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В статті висвітлено актуальність проблеми забруднення довкілля
застарілими,
непридатними
для
використання
та
забороненими
отрутохімікатами. Проаналізовано загальні обсяги непридатних та
заборонених пестицидів у країнах колишнього СРСР з описом причин їх
накопичення.
Виявлено, що стан місць зберігання непридатних пестицидів та їхніх
сумішей, за техніко-експлуатаційним станом не відповідає нормативам та
виступає потужним джерелом надходження небезпечних ксенобіотиків у
об’єкти навколишнього середовища.
Ключові слова: довкілля, непридатні пестициди, ксенобіотики, суміші.
Табл.1. Літ.27.
Постановка проблеми. Особливу групу високотоксичних речовин, що
непридатні до застосування та заборонені до використання, складають суміші
різних препаратів, що утворилися у результаті деструкції пакувальних
матеріалів та, загалом, пестициди, які не можуть бути використані за прямим
призначенням у сільському господарстві через втрату своїх властивостей,
маркування (етикетки) та терміну придатності [1]. За даними Продовольчої і
сільськогосподарської організації ООН (ФАО) у світі накопичено до 500 тис.
тонн непридатних пестицидів, 100 тис. т з яких знаходяться в країнах
колишнього СРСР.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему непридатних
пестицидів в усьому світі та Україні зокрема пов’язують із масовим
виробництвом синтетичних органічних сполук, що вперше було здійснено у 30х роках [2, 3]. Прокопчук С.П. стверджує, що масове накопичення непридатних
до застосування пестицидів розпочалося у СРСР після того, як було заборонено
до застосування ряд пестицидів при виробництві сільськогосподарської
продукції. Поряд з тим, заборона на їх застосування не передбачала заборони на
їх виробництво. Таким чином в результаті відсутності чіткого механізму у
виконанні завдань Уряду процес нагромадження пестицидів відбувався
фактично безконтрольно [4].
Найбільшу кількість препаратів, які використовували у ті часи, складали
ДДТ та ГХЦГ, фосфорорганічні з’єднання та ін. Зазначені пестициди
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міжнародними експертами запропоновано віднести до переліків Стійких
органічних забруднювачів – групи сполук різної природи, що мають стійкість у
навколишньому середовищі; стійкість до деградації; гостру і хронічну
токсичність; біоакумуляцію; транскордонний перенос на великі відстані
повітрям, водою або з мігруючими видами [2].
Деяка частина непридатних пестицидів залишилась зберігатися у вже
недіючих складах, а інша – знешкоджувалася. Захоронення препаратів
відбувалось з гідроізоляцією у траншеях довжиною від 2 до 5 метрів. За даними
Гатауліна Р.Г. пестициди та тара загружалися в траншеї бульдозерами та
екскаваторами, що не виключало пошкодження тари та перемішування наявних
у траншеї пестицидів. Після заповнення траншеї зверху засипалися ґрунтом.
Місця захоронень позначалися залізними стовпчиками з написом «Обережно,
отрутохімікати!» і огороджувалися залізною огорожею [5]. За приблизним
підрахунками методом захоронення із обігу в СРСР було вилучено більш ніж
50 тис. тонн пестицидів. Минуло майже 40 років, проте, відомо багато випадків
небезпечного утримання місць захоронення пестицидів. Сушинська М.М.
відмічає факти потрапляння пестицидів у ґрунтові води, отруєння тварин та
птахів, виділення у повітря токсичних речовин [6].
Виклад основного матеріалу. Азербайджан займав перше місце в
колишньому СРСР з використання пестицидів на гектар площі. Невикористані з
колишніх часів пестициди й досі залишаються без контролю, а спосіб їх
зберігання не відповідає санітарним нормам. Так, полігон по захороненню
непридатних пестицидів в Гобустанському адміністративному районі площею
1,5 га містить 8000 тонн пестицидів з СОЗ включно. Сховище практично не
охороняється, порушені бетонні конструкції сховища, у результаті чого
пестициди забруднюють прилеглі території і водні екосистеми. Не володіючи
достатньо інформацією, населення розбирає колишні склади у будівельних
цілях та використовує колишні пестициди у власних потребах [7].
Загальний обсяг непридатних та заборонених пестицидів у Білорусі
оцінюється у 1566 тонн. Помірно небезпечні пестициди становлять 50% і
приблизно 40% становлять невідомі суміші. Склади зі зберігання непридатних
та заборонених пестицидів, які існують на території Білорусі є джерелами
забруднення навколишнього середовища та небезпечними для населення. З
1997 року на території Білорусі реалізується міжнародний проект
«Обследование и утилизация старых накопленных пестицидов в РБ». У рамках
проекту було збудовано спеціальний регіональний комплекс для переробки і
знешкодження токсичних промислових відходів [8].
Проблема управління непридатними пестицидами актуальна і для Грузії.
Нині на території держави накопичено близько 400 тонн застарілих пестицидів
та невідома кількість тари, які знаходяться під відкритим небом, забруднюючи
навколишнє середовище. Ситуація ускладнюється відсутністю заходів з
проведення інвентаризації складів та полігонів токсичних речовин [8].
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Для Вірменії проблема непридатних пестицидів є важливою з кінця 70років, коли було піднято питання утилізації застарілих пестицидів, що
накопичились на території республіки. Поблизу села Бардзрашен, на
спеціальному отрутомогильнику було захоронено 500 тонн застарілих
пестицидів, де 250 кг становили хлорорганічні. Власника у цієї споруди немає, і
ситуація ускладнюється тим, що дана територія знаходиться у зоні активних
