.  

Key worlds: useless and forbidden pesticides, POPs, chart.   
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