
ПАМ’ЯТКА 

про порядок реєстрації, розміщення пасіки та вжиття заходів щодо зменшення 

випадків отруєння бджіл під час проведення обробітків сільськогосподарських 

угідь пестицидами 

 

Необхідно дотримуватися та чітко виконувати вимоги:  

Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва», 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 04 березня 2021 року                                         

за № 280/35902, яким затверджено: 

– Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України від 04.03.2021р. за № 281/35903; 

– Порядок реєстрації пасіки, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 

04.03.2021р. за № 282/35904; 

– Інструкцію з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами 

захисту рослин, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 04.03.2021р.                        

за № 283/35905. 

 

Обов’язкові заходи реєстрації пасіки: 

-пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи, яка 

займається бджільництвом, у сільській (селищній) раді один раз в рік заснування 

пасіки, на підставі заяви, в день звернення; 

-у випадку кочівлі – у сільській раді, на територію якої прибули на кочівлю; 

обов’язково мати при собі ветеринарне свідоцтво за формою №1, яке підтверджує 

благополуччя пасік і місць їх вивозу щодо заразних хвороб бджіл; 

-реєстрація пасіки здійснюється після видачі ветеринарно-санітарного паспорта 

пасіки територіальним органом Держпродспоживслужби на підставі заяви про видачу 

паспорта пасіки, яка подається за місцем проживання власника пасіки або 

місцезнаходженням пасіки в письмовій або електронній формі, до заяви додається 

заповнений та підписаний власником пасіки або уповноваженою ним особою паспорт 

пасіки; 

- інформація про реєстрацію пасіки вноситься до журналу обліку пасік, який 

ведеться у сільській (селищній) раді; 

- у разі зміни відомостей про пасіку необхідно звернутися до територіального 

органу Держпродспоживслужби до 15 травня поточного року, для оновлення 

відомостей у Реєстрі паспортів пасік; 

- до 15 травня поточного року необхідно проводити щорічний весняний облік 

пасік, результати якого вносяться в додаток до паспорта пасіки територіальним 

органом Держпродспоживслужби; 

-при розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути 

заввишки не менше 2,5 метрів  для підвищення льоту бджіл. 

 

Заходи з профілактики випадків отруєння бджіл: 

Для аграріїв:  

-за три дні до проведення обробітку засобами захисту рослин, керівник 

сільськогосподарського підприємства сповіщає пасічників (населення) цієї місцевості 

(радіо, преса, подвірні обходи, сільські ради) про місце, терміни і час проведення 

обробітку, встановлює спеціальні попереджувальні знаки безпеки з указаною датою 

обробітку с/г угідь (з урахуванням відстані 10 кілометрів від зовнішнього периметру 

території застосування засобів 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; 

- заборонено обробку квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту 

бджіл; 

- в разі не дотримання вимог керівник сільськогосподарського підприємства 

несе кримінальну відповідальність. 

Для пасічника:  

- на період обробки власник пасіки повинен вивезти пасіку в безпечне місце або 

ізолювати бджіл у вуликах на термін (не більше ніж 12 годин), передбачений 

обмеженнями в разі застосування засобів захисту рослин; 

- повідомити сільську (селищну) раду за два календарних дні про дату ввезення 

та вивезення пасік, надати свої контактні дані (номер телефону та адресу електронної 

пошти); 

- пасічник, який не повідомив сільську (селищну) раду про перебування пасіки, 

бере на себе всі ризики завдання шкоди або загибелі пасіки внаслідок застосування 

засобів захисту рослин. 

 

           У випадку отруєння бджіл необхідно провести такі дії: 

Пасічнику: 

- скоротити і утеплити гнізда, відбирати рамки зі свіжим нектаром і пергою, 

підгодувати бджіл  теплим цукровим сиропом (1,5 кг цукру на 1 л води) або медово-

цукровим тістом; 

- очистити вивільненні вулики механічно, промити 3-5-відстотковим розчином 

лугу (їдкий натрій), потім чистою теплою водою та обпалити вогнем до легкого 

побуріння. Перетопити  стільники з медом і пергою від загиблих сімей. У важких 

випадках отруєння, що супроводжуються повною загибеллю бджолиних сімей і 

великою концентрацією отрути в стільниках (за даними лабораторного дослідження), 

перетопити стільники на віск, який підлягає використанню тільки для технічних 

цілей; 

- звернутися з заявою до постійно діючою Комісією територіальної громади із 

встановлення факту отруєння бджіл сільської (селищної) ради. 

Сільській (селищній) раді:  

- щороку до 01 березня утворити (оновити) Комісію із встановлення факту 

отруєння бджіл, до складу якої входять:  представники сільської (селищної) ради,  

Держпродспоживслужби, Національної поліції України. Можуть бути залучені за 

згодою: аграрії, які використовували засоби захисту рослин у межах 10 кілометрів від 

розміщення пасіки, представники профільних громадських об’єднань, Державної 

екологічної інспекції України, Державної авіаційної служби України.  До роботи 

Комісії залучається власник обстежуваної пасіки або уповноважена ним особа; 

- зібратися не пізніше ніж через 24 години після надходження заяви від пасічника 

про отруєння бджіл; 

- скласти акти проведеної роботи, які отримують всі члени комісії, направити 

зразки відібраних проб бджіл, які загинули, меду, перги, відібраних рослин з поля, де 

проводився обробіток разом з складеними актами в лабораторії, які акредитовані на 

проведення досліджень; 

- у разі необхідності зібрані документи направити до суду. 

Порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, 

адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з 

законами України. 
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