
Держпродспоживслужба інформує 

 

Незабаром настане весняна пора, бджолині сім’ї відчують сонячне тепло 

та розпочнуть свою невтомну роботу, а у пасічників розпочнеться «гаряча 

пора» після зимової перерви. Щоб період медозбору пройшов успішно 

Черкаське районне управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області пропонує пасічникам, 

керівникам сільськогосподарських підприємств та інших підприємств, 

діяльність яких має вплив на довкілля  ознайомитись на сайті Михайлівської 

сільської ради в режимі офлайн з матеріалами семінару щодо запобігання 

виникнення отруєнь  бджіл хімікатами, порядку дій коли таке отруєння 

сталось та особливостей проведення реєстрації пасік.  

Матеріали семінару розроблені на підставі Законів України «Про 

бджільництво», «Про ветеринарну медицину», «Про захист рослин», «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя 

тварин», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів», інструкції «З профілактики та встановлення факту отруєння бджіл 

засобами захисту рослин». 
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Як проводиться реєстрація пасік. 

 

Бджільництво, як будь-який вид діяльності в нашій країні 

регламентується рядом законодавчих актів.  

Відповідно до Закону України «Про бджільництво» кожна пасіка 

підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або 

місцезнаходженням юридичної особи, яка займається бджільництвом у 

місцевих державних адміністраціях, міських або сільських радах один раз в рік 

заснування пасіки. З цією метою необхідно на ім’я голови органу місцевого 

самоврядування написати заяву про реєстрацію пасіки та подати її для 

розгляду. В заяві обов’язково необхідно вказати місце (адресу) розташування 

пасіки та кількість бджолосімей. 

Саме безпосереднє розміщення пасіки повинне проводитись на 

земельних ділянках, які належать власнику пасіки. Розміщення пасік на 

земельних ділянках, інших власників або користувачів здійснюється за їх 

згодою. 

Інформація про реєстрацію пасіки вноситься до спеціальної книги 

реєстрацій органу місцевого самоврядування. 

Відповідно до наказу №39 від 10.02.2016 Мінагрополітики України 

власник пасіки повинен зареєструватись як оператор ринку та згідно до наказу 

№ 184/82 від 20.09.2000 Мінагрополітики України повинен оформити та 

отримати ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку. Для цього він повинен 

звернутись до установи Держпродспоживслужби з відповідною заявою в якій 

вказується назва та адреса заявника кількість бджолосімей. Після цього 

фахівці Держпродспоживслужби разом із пасічником проводять епізоотичне 

обстеження пасіки. З метою ефективного обстеження, відбору відповідного 

матеріалу для проведення лабораторних досліджень дану роботу 

рекомендовано  проводити в весняний період до 10 квітня і на протязі 30 днів, 

в разі встановлення відсутності хвороб бджіл,  пасічник отримає ветеринарно-

санітарний паспорт на пасіку що є офіційним дозволом на ведення 

бджолярства.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Як попередити отруєння бджіл хімікатами! 

Одним із злободенних факторів, які, на превеликий жаль, досить часто 

призводять до масової загибелі бджолосімей є отруєння бджіл при проведенні 

обробок рослин пестицидами. 

З метою запобігання виникнення таких отруєнь в Україні прийнято такі 

законодавчі акти: Законів України «Про бджільництво», «Про ветеринарну 

медицину», «Про захист рослин», «Про пестициди та агрохімікати», інструкції 

«З профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту 

рослин». 

Відповідно до вимог цих документів пасічники, сільськогосподарські 

підприємства, інші виробництва, які мають вплив на довкілля зобов’язані 

неухильно виконувати свої обов’язки під  наглядом та системною 

координацією органів місцевого самоврядування. 

Зокрема пасічники зобов’язані мати ветеринарно-санітарні паспорти 

на пасіки а пасіки повинні бути зареєстровані в органах місцевого 

самоврядування та установах Держпродспоживслужби. Двічі на рік проводити 

обстеження (ревізію) пасіки з обов’язковим відбором підмору, розплоду 

бджіл, для проведення лабораторних досліджень. 

