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Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України від 19 лютого 
2021 року № 338 «Про деякі питання у сфері 
бджільництва»



Законодавче підґрунтя та необхідність перегляду 
встановлених механізмів

Прямі норми та вимоги 
законодавства
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Про бджільництво

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 21, ст.157)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 586-VI від 24.09.2008. ВВР, 2009, № 10-11, ст. 137
Кодексом
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Невідповідність законодавства 
сьогоденним реаліям 

функціонування ринку
У

ґ

Масові отруєння та загибель бджіл
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1. Затверджено Положення про робочу з питань розвитку бджільництва та її склад.

2. Напрацьовано проєкт наказу Мінекономіки «Про деякі питання у сфері бджільництва».

1. Направлено проєкт наказу Мінекономіки направлено для повторного погодження до 
заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

2. Отримано погодження від Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, Національної академії 
аграрних наук України (з рекомендаціями) та Державної регуляторної служби України.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________ У

1. Наказ Мінекономіки від 19 лютого № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва» подано на 
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

2. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04.03.2021 № 280/35902, 281/35903, 282/35904, 
283/35905.

3. 05 березня 2021 року внесений до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та 
набрав чинності.



Структура наказу

ЗАТВЕРДЖЕНО

*
1. План породного

районування бджіл.

2. Порядок видачі
ветеринарно-санітарного

паспорта пасіки.

3. Порядок реєстрації пасіки.

4. Інструкцію з профілактики та
встановлення факту отруєння

бджіл засобами захисту
рослин.

ВНЕСЕНО ЗМІНИ

До Інструкції щодо 
попередження та ліквідації 

хвороб і отруєнь бджіл, 
затвердженій наказом 
Головного державного 

інспектора ветеринарної 
медицини України від 30 січня 

2001 року № 9, зареєстрованої 
в Міністерстві юстиції України 

12 лютого 2001 року за 
№ 131/5322.

ВТРАТА ЧИННОСТІ

ж
Наказ Міністерства аграрної 
політики України, Української 
академії аграрних наук від 20 
вересня 2000 року № 184/82 

“Про затвердження 
нормативно-правових актів з 

питань розвитку 
бджільництва”, 

зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23 жовтня 
2000 року за № 736/4957.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

ПЛАН
породного районування бджіл

Залишився без 
змін

Область Порода (популяція) бджіл

1 2

Автономна Республіка Крим Українська степова, карпатська

Вінницька Українська степова, карпатська

Волинська Карпатська, поліська

Дніпровська Українська степова

Донецька Українська степова

Житомирська Українська степова, поліська

Закарпатська Карпатська

Запорізька Українська степова

Івано-Франківська Карпатська

Київська Українська степова, поліська

Кіровоградська Українська степова

Луганська У країнеька степова

Львівська Карпатська

Миколаївська Українська степова

Одеська Українська степова

Породне районування бджіл - це 
науково обгрунтований відбір для 

розведення і господарського 
використання в конкретних регіонах 

таких порід бджіл, біологічні 
особливості яких найкращим чином 

відповідають 
типовим умовам клімату і медозбору 

цих регіонів

На момент розроблення та погодження наказу, 
Мінекономіки не мало науково обґрунтованих даних



Наказ Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

%З #

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОРЯДОК 
реєстрації пасіки

1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації пасіки суб’єктами 

господарювання (юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми 

та форми власності та фізичні особи -  підприємці, зокрема сімейні фермерські 

господарства, шо провадять діяльність у галузі бджільництва), а також 

фізичними особами, у яких наявні бджолині с ім 'ї (далі -  власник пасіки або 

уповноважена ним особа) у місцевих державних адміністраціях або органах 

місцевого самоврядування (далі -  органи місцевого самоврядування),

2. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за 

місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах 

місцевого самоврядування.

3. Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного 

паспорта пасіки (далі -  паспорт пасіки) територіальним органом Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів.

4. Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки 

(додаток) власника пасіки або у повноваженої ним особи в день звернення.

ЩО БУЛО ТА 
ЩО СТАЛО



БУЛО СТАЛО
1. Цей порядок установлює вимоги до проведення реєстрації пасік усіх форм власності. 1. Цей Порядок визначає процедуру реєстрації пасіки суб’єктами господарювання

(юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та 
фізичні особи -  підприємці, зокрема сімейні фермерські господарства, що провадять 
діяльність у галузі бджільництва), а також фізичними особами, у яких наявні бджолині 
сім’ї (далі -  власник пасіки або уповноважена ним особа) у місцевих державних 
адміністраціях або органах місцевого самоврядування (далі -  органи місцевого 
самоврядування).

2. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за 2. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за 
місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом, у місцевих місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом в органах місцевого 
державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік самоврядування.
заснування пасіки.

3. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної особи 3. Реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки 
незалежно від форми власності. У заяві про реєстрацію пасіки зазначаються назва та (далі -  паспорт пасіки) територіальним органом Державної служби України з питань 
адреса заявника, кількість бджолосімей. безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

4. Реєстрація пасіки проводиться за заявою про реєстрацію пасіки (додаток) власника 
пасіки або уповноваженої ним особи в день звернення.
До заяви додається засвідчена заявником копія паспорта пасіки.

5. У заяві зазначаються: 
прізвище, ім’я, по батькові....
найменування (для юридичної особи), прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) (для 
фізичної особи -  підприємця);
місцезнаходження (для юридичної особи), місце проживання (для фізичної особи -  
підприємця);
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта.......
контактна інформація

4. Під час реєстрації пасік проводиться їх обстеження районними (міськими) 6. Інформація про реєстрацію пасіки вноситься до журналу обліку пасік, який ведеться 
управліннями ветеринарної медицини. Дані обстежень заносяться у журнал обліку органами місцевого самоврядування.
пасік у районному (міському) управлінні ветеринарної медицини. У журналі обліку пасік зазначається інформація згідно з пунктом 5 цього Порядку, а також:

місце фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо земельної 
ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); кількість бджолиних сімей на 
дату реєстрації паспорта пасіки; порода (популяція) бджолиних сімей (за наявності); 
єдиний унікальний номер.



БУЛО СТАЛО
5. Районне (міське) управління ветеринарної медицини повинне видати в 30-денний термін 
заявнику ветеринарно -санітарний паспорт пасіки, що засвідчує факт її реєстрації. Порядковий 
номер у журналі, під яким зареєстрована пасіка, присвоюється ветеринарно -санітарному паспорту 
пасіки.

8. У разі перевезення (кочівлі) пасіки на адміністративну територію іншого органу місцевого 
самоврядування власник пасіки або уповноважена ним особа інформує про це вказані органи 
самоврядування.
Інформація повинна бути надана засобами електронного зв'язку або в письмовій формі не пізніше 
ніж за два календарних дні до перевезення (кочівлі) пасіки на їх територію.
Власник пасіки або уповноважена ним особа надає відомості, зазначені в пункті 5 цього Порядку, а 
також повідомляє про:
місце запланованого розташування пасіки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); 
час запланованого прибуття та виїзду (дата початку і закінчення перевезення (кочівлі) пасіки); 
кількість бджолиних сімей під час перевезення (кочівлі) пасіки;
контактну інформацію власника пасіки або уповноваженої ним особи (номер телефону, адресу 
електронної пошти).
У разі якщо інформація була надана лише телефоном, не пізніше наступного робочого дня після 
прибуття на місце кочівлі власник пасіки або уповноважена ним особа надає органу місцевого 
самоврядування, на адміністративну територію якого перевезено пасіку, електронне (підписане 
електронним цифровим підписом) або письмове повідомлення-підтвердження про прибуття.
Орган місцевого самоврядування вносить подану власником пасіки або уповноваженою ним 
особою інформацію до журналу обліку пасік.

Відсутня норма 9. Під час перевезення (кочівлі) пасіки власник пасіки зобов'язаний керуватися положеннями 
законодавства.

Відсутня норма 10. У разі надходження інформації про заплановане застосування засобів захисту рослин на 
адміністративній території органу місцевого самоврядування вказані органи самоврядування 
протягом чотирьох робочих годин повідомляють про це власників пасік та/або уповноважених ними 
осіб, зареєстрованих і таких, що прибули на кочівлю на їх територію, у встановленому 
законодавством порядку.

6. Власники повинні виконувати вимоги законодавства України з питань бджільництва. X

7. При зміні назви чи адреси пасіки її власник повинен проінформувати про це районне (міське) 
управління ветеринарної медицини протягом 10 днів.

7. У разі припинення діяльності пасіки її власник або уповноважена ним особа протягом десяти 
календарних днів письмово інформує про це орган місцевого самоврядування, де зареєстровано 
пасіку.

