
 
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА  РАДА 

 

БЕРДИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 21 травня 2021 р.                                                                                      № 138 

 

Про створення комісії з питань 

бджільництва, попередження та 

фіксації масового отруєння бджіл на 

території Андрушівської міської 

територіальної громади 

 

Керуючись статтею 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про бджільництво», «Інструкцією з профілактики та 

встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», затвердженої 

Наказом Міністерства розвитку економіки торгівлі та сільського господарства 

України від 19.02.2021 року №338,  з метою попередження та виключення 

випадків отруєння бджіл засобами захисту рослин під час обробітку аграріями 

сільськогосподарських культур, налагодження роботи по інформуванню про 

агрохімічні роботи на території Андрушівської міської територіальної громади, 

виконавчий комітет Андрушівської міської ради 

 
В И Р І Ш У Є: 
 

1. Створити комісію з питань бджільництва, попередження та фіксації 

масового отруєння бджіл на території Андрушівської міської територіальної 

громади, та затвердити її склад (додаток 1). 
 

2. Затвердити положення про комісію з питань бджільництва, попередження 

та фіксації масового отруєння бджіл на території Андрушівської міської 

територіальної громади (додаток 2). 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Горкуна В.І. 

 

 

Міський голова                                                                           Галина БІЛЕЦЬКА 

 

Додаток 1 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради 

21 травня 2021 р. № 135 

 

Склад комісії 

з питань бджільництва та фіксації масового отруєння 

бджіл на території Андрушівської міської територіальної  

громади 

 

Голова комісії 

ГОРКУН Володимир        -   заступник міського голови  

Іванович 
 

Заступник голови комісії 

ЛЯШУК Михайло             - начальник відділу економічного розвитку та  

Миколайович                        інвестицій  
 

Секретар комісії 

ЛИСЮК Наталія                - головний спеціаліст відділу економічного розвитку 

Леонідівна                             та інвестицій  
 

Члени комісії: 

ШЕВЧУК Олена                - голова громадської організації «Спілка пасічників 

Юріївна                                 Андрушівщини» (за згодою) 
 

ГЛУХОВ Микола             - начальник відділу безпечності харчових продуктів  

Ростиславович                    та ветеринарної медицини Андрушівського  

                                            управління Головного управління Держпродспожив- 

                                            служби в Житомирській області (за згодою) 
 

КАСЯНЮК Сергій          - державний фітосанітарний інспектор Головного 

Михайлович                       управління Держпродспоживлужби в Житомирській 

                                            області (за згодою) 

ГІТЕРМАН Олександр   - заступник начальника відділу поліцейської діяльності 

Борисович                         №1 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП 

                                           в Житомирській області (за згодою) 

Староста   села                - відповідно до місця розташування пасіки. 

 

Секретар виконавчого комітету                                               Олег ОСАДЧИЙ 



Додаток 1 

до Положення 

                                                                              АКТ 

                                             встановлення факту отруєння бджіл 

Дата       число     місяць         рік 

                          

Час       години     хвилини           

  

Область _________________________ Район ___________________________________________ 

Населений пункт ___________________________________________________________________ 

1. Склад Комісії з встановлення факту отруєння бджіл: 

 

Ім’я та прізвище Посада Номер телефону 

      

      

      

      

      

  

Причини відмови в роботі Комісії: ____________________________________________________ 

2. Інформація про пасіку: стаціонарна                                кочова  

адреса фактичного знаходження ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

адреса або кадастровий номер земельної ділянки 

__________________________________________________________________________________ 

ветеринарно-санітарний паспорт пасіки (паспорт пасіки): 

номер       дата видачі                   

прізвище та ім’я власника пасіки _____________________________________________________ 

3. Інформація про погоду: Опади   так   ні 

            

  Хмарність   так   ні 

            

  Швидкість вітру, м/с         

            

  температура, °С         

  

Наявність льоту бджіл:   Так   ні     

Кількість бджолиних сімей згідно                         



з останнім записом у додатку до паспорта 

пасіки, шт.: 

    Дата запису:                   

                                    

4. Відомості про обстеження пасіки: 

кількість розміщених на пасіці вуликів, шт.:     

  

кількість бджолиних сімей, шт.:     

  

наявність актів клінічного огляду бджолосімей (досліджень): так   ні 

 

відповідність інформації у паспорті пасіки наявному стану пасіки: 

      

так   ні 

              

відомості про технологію утримання бджіл 

  

  

кількість рамок зі стільниками, шт.   їх розміри, мм     

  

5. Інформація про: 

кількість бджолиних сімей, які загинули, шт.       

  

кількість бджолиних сімей, які отруїлися 

(у тому числі, що отруїлися частково), шт. 