Перед проведенням перевезення (кочівлі) пасіки до медоносних угідь 

пасічники повинні звернутись до установи Держпродспоживслужби за місцем 

реєстрації та отримати супровідні ветеринарні документи, які підтверджують  

благополуччя пасіки по інфекційним хворобам бджіл. Узгодити із власниками 

або користувачами земельних ділянок про майбутнє місце розташування 

пасіки та за два календарних дні повідомити про це органи місцевого 

самоврядування та надати свої контактні дані (номер телефону та адресу 

електронної пошти). Пасічник, який не повідомив органи місцевого 

самоврядування за новим місцем розміщення пасіки про перебування пасіки, 

бере на себе всі ризики завдання шкоди або загибелі пасіки внаслідок 

застосування засобів захисту рослин. 

З метою запобігання можливого отруєння бджіл пасічники, після 

отримання попередження, яке може бути надіслане особистим повідомленням 

на телефон чи на електронну адресу, розміщене на  офіційній інтернет-сторінці 

органів місцевого самоврядування, в засобах масової інформації місцевого 

рівня або оголошене завчасного по радіо, телебаченню місцевого рівня про 

майбутню хімічну обробку сільськогосподарських рослин, повинен негайно  

до початку такої обробки вивести пасіку у безпечне місце, або ізолювати бджіл 

у вуликах на  термін (не більше ніж 12 годин), передбачений обмеженнями в 

разі застосування засобів захисту рослин. При  ізоляції бджіл у вуликах гнізда 

розширюють до повного комплекту рамок або ставлять магазини. На 

двокорпусні або багатокорпусні вулики залежно від сили сімей ставлять 

додаткові корпуси з половинною кількістю рамок, зверху одягають раму з 

металевою сіткою (розмір вічка 2,5 х 2,5 мм або 3 х 3 мм), сітку накривають 
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тканиною і за необхідності кладуть утеплення. У день запланованого 

застосування засобів захисту рослин зранку, до початку льоту бджіл, льотки 

закривають з використанням льоткових загороджувачів із вентиляційними 

отворами, знімають із сітки утеплення. У жарку безвітряну погоду під кришку 

підкладають рейки завтовшки 1-2 см. У вулик дають воду в стільниках, 

годівницях або напувалках. На ніч льотки відчиняють. 

Після закінчення строку детоксикації рослин пасіку можна повернути на 

звичне місце, або припинити ізоляцію бджіл з умовою, що спочатку буде 

відкрито льотки 1-2  сімей, якщо на протязі 2-3 годин льоту ознак отруєння 

бджіл не проявляється, можна відкрити льотки у всіх вуликах. 

Фізичні особи та суб’єкти господарювання, які застосовують засоби 

захисту рослин, зобов’язані завчасно повідомляти органи місцевого 

самоврядування про заплановане застосування засобів захисту рослин шляхом 

надання повідомлення про застосування засобів захисту рослин за три доби до 

запланованого їх застосування. Таке повідомлення подається кожного разу 

при використанні засобів захисту рослин. 

Завчасне повідомлення повинно містити таку інформацію: 

- дата і час початку робіт із застосування засобів захисту рослин; 

- територія майбутнього застосування засобів захисту рослин (площа 

(га), кадастровий номер (за наявності), місце знаходження ділянки 

тощо); 

- назва препарату, діючі речовини та клас небезпеки запланованих до 

застосування засобів захисту рослин; 

- спосіб (метод) застосування засобів захисту рослин; 

- терміни ізоляції бджолиних сімей відповідно до класу небезпеки 

засобів захисту рослин; 

- прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) для фізичних осіб або повне 

найменування для суб’єктів господарювання; 

- дані для зв’язку з фізичними особами та суб’єктами господарювання 

(номер телефону та адреса електронної пошти); 

- відомості про сільськогосподарську культуру, що обробляється 

засобами захисту рослин. 

Усі роботи із засобами захисту рослин слід проводити у вечірні та ранкові 

години в період відсутності льоту бджіл при мінімальних висхідних 

повітряних потоках за швидкості вітру до 4 м/с. 