геоморфологічних процесів, які можуть стати причиною порушення цілісності
споруди та стати джерелом забруднення території і підземних вод залишковими
кількостями пестицидів. Так, за матеріалами вибіркових моніторингових
досліджень навколо отрутомогильника спостерігається перевищення ГДК
хлорорганічних пестицидів у ґрунті у десятки та сотні разів, а залишки ДДТ,
ДДЕ та ГХЦГ й досі знаходять в поверхневих водах озера Севан. Ґрунти садів
та виноградників Армавірского й Араратського районів республіки є найбільш
забрудненими залишками пестицидів.
Непридатні та заборонені пестициди Киргизстану зберігаються у складах,
що не відповідають вимогам. Так 72% складів не відповідають гігієнічним та
природоохоронним вимогам. За даними Державного департаменту хімізації та
захисту рослин у складах отрутохімікатів у 1989 році зберігалось 48 тонн
заборонених пестицидів, а у 1994 році вже 171 тонна, що є доказом
безконтрольного завозу непридатних пестицидів. До того ж, слабкий контроль
та велика кількість приватних господарств дають підстави стверджувати про
неконтрольоване використання непридатних пестицидів і понаднормове
пестицидне навантаження на гектар [9].
В Узбекистані налічується 1433 тонни застарілих і заборонених
пестицидів, із яких 118 тонн становлять хлорорганічні пестициди. Крім того, на
території Узбекистану існує 14 спеціальних підземних сховищ, у яких
спеціальними службами проводиться моніторинг їх стану.
У Туркменістані та Таджикистані до 2000-х років інтенсивно
використовувалися ДДТ та інші застарілі пестициди, що призвело до
забруднення ними значних площ.
У кінці 90-х років у Казахстані склалась вкрай небезпечна ситуація у
поводженні з пестицидами. Площі сільськогосподарських земель зменшились
на 31%, що в свою чергу призвело до накопичення застарілих пестицидів у
напівзруйнованих, необлаштованих складах. За оцінками територіальних
управлінь з охорони навколишнього середовища у державі накопичено близько
1200 тонн непридатних пестицидів, в тому числі СОЗ, з яких 500 тонн
пестицидів є неідентифіковані [10].
Не менш небезпечною є ситуація з непридатними пестицидами у Молдові.
У більш ніж 300 складах з незадовільними умовами для зберігання
отрутохімікатів знаходиться близько 3 тис. тонн застарілих пестицидів, які
містять стійкі органічні забруднювачі. А надто близьке розташування сховищ
до басейну річки Дністер ще більше погіршує ситуацію [11].
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У результаті проведеної інвентаризації у Росії виявлено 24 тис. тонн
застарілих пестицидів, з яких 1 тис. тонн складають ртутьвмісні отрутохімікати.
60% складів не відповідають вимогам безпеки та санітарним нормам. Ґрунти
навколо складів забруднені ДДТ. У зв’язку з розвалом державної системи
сільського господарства Росії, місця захоронення пестицидів виявились
забутими та необліковими, і, нині, відбувається їх поступова «повторна»
ідентифікація. Тому, для Росії великою проблемою, яку необхідно негайно
вирішити, є знешкодження запасів застарілих та непридатних пестицидів [12].
За офіційними даними, кількість заборонених та непридатних до
застосування пестицидів в Україні у 2001 році становила 13520,4 т. За даними
комплексної інвентаризації проведеної у 2003 році регіональними органами
Мінагрополітики, Мінекоресурсів, МЗ України відповідно до розпорядження
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2002 року №294-р «Про створення
промислової інфраструктури по знищенню заборонених і непридатних
пестицидів», з урахуванням даних, отриманих наступними роками, виявлена в
країні кількість заборонених та непридатних до застосування пестицидів у 2010
році складала біля 20 тис. т в 24 областях України та АР Крим (табл.1) [13–19].
За останніми даними матеріалів 9 та 10-го Міжнародного форуму з
пестицидів та хімікатів, кількість непридатних пестицидів в Україні становить
більше 37 тис. т (25 тис. т непридатних пестицидів та 11,088 тис. т
гексахлорбензолу (ГХБ) – промислового відходу із ряду стійких органічних
забруднювачів) [20, 21].
Найбільша кількість небезпечних отрутохімікатів зберігається в Сумській
(2527,7 т), Київській (1932,9 т) та Одеській (1500,6 т) областях. Найбільша
кількість складів знаходиться у Сумській (335), Київській (278) та Вінницькій
(276) областях. Найменша кількість складів знаходиться у Чернівецькій області
(20).
За даними часткової інвентаризації 2009–2010 рр., що була проведена в
Україні Міжгалузевим центром пестицидів та рядом міністерств, із загальної
кількості пестицидів 25% пестицидів зберігається під відкритим небом, 35%
складів повністю зруйновані. Значна частина складів розміщена в
водоохоронних зонах та місцях з високим заляганням ґрунтових вод. Відмічено
отруєння пестицидами тварин та птахів, виділення у повітря їх токсичних
речовин та спалахи пожеж на складах. Крім того, існує ризик
несанкціонованого доступу та використання небезпечних сумішей місцевими
жителями.
В результаті багатьох років бездіяльності, в Україні склалася гостра
проблема накопичення непридатних та заборонених до використання
пестицидів.
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Таблиця 1
Загальні запаси непридатних пестицидів в кожному регіоні України за
матеріалами Державного управління охорони навколишнього середовища
у Вінницькій області (станом на 01.01.2010)
Загальна кількість
Загальна кількість
непридатних
непридатних
Регіон
пестицидів, тон
пестицидів, тон
станом на 01.01.2001
станом на 01.01.2010
Крим
685,2
1180,0
Вінниця
Волинь
Дніпропетровськ
Донецьк
Житомир
Закарпаття
Запоріжжя
Івано-Франківськ

