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НеОБхідНО 
зНАти!

Через те, що хімічні речовини, 
які входять до складу пестицидів та аг-
рохімікатів, можуть бути небезпечними 
для здоров’я людини та осідають на 
стінках порожньої тари з-під засобів 
захисту рослин (ЗЗР), необхідно вдава-
тися до потрійного промивання порож-
ньої тари.  

Непромита використана тара з-під ЗЗР: 
�� Небезпечна для здоров’я користувача;
�� Токсична; 
�� Марнує ваші гроші (оскільки частково 
вміст контейнеру залишається на йо-
го стінках); 
�� Збільшує витрати на утилізацію; 
�� Забруднює довкілля. 

Що робити з небезпечною тарою?
Європейськими фахівцями неоднора-
зово доведено, що в результаті потрій-
ного промивання порожньої тари з–під  
ЗЗР з такої тари видаляються до 100% 
залишків хімічних речовин, які є водо-
розчинними або утворюють емульсії. 

Заради власної безпеки та без-
пеки довкілля дотримуймось 

стандартів ЄС щодо поводження 
з використаною тарою з-під пести-
цидів і агрохімікатів! Тричі промита 
тара мінімізує ризик для здоров’я 
людини та довкілля.

Коли необхідно промивати тару?
Потрійне промивання тари необхід-
но робити відразу після спорожнення 
контейнера під час підготовки робо-
чого розчину для обприскування задля 
того, аби використати увесь його вміст 
за цільовим призначенням,  а також для 
того, щоб на внутрішні стінки контей-
неру не налипали залишки  препарату. 
Адже залишки пестицидів, які можуть 
затвердіти або прилипнути до стінок 
контейнера, або його кришки, набагато 
важче видалити. Саме тому найлегшим 
способом є негайне промивання кон-
тейнеру, поки пестициди перебувають 
у рідкій формі.

Потрійне промивання тари
Потрійне промивання – це найбільш 
практичний метод, який використову-
ється у випадку відсутності спеціального 
обладнання для механічного промиван-
ня тари. Цей метод може використову-
ватися для очищення контейнерів усіх 
розмірів, але методики для малих кон-
тейнерів, які можуть бути промиті в 
руках, та великих контейнерів, які є за-
великими, щоб тримати їх в руках, від-
різняються. 

Потрійне промивання порожньої тари 
з-під пестицидів та агрохімікатів:
�� Береже ваше здоров’я;
�� Звільняє вас від необхідності мати 
справу з небезпечними відходами;
�� Заощаджує ваші кошти завдяки по-
вному вимиванню вмісту контейнера 
в робочий розчин; 

�� Дозволяє знизити витрати на  
ути  лізацію;
�� Забезпечує первинне знезараження 
тари, роблячи її безпечнішою для лю-
дей, тварин та довкілля;
�� Робить транспортування використа-
ної тари безпечним для водія;
�� Перетворює промиту тару на вторин-
ну сировину, придатну для повторної 
переробки;
�� Дозволяє уникнути проблеми спалю-
вання використаної тари, адже спа-
лювання – процес дуже небезпечний 
як для людини, так і для довкілля, що 

зумовлено викидами в атмосферу хі-
мічно небезпечних речовин в процесі 
спалювання;
�� Сприяє захисту довкілля.

Існує три методи потрійного 
промивання використаної тари:
1. Потрійне промивання без викорис-

тання спеціального обладнання;
2. Система промивання під тиском з ви-

користанням розпилювального об-
ладнання;

3. Вбудована система промивання під
тиском.

При виборі будь-якого методу проми-
вання, найкращим варіантом є додаван-
ня промивної рідини безпосередньо в 
робочий розчин для обприскування.

Як правильно робити потрійне 
промивання?
1. Злийте залишок речовини в пристрій

для її застосування або змішувальний
бак та почекайте щонайменше 30 се-
кунд, доки речовина не почне стікати
зі стінок контейнера;

2. Наповніть контейнер на чверть чи-
стою водою;

3. Надійно закрийте його кришкою;
4. Потрясіть та переверніть контейнер,

щоб вода потрапила у всі щілини все-
редині контейнера та у кришку;

5. Вилийте воду з контейнеру в
пристрій для її застосування чи
змішувальний бак;

6. Почекайте щонайменше 30 се-
кунд, доки вода не почне стікати
зі стінок контейнеру;

7. Повторіть цю процедуру ще що-
найменше двічі для повного очи-
щення контейнера.

Що робити з промитою тарою з-під ЗЗР?
За реквізитами, вказаними на зворотно-
му боці цієї листівки, повідомляйте ком-
панії-виробники про:
�� місцезнаходження;
�� тип;
�� кількість порожньої тари; 
�� адресу, за якою її зможе забрати лі-
цензований оператор з утилізації та-
ри з-під ЗЗР.   

Зверніть увагу: компанії-члени Агрохі-
мічного комітету не займаються збором, 
транспортуванням та утилізацією вико-
ристаної тари з-під ЗЗР самостійно. Від-
повідно до вимог чинного законодавства, 
кожна компанія укладає договір на надан-
ня вищезазначених послуг з операторами, 
які мають відповідні ліцензії Міністерства 

екології та природних ресурсів 
України на поводження з небезпеч-
ними речовинами. В рамках такого 
договору компанія-член Агрохі-

мічного комітету може лише 
інформувати ліцензованого 
оператора про місцезнахо-
дження використаної тари, 
звідки її необхідно забрати на  
утилізацію.    