Як виняток, допускається проведення обробок удень у похмурі та 

прохолодні денні години з температурою навколишнього повітря нижче +10 

°C. 

 Заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового 

льоту бджіл. 

 

 

 



Органи місцевого самоврядування повинні  постійно проводити 

реєстрацію стаціонарних пасік та пасік, які перебувають на кочівлі, мати 

контактні дані (номер телефону та адресу електронної пошти) власників пасік.  

Завчасно отримувати інформацію від сільськогосподарських підприємств та 

інших виробництв, які мають вплив на довкілля, про застосування засобів 

захисту рослин на підконтрольній їм територіях. Зобов’язувати керівників цих 

підприємств завчасно повідомляти про час проведення таких хімічних 

обробок рослин, територій і ін. та негайно повідомляти про надзвичайні 

ситуації при аварійних викидах хімікатів. При отриманні інформації про 

застосування засобів захисту рослин органи місцевого самоврядування 

повинні негайно повідомляти населення, пасічників та організовувати, 

координувати заходи по недопущенню можливого отруєння населення, бджіл 

та інших тварин.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дії при виявленні отруєння бджіл! 

У випадку, коли все ж таки отруєння бджіл сталось, власник пасіки 

повинен негайно звернутись до власника або представника 

сільськогосподарського підприємства або іншого виробництва з вини якого 

стався випадок отруєння бджіл з пропозицією на місці відшкодувати завдані 

йому збитки добровільно. При отриманні відмови  власник пасіки звертається 

до органу місцевого самоврядування з письмовою заявою про випадок 

отруєння бджіл та вимогою про обстеження пасіки Комісією із встановлення 

факту отруєння бджіл та фіксації самого випадку отруєння бджіл.  

З метою оперативного реагування в органах місцевого самоврядування 

завчасно створюється Комісія із встановлення факту отруєння бджіл. До її 

складу входять: 

- 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 Держпродспоживслужби України; 

- представник територіального органу Національної поліції України. 

До роботи Комісії може залучатись власник обстежуваної пасіки або 

уповноважена ним особа, фізичні особи та суб’єкти господарювання, 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. 

Склад Комісії затверджується рішенням органу місцевого самоврядування 

та оновлюється щороку до 01 березня. 

Дана Комісія збирається невідкладно після надходження до органу 

місцевого самоврядування заяви про встановлення факту отруєння бджіл від 

власника пасіки, зареєстрованої на відповідній території, або уповноваженої 

ним особи, але не пізніше ніж через 24 години після надходження такої заяви. 

Комісія виїздить до пасіки та проводить обстеження, відбирає зразки не 

менше як від 10 % вражених бджолосімей. При цьому відбирається підмор 

бджіл (живі, мертві, хворі бджоли), від 1 сім’ї до 50 бджіл, відкачаний 

незапечатаний мед – 200 гр., перга, не менше 50 гр. Проводить обстеження 

полів, територій де загинули бджоли, та відбирає зразки рослин з яких бджоли 

здійснювали медозбір в кількості 500 – 1000 гр. маси рослин для проведення 

подальших лабораторних досліджень.  

Комісія робить запит до керівників сільськогосподарських та інших 

підприємств про надання переліку наявних засобів хімічного захисту рослин. 

Члени комісії складають відповідні супровідні документи для відправки 

відібраних зразків до акредитованої лабораторії.  

Результати обстеження Комісії фіксуються в Акті встановлення факту 

отруєння бджіл, який має відповідну форму та заповнюється членом Комісії. 



Відібрані зразки упаковуються, опломбовуються та передаються власнику 

пасіки для доставки в лабораторію. До відібраних зразків додається 

супровідний лист. 

Після цього власник пасіки доставляє відібрані зразки до акредитованої 

лабораторії для проведення досліджень та отримання лабораторного 

підтвердження випадку отруєння бджіл. 

При отриманні всіх необхідних доказів отруєння бджіл пасічник, 

керуючись статтею 40 Закону України «Про бджільництво» повинен 

звернутись до суду для отримання відповідного судового рішення. 

 