8. Дані звітності подають усі пасіки (юридичні та фізичні дані, які утримують бджолосім'ї) 
до 10 квітня поточного року органам виконавчої влади за місцезнаходженням пасіки.



ВСТАНОВЛЕНА 
ФОРМА ЗАЯВИ

У заяві зазначаються:
□  прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), місце 

проживання, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта (для фізичних осіб, які через 
свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті) (для фізичної особи);

□  найменування (для юридичної особи), прізвище, 
ім'я, по батькові (за наявності) (для фізичної особи 
- підприємця);

□  місцезнаходження (для юридичної особи), місце 
проживання (для фізичної особи - підприємця);

□  код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків або серію (за наявності) та номер 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків та повідомили про це 
відповідний контролюючий орган і мають відмітку 
у паспорті) (для фізичної особи - підприємця);

□  контактна інформація (номер телефону, адреса 
електронної пошти).



Що треба робити власнику пасіки або 
уповноваженій ним особі ?

Що робить місцева державна адміністрація 
або орган місцевого самоврядування?

Зробити копію ветеринарно-санітарного паспорта пасіки 
(отриманого в територіальному органі 
Держп родспоживслужби) та засвідчити.

Звернутись до місцевої державної адміністрації або органу 
місцевого самоврядування за місцем п роживання фізичної 
особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка 
займається бджільництвом із заявою та копією паспорта.

власник або уповноважена ним особа У разі припинення діяльності 
пасіки протягом десяти календарних днів письмово інформує 
орган місцевого самоврядування, за місцем реєстрації пасіки

місцева державна 
адміністрація або орган 

місцевого самоврядування

▲  *

Відповідальна особа м ісцевої д ерж авної адм ін істрац ії 
або органу м ісцевого сам оврядування перев іряє 
в ідпов ідн ість заповнених докум ентів  встановленим  
вимогам

Відповідальна особа м ісцевої держ авної 
ад м ін істрац ії або органу місцевого 
сам оврядування вносить інф орм ац ію  про 
реєстрац ію  пасіки до ж урнал у обл іку пасік, який 
вона веде.

Ведеться ж урнал  обл іку пас ік  у в ідпов ідності до вимог 
встановлених пунктом  6 П орядку реєстрац ії пасіки

Власник пасіки або уповноважена 
ним особа надає відповідні відомості 

у разі перевезення (кочівлі) пасіки

Реєстрація пасіки 
здійснюється в день 

звернення

Відсутня вимога щодо 
переєстрації пасіки



Наказ Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського 
господарства України 
■ґ9<.оьс?месс 3 3 4

ПОРЯДОК
видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки 

І. Загальні положення

І. Цей Порядок визначає процедуру видачі ветеринарно-санітарного 

паспорта пасіки (далі -  паспорт пасіки).

2- У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях: 

ведення ветеринарно-санітарного паспорта пасіки унесення до паспорта 

пасіки відомостей щодо процесів, які здійснюються на пасіці, та інформації про 

ветеринарно-санітарні заходи;

ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (далі паспорт пасіки) документ, 

який ідентифікує пасіку га встановлює ветеринарно-санітарний стан бджолиних 

сімей;

Реєстр ветеринарно-санітарних паспортів насік (далі -  Реєстр паспортів 

пасік) -  єдиний перелік паспортів пасік, зареєстрованих на території України, який 

формується в електронній формі компетентним органом, та ведеться його 

територіальними органами з використанням їх матеріально-технічної бази.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЩО БУЛО ТА 
ЩО СТАЛО



БУЛО СТАЛО

Відсутня норма ведення ветеринарно-санітарного паспорта пасіки -  унесення до паспорта 
пасіки відомостей щодо процесів, які здійснюються на пасіці, та інформації 
про ветеринарно-санітарні заходи

Відсутня норма ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (далі -  паспорт пасіки) -  документ, 
який ідентифікує пасіку та встановлює ветеринарно-санітарний стан 
бджолиних сімей;

Відсутня норма Реєстр ветеринарно-санітарних паспортів пасік (далі -  Реєстр паспортів пасік) 
-  єдиний перелік паспортів пасік, зареєстрованих на території України, який 
формується в електронній формі компетентним органом, та ведеться його 
територіальними органами з використанням їх матеріально-технічної бази.

1. Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (надалі - паспорт) (додаток) 
видається районним (міським) управлінням ветеринарної медицини на

1. Видача паспорта пасіки здійснюється в день звернення за заявою про 
видачу паспорта пасіки (додаток 2), що подається власником пасіки або

пасіку незалежно від форми її власності і є документом, який засвідчує уповноваженою ним особою до територіального органу компетентного
ветеринарно-санітарний стан пасіки. органу за місцем проживання власника пасіки або місцезнаходженням

пасіки в письмовій або електронній формі (з накладенням кваліфікованого 
електронного підпису).
До заяви додається заповнений та підписаний власником пасіки або 
уповноваженою ним особою паспорт пасіки.

2. Паспорт підписується головним державним інспектором ветеринарної 
медицини району (міста) і завіряється печаткою районного (міського) 
управління державної ветеринарної медицини.

2. Після отримання територіальним органом компетентного органу в 
письмовій або електронній формі заяви про видачу паспорта пасіки та 
заповненого паспорта пасіки посадова особа територіального органу

3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського) управління компетентного органу вносить інформацію до Реєстру паспортів пасік та
ветеринарної медицини і має порядковий номер. здійснює видачу паспорта.



БУЛО СТАЛО
3. Під час реєстрації паспорта пасіки йому присвоюється єдиний унікальний 
номер, який проставляється на титульному аркуші паспорта пасіки 
посадовою особою територіального органу компетентного органу (з 
відповідним підписом і печаткою) та вноситься разом з відомостями про 
пасіку до Реєстру паспортів пасік.

4. Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини, купівлі Відсутня норма 
вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при вивезенні
(продажу) бджіл і продуктів бджільництва відповідно до Порядку видачі 
ветеринарних документів, затвердженого наказом Державного комітету 
ветеринарної медицини України від 13 квітня 2009 року N 85 ( 20519-09 
), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 червня 2009 року за N 
519/16535 (із змінами).

4. До відомостей, що вносяться до Реєстру паспортів пасік, належать: 
єдиний унікальний номер; інформація власника пасіки; місце проживання 
фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи -  власника пасіки; 
контактна інформація власника пасіки або уповноваженої ним особи; місце 
фактичного розташування пасіки із зазначенням інформації щодо 
земельної ділянки (адреса або кадастровий номер земельної ділянки); 
кількість бджолиних сімей; порода (популяція) бджолиних сімей (за 
наявності); статус пасіки (зареєстрована/ліквідована).

5. Паспорт зберігається у старшого бджоляра або власника пасіки і Відсутня норма 
пред'являється на вимогу спеціаліста ветеринарної медицини.

Відсутня норма 6. У разі невідповідності заяви або паспорта пасіки встановленій формі, а
також надання в них неповної інформації (не заповнено всі обов’язкові 
відомості в заяві або паспорті пасіки), заява та заповнений і підписаний 
паспорт пасіки повертаються в одноденний строк власнику пасіки або 
уповноваженій ним особі.
Відмова у видачі паспорта пасіки з інших підстав не допускається.



БУЛО СТАЛО
Відсутня норма 7. Єдиний унікальний номер складається з таких елементів, що розділяються 

дефісом:
1) двозначного літерного коду України (ШД);
2) коду області, у якій розміщується пасіка, згідно з Кодифікацією адміністративно- 
територіальних одиниць України (областей, районів (міст));
3) коду району (міста), у якому розміщується пасіка, згідно з Кодифікацією 
адміністративно-територіальних одиниць України (областей, районів (міст));
4) порядкового номера паспорта пасіки, що починається з одиниці та 
присвоюється в порядку зростання.
Єдиний унікальний номер не може бути присвоєний іншому паспорту пасіки, 
навіть після припинення діяльності зареєстрованої пасіки.

6. Паспорт підлягає заміні на 
при зміні власника пасіки.

новий після заповнення всіх його розділів, а також 8. Паспорт пасіки підлягає заміні на новий у разі його втрати, пошкодження або 
зміни власника пасіки за заявою власника пасіки або уповноваженої ним особи, 
що складається в довільній формі та подається до територіального органу 
компетентного органу.

Відсутня норма 9. У разі припинення діяльності пасіки власник пасіки або уповноважена ним 
особа протягом десяти календарних днів письмово інформує про це 
територіальний орган компетентного органу, що здійснював видачу паспорта 
пасіки.
Територіальний орган компетентного органу протягом п’яти календарних днів у 
Реєстрі паспортів пасік змінює статус пасіки із зареєстрованої на ліквідовану.