390,3
200,4
688,7
218,4
148,0
208,4
1065,6
8108

1073,9
550,0
1211,0
507,6
594,1
109,5
1214,0
402,2

Київ
Кіровоград
Луганськ
Львів
Миколаїв
Одеса
Полтава
Рівне
Суми
Тернопіль
Харків
Херсон
Хмельницький
Черкаси
Чернівці
Чернігів
Загалом

1820,0
1218,5
98,7
468,0
806,8
723,0
757,3
13,3
1120,0
152,2
829,9
419,7
342,0
446,2
36,3
518,7
13520,4

1932,9
1191,7
421,7
415,0
768,5
1500,6
480,0
47,4
2527,7
82,7
1193,0
1003
593,4
690,9
13,3
857,8
20159,87

Висновки і пропозиції.
Підсумовуючи все вище зазначене, слід
відмітити, що проблема забруднення довкілля застарілими, непридатними для
використання та забороненими отрутохімікатами є досить актуальною та
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важливою. Складські приміщення, в яких зберігаються непридатні пестициди
(НП) та їхні суміші, за техніко-експлуатаційним станом вже давно не
відповідають нормативам та виступають потужним джерелом надходження
небезпечних ксенобіотиків у об’єкти навколишнього середовища. Пестициди,
що надійшли у ґрунт упродовж тривалого періоду експлуатації складів,
продовжують мігрувати у суміжні середовища і тим самим створювати загрозу
для живих організмів.
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АННОТАЦИЯ
ПРОБЛЕМА НАКОПЛЕНИЯ НЕПРИГОДНЫХ И ЗАПРЕЩЕННЫХ
ПЕСТИЦИДОВ В СТРАНАХ БЫВШЕГО СССР / МОНАРХ В.В.
В статье освещена актуальность проблемы загрязнения окружающей
среды устаревшими, непригодными для использования и запрещенными
ядохимикатами. Проанализированы общие объемы непригодных и запрещенных
пестицидов в странах бывшего СССР с описанием причин их накопления.
Выявлено, что состояние мест хранения непригодных пестицидов и их
смесей, по технико-эксплуатационному состоянию не соответствует
нормативам и выступает мощным источником поступления опасных
ксенобиотиков в объекты окружающей среды.
Ключевые слова: окружающая среда, непригодные пестициды,
ксенобиотики, смеси
ANNOTATION
THE PROBLEM OF ACCUMULATION OF UNUSABLE AND PROHIBITED
PESTICIDES IN THE COUNTRIES OF THE FORMER USSR/
MONARKH V.V.
The paper highlights the urgency of the problem of environmental pollution with
obsolete, unusable and prohibited pesticides. General volumes of unusable and
prohibited pesticides in the countries of the former USSR with the description of the
reasons of their accumulation are analyzed.
It is found that the technical and operational condition of places where
unsuitable pesticides and their mixtures are stored do not meet the standards and
serve as a powerful source of dangerous xenobiotics in the environment.
Key words: environmental, obsolete, unusable and prohibited pesticides,
xenobiotics, mixtures
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