Дотримуйтесь простих правил безпеч-
ного поводження з використаною та-
рою – бережіть себе та довкілля!

ПАМ’ЯтАЙте:  
У ЖОдНОМУ РАзі

Не зАСтОСОВУЙте 

ПОРОЖНЮ тАРУ з-Під 
зАСОБіВ зАхиСтУ РОСЛиН 

У ПОБУтОВих ЦіЛЯх! Це 
ВКРАЙ НеБезПеЧНО дЛЯ 

ВАШОГО здОРОВ’Я!

УВАГА! ВідРАзУ ПіСЛЯ 
ПОтРіЙНОГО ПРОМиВАННЯ 

ПОРОЖНЬОЇ тАРи 
з-Під ПеСтиЦидіВ ЇЇ    

НеОБхідНО ПРОКОЛОти,    
АБи УНеМОЖЛиВити 

ПОВтОРНе ВиКОРиСтАННЯ 
ЦіЄЇ тАРи В ПОБУтОВих 

ЦіЛЯх!

ПАМ’ЯтАЙте: зБиРАННЯ, 
зНезАРАЖеННЯ, 
ПеРеВезеННЯ тА 

УтиЛізАЦіЯ ВиКОРиСтАНОЇ 
тАРи з-Під зАСОБіВ 
зАхиСтУ РОСЛиН – 

ВЖе ПеРедПЛАЧеНО 
ВиРОБНиКОМ 

і Не ПОтРеБУЄ 
дОдАтКОВих ФіНАНСОВих 

ВитРАт Від КіНЦеВОГО 
СПОЖиВАЧА! 

В країнах ЄС непромита тара з-під 
ЗЗР не допускається до транспор-

тування, оскільки в процесі збирання 
та транспортування непромитої тари 
залишки пестицидів і агрохімікатів по-

трапляють до навколишнього  
середовища.

Правильне промивання вимагає від 
користувача:

��Промивати контейнер відразу після 
його спорожнення;

�� Виливати промивну воду в розпилю-
вальний бак як частину робочого 
розчину.
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тОВ «Аріста 
ЛайфСайенс Україна»

Контактні телефони/факс: 
(+380 44) 490 26 93; 

(+380 44) 258 17 08
Поштова адреса: 03040, Україна, 
м.Київ, вул.Васильківська, 1, оф. 212 

тОВ «БАСФ т.О.В.»
Контактний телефон:  
(+38 044) 591 55 95
Факс: (+38 044) 591 55 97
Поштова адреса:
бульвар Дружби народів 19
м. Київ, 01042
www.agro.basf.ua

тОВ «Байєр» 
Гаряча лінія: (+380 44) 220 33 72
Контактний телефон:  
(+380 44) 220 33 00
www.bayercropscience.com.ua 
Поштова адреса: вул. Верхній Вал, 4б, 
м. Київ, 04071 
Гаряча лінія Байєр АГ (Німеччина): 
+44 1603 40 10 30

Представництво «доу 
АгроСайенсіс Компані»
Контактний телефон:  
(+38 044) 230 26 50 / 289 20 40  
Факс: (+38 044) 289 20 41
Поштова адреса: вул. Велика Василь-
ківська, 9/2, оф. 72, Київ, 01004
www.dowagro.com

тОВ «дюпон Україна» 
Гаряча лінія: 0-800-309-309
Контактний телефон:  
(+38 044) 495 26 70
Поштова адреса: вул. Спаська 30-А, 
Київ, Україна 04070
www.zzr.dupont.ua

тОВ «Мактешим-Аган Україна»
Контактний телефон:  
(+380 44) 496 05 45
Факс: (+380 44) 496 02 22
Поштова адреса: вул. Васильківська 14,
оф. 404, Київ 03040
www.ma-ukraine.com.ua  

тОВ «Монсанто Україна»
Контактний телефон:  
(+38 044) 490 75 75
Факс: (+38 044) 490 01 45
Поштова адреса: вул. Володимирська 
101А, пов.5, Київ 01033
www.monsanto.com.ua 
www.roundup.ua

тОВ «НУФАРМ УКРАЇНА» 
Контактний телефон:  
(+380 44) 390 09 58 
Поштова адреса: вул. М. Грінченка, 4 
Горизонт Парк, Київ, 03680
www.nufarm.com.ua

тОВ «Самміт-Агро Юкрейн» 
Контактний телефон:  
(+38 044) 494 37 04
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Горького, 172-А, 11 поверх
www.summit-agro.com.ua

тОВ «Сингента»
Контактний телефон:  
(+38 044) 494 17 71  
Факс:  (+38 044) 494 17 70, 
Поштова адреса: 03680, м. Київ, 
вул. Козацька, 120/4
www.syngenta.ua

Європейська Бізнес Асоціація
Андріївський узвіз 1а, 1-й поверх
Київ,  04070,  Україна
Тел.:  (+380 44) 496 06 01 
Факс: (+380 44) 496 06 02
www.eba.com.ua

Гарячі лінії/ контактна інформація 
компаній-членів Агрохімічного комітету 
Європейської Бізнес Асоціації
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