      

  

характер загибелі: одиничний     

        

  масовий     

  

кількість бджолиних сімей, які загинули повністю, шт.:   

  

кількість бджолиних сімей, 

які загинули частково, шт.: 

          

          

            

відсоток загибелі:           

  

клінічні ознаки отруєння:   

  

клінічні ознаки хвороби:   

  

наявність сертифікатів:   

  



Збитки (втрати) становлять:     

      

робочі бджоли (кількість вуличок на стандартній рамці 435  300 мм помножити 

на 0,25 кг та помножити на кількість бджолосімей, у яких загинули бджоли) 

    

  кг 

      

розплід   кг 

      

бджолина матка плідна   шт. 

      

чистопородна бджолина матка плідна   шт. 

      

Мед   кг 

      

Перга   кг 

      

Віск   кг 

      

Інше   кг 

  

6. Інформація про наявність масово квітучих медоносних та ентомофільних культур у радіусі 10 

км від пасіки: 

назва   відстань   км 

          

назва   відстань   км 

          

назва   відстань   км 

  

7. Інформація про власників, постійних користувачів, орендарів земельних ділянок, на яких 

здійснюється сільськогосподарська діяльність і які знаходяться в радіусі 10 км від місця 

розташування пасіки: 

власник /користувач кадастровий номер (за наявності) адреса 

      

      

  

8. Відомості про застосування пестицидів: 

Назва препарату Назва діючої речовини/речовин Норма витрати препарату 

      

      

  

спосіб обробітку   

    

вид та марка обладнання для застосування 

пестицидів 

  



    

    

дотримання вимог, правил, регламентів, 

інструкцій (назви) 

  

  

  особа 1 особа 2 особа 3 

        

час проведення обробітку       

        

вид культури, яку обробляли       

        

фаза розвитку культури, яку обробляли       

        

погода       

        

допуск (посвідчення) на право роботи, 

пов’язаної з транспортуванням, 

зберіганням, застосуванням та торгівлею 

пестицидами і агрохімікатами 

  

  

    

  

9. Ужиті власником пасіки заходи для збереження бджолиних сімей (надання допомоги 

бджолиним сім’ям): 

  

  

10. Відібрані Комісією проби та зразки, їх назви та вид (патологічний матеріал - бджоли, 

продукція бджільництва, також зелена маса рослин, ґрунт) для проведення дослідження 

на підтвердження факту отруєння бджіл: 

Назва проби/зразка Кількість, грам 

Ім’я та прізвище члена 

Комісії, 

який відібрав та опечатав 

зразок 

Підпис відповідного 

члена Комісії 

        

        

        

  

11. Інформація про осіб, яким передані зразки для зберігання або доставки в лабораторію: 

Ім’я та прізвище Посада Підпис 

      

      

  

12. Наявність записів у журналі обліку пасік та інформації про пасіку в органах місцевого 

самоврядування: 
 

запис у журналі обліку пасік так   ні 

  



інформація про пасіку, що прибула на кочівлю так   ні 

  

13. Інформація щодо подання повідомлення про застосування пестицидів та агрохімікатів: 

повідомлення органу місцевого самоврядування так   ні 

  

дата повідомлення   час повідомлення     

  

повідомлення власника пасіки так   ні   

  

дата повідомлення   час повідомлення     

  

14. Попередня причина загибелі бджіл (діагноз), джерело отруєння за наявності обґрунтованої 

достовірної інформації: 

  

  

15. Рекомендації щодо визначення шкоди, заподіяної власнику пасіки, у тому числі 

недоотриманого прибутку (переведення в медові одиниці), згідно з додатком 2 до Інструкції 

додаються до цього Акта та є його невід’ємною частиною. 

Підписи членів Комісії: 

Ім’я та прізвище Підпис 

    

    

  

Підписи свідків: 

Ім’я та прізвище Адреса проживання Номер телефону Підпис 

  
  

  
    

  
  

  
    

  
  

  
    

  

Підпис власника пасіки 

або уповноваженої 

ним особи, що засвідчує 

отримання оригіналу Акта           __________________             _____________________________ 
                                                                                 (підпис)                                                       (ім’я та прізвище)  



Додаток 2        

до рішення виконавчого комітету 

Андрушівської міської ради  21 

травня 2021 р. № 138 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з питань бджільництва, попередження та фіксації  

масового отруєння бджіл на території Андрушівської  

міської територіальної громади 

 

1.Загальні положення 

 1. Комісія з питань бджільництва, попередження та фіксації масового 

отруєння бджіл на території Андрушівської міської територіальної громади (далі 

–Комісія), діє на постійній основі, сприяє інформуванню бджолярів про 

агрохімічні роботи під час обробітку сільськогосподарських культур, з метою 

попередження випадків отруєння бджіл та фіксує випадки масового отруєння 

бджіл на території міської територіальної громади. 

