
РЕФОРМУВАННЯ 

ГАЛУЗІ 

БДЖІЛЬНИЦТВА.

ДОРОЖНЯ 

КАРТА



ДІЮЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО

За результатами обговорення Зеленої Книги “Регулювання ринку меду” на 

круглому столі в м. Рівне та публічних online консультацій виокремлено такі

загальні недоліки профільного закону ринку:



КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН



ЗАКОНОМ УКРАЇНИ “ПРО 

БДЖІЛЬНИЦТВО” ПЕРЕДБАЧЕНІ 

ПОВНОВАЖЕННЯ 

МІНАГРОПОЛІТИКИ ЩОДО:

затвердження форми паспорта пасіки та порядку його видачі (частина 1 ст. 13)

затвердження порядку реєстрації пасіки (частина 3 ст. 13)

затвердження плану природного районування порід бджіл (частина 3 ст. 12)

організації та забезпечення проведення заходів з діагностики, профілактикиі боротьби з 
хворобами та потравами бджіл (абз 5 ст. 7)



ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОЕКТУ НАКАЗУ 

МІНАГРОПОЛІТИКИ “ПРО ДЕЯКІ 

ПИТАНННЯ У СФЕРІ 

БДЖІЛЬНИЦТВА”
▪ Внести зміни до Наказу Мінагрополітики від 20.09.2000 № 184/82

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р. за № 736/4957
“Про затвердження нормативно-правових актів з питань розвитку бджільництва”
виклавши Порядок видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки та Порядок
реєстрації пасік в новій редакції.

▪ Визнати такою, що втратила чинність Инструкцию по профилактике
отравления пчел пестицидами” від 14.06.1989 затверджена Государственным
агропромышленным комитетом СССР Главное управление ветеринарии
Государственная ветеринарная инспекция.

▪ Затвердити Інструкцію з профілактики отруєння бджіл засобами захисту рослин.

▪ Внести зміни до Наказу Головного державного інспектора ветеринарної
медицини України від 30 січня 2001 року, зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 12 лютого 2001 р. за № 131/5322 в частині скасування посилань на
радянське законодавство.



ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ РИНКУ 
ПЕРШОЧЕРГОВИМ Є ПРИЙНЯТТЯ НОВОГО НАКАЗУ 
МІНАГРОПОЛІТИКИ «ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ У СФЕРІ 

БДЖІЛЬНИЦТВА»

НАСТПУНИМ КРОКОМ Є ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЗАКОН 
УКРАЇНИ «ПРО БДЖІЛЬНИЦТВО»



ЗАТВЕРДИТИ НОВУ ФОРМУ 

ПАСПОРТУ ПАСІКИ

інформація, що заповнюється
бджолярем: про діяльність на пасіці, 
актуальна кількість бджолосімей, 
використання ветеринарних засобів

інформація, що заповнюється
ветеринаром: про проведення перевірок
(дата, час, стан, кількість бджолосімей на 
час огляду) за ризик-орієнтованим
підходом раз на рік або раз на 2 роки

форма паспорту є у відкритому доступі



ЗАТВЕРДИТИ ПОРЯДОК ВИДАЧІ 

ПАСПОРТУ ПАСІКИ В НОВІЙ 

РЕДАКЦІЇ:

Бланк паспорту друкуємо/купуємо самостіно

За заявницьким принципом реєстрація в органах 
Держпродспоживслужби за 1 день

З одночасним внесенням в Єдиний Реєстр пасік з відкритим доступом 
(порода, кількість, місце розташування пасіки, адреса заявника)

Паралельна подача заяви на державну реєстрацію потужностей (в разі 
реалізації, як харчового продукту)



ЗАТВЕРДИТИ ПОРЯДОК 

РЕЄСТРАЦІЇ ПАСІКИ

В НОВІЙ РЕДАКЦІЇ

1
Після реєстрації паспорту в органах 
ДПСС пасічником подається
повідомлення до органів
місцевого самоврядування

2
Органи місцевого

самоврядування ведуть
Журнал зареєстрованих

на їх території пасік та 
кочових пасік

3
Органи місцевого самоврядування 
надають зареєстрованому 
пасічнику інформацію щодо 
агровиробників, що розташовані в 
радіусі 10 км від пасіки



ЗАТВЕРДИТИ ІНСТРУКЦІЮ З 

ПРОФІЛАКТИКИ ОТРУЄННЯ 

БДЖІЛ ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ 

РОСЛИН І ПЕРЕДБАЧИТИ ЩОДО 

КОМІСІЇ:

▪ До складу Комісії по отруєнню мають входити: староста села або голова 

об’єднаної територіальної громади; представники територіального 

управління Держпродспоживслужби (ветеринарія та фітосанітарія); 

власник земельної ділянки постійний користувач/орендар (за згодою);

▪ Під час складання Акту Комісією необхідна присутність 

правоохоронних органів;

▪ Під час складання Акту Комісією необхідно 2 свідки, що не є членами 

комісії



ЗАТВЕРДИТИ ІНСТРУКЦІЮ З 

ПРОФІЛАКТИКИ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ 

ЗАСОБАМИ ЗАХИСТУ РОСЛИН І 

ПЕРЕДБАЧИТИ ЩОДО ПОВІДОМЛЕННЯ 

АГРОВИРОБНИКА ПРО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗЗР:

▪ Пасічник - реєструє пасіку в органах місцевого самоврядування і 

одночасно отримує інормацію щодо агровиробників які знаходяться в 

радіусі 10 км від місця реєстрації пасіки;

▪ Сільська рада повідомляє агровиробників в радіусі 10 км від місця 

реєстрації пасіки про нову пасіку;

▪ У випадку кочівлі пасіки повідомляються агровиробники що 

знаходяться поруч з місцем кочівлі в радіусі 10 км.



СХЕМА РЕЄСТРАЦІЇ ПАСПОРТА І 

ПАСІКИ

звертається отримує



ПЛАН ДІЙ ПРИ 

ОТРУЄННІ БДЖІЛ

ВИПАДОК 
ОТРУЄННЯ

ПРАВООХОРОННІ 
ОРГАНИ

КОМІСІЯ АКТ

ЕКСПЕРТИЗА
СУД

МИРОВА УГОДА

ПЕРЕВІРЯЄ:

Паспорт, кількість бджіл в ньому, огляд 
кількості вуликів, відбір зразків, чи була 

реєстрація в органах МС? чи були 
повідомлення про кочівню? чи були 

повідомлення агровиробників?

Бджолосім’ї, що не були 
внесені до паспорту пасіки 
не можуть бути предметом 

розгляду комісії



НАСТУПНІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ 

ДО ВИРІШЕННЯ

СТРАХУВАННЯ

1. Страхування екологічних ризиків 

перед третіми особами

2. Страхування пасічниками своєї 

діяльності

3. Страхування агровиробниками

свої діяльності

ЗАКРІПЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ 
ДОБРОСУСІДСТА ЗА ДОГОВОРАМИ

Укладання договорів між 

пасічниками та агровиробниками,

що дозволить зменшити ризики 

отруєння бджіл та збільшити 

продуктивність с/г угідь і бджіл