Відсутня норма 10. Реєстр паспортів пасік розміщується на офіційному вебсайті компетентного 
органу. Інформація про реєстраційний номер облікової картки платника податків 
або серію та номер паспорта не підлягає оприлюдненню.

Відсутня норма 1. Після здійснення ветеринарно-санітарних заходів посадовою особою 
територіального органу компетентного органу в паспорті пасіки засвідчується її 
ветеринарно-санітарний стан.

Відсутня норма 2. Результати ветеринарно-санітарних заходів, у тому числі щорічного весняного 
обліку пасік, які здійснюються до 15 травня поточного року, вносяться в додаток до 
паспорта пасіки посадовою особою територіального органу компетентного органу.



ВСТАНОВЛЕНА НОВА ФОРМА 
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ПАСПОРТА ПАСІКИ

Д одаток 1
до Порядку видачі ветеринарно- 
санітарного паспорта пасіки 
(пункт 3 розділу І)

Ветеринарно-санітарним ііасиорі пасіки №  _

1. Власник

Ю ридична особа Найменування

Код згідно 3 
ЄД РП О У

Ф ізична особа
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності))

(реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (чи 
наявності) та номер пасноріа)

2. Х арактеристика пасіки

2.1. К ількість бдж олиних сімей
2.2. Порода (популяція) бдж іл

2.3. Адреса розміщ ення пасіки _

(у разі розміщення пасіки в декількох місцях зазначаються всі адреси)

3. Ветеринарне обслуговування ілійсиюгп,ся

(найменування органу у  станови/особи, якщо ие приватний ветеринарний лікар)

11 осадова особа. Посада _ _ ______________________________________________
яка видала
паспорт пасіки Прізвищ е, ім ’я , по батькові (за наявності) _

П ідпис та  печатка

Власник пасіки Прізвищ е, ім ’я, по батькові (за наявності)
або уповноваж ена __________________________________________
ним особа

Підпис

Дата реєстрації___ _20_р.



ВСТАНОВЛЕНА ФОРМА ЗАЯВИ 
ПРО ВИДАЧУ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ПАСПОРТА



Що треба робити власнику пасіки або 
уповноваженій ним особі для отримання 

ветеринарно-санітарного паспорта пасіки?

Заповнити заяву про видачу ветеринарно -санітарного 
паспорта пасіки та заповнити та підписати паспорт 
пасіки, встановленого зразка

Подати ці документи до територіального органу 
компетентного органу за місцем проживання 
власника пасіки або місцезнаходженням пасіки 
в письмовій чи електронній формі.

Отримує відповідно оформлений паспорт пасіки 
в день звернення

власник пасіки або уповноважена ним особа надає 
паспорт для оновлення даних в Реєстрі паспортів у 
разі зміни відомостей.

Що робить посадова особа територіального 
органу Держпродспоживслужби?

Відповідальна особа перевіряє відповідність заповнених документів 
встановленим вимогам

Відповідальна особа присвоює паспорту унікальний номер та 
ставить його на титульну сторінку (з підписом та печаткою).

Відповідальна особа вносить інформацію до Реєстру паспортів 
пасік.

Посадова особа територіального органу Держпродспоживслужби вносить 
результати ветеринарно-санітарних заходів в додаток до паспорта

Відмова у видачі паспорта 
повідомляється в одноденний термін

Реєстр паспортів пасік 
розміщується на вебсайті 

компетентного органу

Паспорт пасіки підлягає 
заміні на новий у разі 

втрати, пошкодження або 
зміни власника_____



Інструкція встановлює:

□  основні причини отруєння бджіл 
засобами захисту рослин;

□  заходи щодо профілактики отруєння 
бджіл засобами захисту рослин;

□  установлення факту отруєння бджіл та 
допомоги постраждалим від отруєння 
бджолосім'ям;

□  механізми визначення шкоди, 
заподіяної власникам пасік від 
отруєння бджіл.