 2. Комісія в своїй роботі керується Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про бджільництво», «Інструкцією щодо 

попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл», яка затверджена наказом 

Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 30.01.2001 

року №9, «Інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл 

засобами захисту рослин», затвердженої Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19 лютого 2021 року 

№338 та Положенням. 

 3. Положення про Комісію затверджується рішенням виконавчого комітету 

міської ради. 

 4. Склад Комісії  затверджується рішенням виконавчого комітету міської 

ради та оновлюється при потребі. 

 

2. Сфера діяльності та обов’язки Комісії 

 1. Комісія інформує бджолярів про агрохімічні роботи під час обробітку 

аграріями сільськогосподарських культур, з метою попередження випадків 

отруєння бджіл та фіксує випадки масового отруєння бджіл на території міської 

територіальної громади. 

 2. Фізичні особи та /або юридичні особи, які застосовують засоби захисту 

рослин, зобов’язані завчасно повідомляти виконавчий комітет міської ради про 

заплановане застосування агрохімікатів шляхом надання повідомлення за три 

доби до застосування. 

 Завчасне повідомлення подається фізичною та/або юридичною особою до 

виконавчого комітету міської ради. 

 Доведення змісту завчасного повідомлення до відома власників пасік 

здійснюється шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці 

Андрушівської міської ради, а також шляхом його надсилання особистим 



повідомленням на телефон чи на електронну адресу, які зазначені під час 

реєстрації або кочівлі пасіки. 

 3. Комісія здійснює обстеження і фіксацію випадків отруєння бджіл на 

вимогу та за заявою власника пасіки. 

 До роботи комісії залучається власник обстежуваної пасіки або 

уповноважена ним особа. Також до роботи комісії можуть бути залучені за 

згодою: фізичні та/або юридичні особи або їх представники, які використовували 

засоби захисту рослин у межах 8(восьми) кілометрів до розміщення пасіки. 

 4. Комісія є правомочною за присутності представників 

Держпродспоживслужби, Національної поліції та власника пасіки або 

уповноваженої ним особи. 

 5. Секретар Комісії  повідомляє членів Комісії про час, дату і місце 

засідання комісії. Формою роботи Комісії є засідання (в тому числі виїзне). 

 Всі рішення приймаються більшістю голосів учасників засідання. У разі 

рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії. 

 6. Комісія збирається невідкладно після надходження 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 має право: 

 отримувати в установленому порядку від 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, матеріали, необхідні для виконання покладених на неї 

завдань; 

 ініціювати питання про притягнення до відповідальності за порушення норм 

законодавства винних осіб; 

 взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

 7. Завданнями  Комісії є: 

 встановлення достовірності загибелі бджіл; 

 встановлення обставин, за яких сталась загибель бджіл; 

 відібрання і спрямування в лабораторію проб матеріалу; 

 встановлення джерела та причини загибелі бджіл, надання висновків та 

пропозицій. 

 Протягом 24 годин необхідно зібрати зразки мертвих бджіл, шматочки 

свіжого пилку та меду і направити на проведення аналізу. 

 Відбирають зразки мертвих бджіл, шматочки щільника (15х15) з свіжо 

принесеним нектаром та квітковим пилком. У кожний відібраний зразок 

вкладають листок з надписом часу дати відбору, засвідчені підписами членів 

Комісії. Також відбираються зразки рослин, яку обробляли, зразки відбирають по 



діагоналі через поле і не менше 10 пакетів, також вкладаючи надпис з часом та 

датою відбору, засвідчені підписами членів комісії. 

 8. Наявність та кількість бджолиних сімей у власника пасіки 

підтверджуються ветеринарно-санітарним паспортом пасіки. У разі відсутності 

ветеринарно-санітарного паспорта пасіки або записів у ньому про кількість 

бджолиних сімей (наявних та таких, що перевезені на кочівлю) інформація 

власника пасіки про наявну кількість бджолиних сімей не береться до уваги. 

 Результати обстеження комісії фіксуються у акті. 

 Акт встановленої форми згідно «Інструкції з профілактики та встановлення 

факту отруєння бджіл засобами захисту рослин» , затвердженої Наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 

19.02.2021 року (додаток 1). 

 9. Зразки відібраних проб, шматочок щільника (15х15) з свіжо принесеним 

нектаром та квітковим пилком разом з складеним актом направляють в 

лабораторію Держпродспоживслужби. 

 10. Зразки проб відібраних рослин з поля, де проводився обробіток разом з 

актом направляють в міжобласну контрольно-токсикологічну лабораторію. 

 11. Відшкодування шкоди за позовом власника пасіки стягується з винних 

осіб у судовому порядку або відшкодовується за мирною угодою. 

 

 

 

Секретар виконавчого комітету                                              Олег ОСАДЧИЙ 

 