Постійно діюча Комісія із встановлення 
факту отруєння бджіл

Мета

Обстеження пасіки і фіксація 
випадків отруєння бджіл на 

вимогу та за заявою власника 
пасіки

установлення достовірності 
загибелі бджіл;

установлення обставин, за яких 
сталася загибель бджіл;

надання рекомендацій щодо 
визначення шкоди, заподіяної 
власникам пасік унаслідок 
отруєння бджіл;

відібрання і спрямування в 
лабораторію проб матеріалу 
(патологічний матеріал, бджоли, 
продукція бджільництва, а також 
зелена маса рослин, ґрунт);

установлення джерела та причин 
загибелі бджіл, надання висновків 
та пропозицій.



□  представник органу місцевого самоврядування за місцем розташуванням 
пасіки, який є головою Комісії, та представник органу місцевого 
самоврядування, адміністративні межі якого знаходяться ближче ніж за 
10 кілометрів від пасіки, яку обстежує Комісія;

□  представник територіального органу Державної служби України з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів або представник 
державної установи, що належить до сфери управління 
Де ржп род спожи вслужби;

□  представник територіального органу Національної поліції України.

До роботи Комісії залучається власник обстежуваної пасіки або уповноважена ним 
особа.

До роботи Комісії також можуть бути залучені за згодою:
Склад Комісії

□  фізичні особи та суб’єкти господарювання або їх представники, які 
використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від розміщення 
пасіки;

□  представники профільних громадських об’єднань -  не більше ніж дві особи, які 
здійснюють діяльність у цій місцевості;

□  представник територіального чи міжрегіонального територіального органу 
Де ржавної е кологічної інспе кції Україн и;

□  представник Державної авіаційної служби України.



Що треба робити власнику пасіки або уповноваженій ним особі при отруєннях
бджіл?

Орган місцевого 
самоврядування крок

Звертається

Власник пасіки

▲

Невідкладно збирається 
постійно діюча Комісія

Склад Ком ісії затверджується 
р іш енням  органу місцевого 
сам оврядування та  оновлюється 
щ орокудо 01 березня.

Держпр одспожи вслужби Н ац іональна поліц ія

Постійно діюча Комісія 
проводить обстеження 

щодо встановлення факту 
отруєння бджіл

▲

крок

Комісія має пр а в о :
отримувати в установленому порядку від місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та 
організацій інформацію, документи та матеріали, 
необхідні для виконання покладених на неї 
завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників 
місцевих органів виконавчої влади, інших органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ 
та організацій, громадян (за їх згодою);

запрошувати керівників та інших представників 
суб'єктів господарювання (їх посадових та 
службових осіб), фізичних осіб, дії чи бездіяльність 
яких стали підставою для розгляду відповідного 
питання Комісією, отримувати від них інформацію, 
документи та матеріали, необхідні для виконання 
покладених на неї завдань;

звертатися до правоохоронних органів щодо 
вжиття заходів з метою припинення порушення 
прав і законних інтересів суб'єктів господарювання 
або окремих громадян;

ініціювати питання про притягнення до 
відповідальності осіб за порушення ними норм 
законодавства;

взаємодіяти з органами виконавчої влади, 
органами місцевого самоврядування,
п ідп риємствами, установами та ор ганізаціями.

Акт встановлення факту 
отруєння бджіл

Постійно діюча Комісія 
фіксує результати 
обстеження в Акті 

встановлення факту 
отруєння бджіл

Здійснюється 
відбір зразків для 

проведення 
аналізів

Постійно діюча Комісія 
надає рекомендації щодо 

визначення шкоди, 
заподіяної власнику пасіки



Рекомендації щодо ефективного впровадження вимог визначених 
наказом 338

Структурні підрозділи облдержадміністрацій, що 
забезпечують виконання функцій з питань 

агропромислового розвитку
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® Провести інформаційну кампанію серед 

фізичних осіб та суб’єктів господарювання, що 
дотичні до сфери бджільництва
• Нарада, тренінг, конференція
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Впровадити журнал обліку пасік, 
відповідно до вимог передбачених 
Порядком реєстрації пасік
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Актуалізувати наявний облік 
пасік у зв'язку із 
децентралізацією
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Затвердити склад постійно діючої 
Комісії із встановлення факту 
отруєння бджіл

У

Держпродспоживслужба та її територіальні органи

Провести інформаційну кампанію 
серед посадових осіб, що 
належать до сфери управління

Нарада, тренінг, конференція

Визначити відповідальних за 
прийняття та опрацювання 
документів щодо паспортів пасік

Запровадити Реєстр паспортів 
пасік та оприлюднити на 
офіційному вебсайті
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