
Алгоритм дій 
при отруєнні бджіл засобами захисту рослин

Що робити якщо власник пасіки 

виявив загибель бджіл?

Акт встановлення факту отруєння бджіл затвердженої форми

відповідно до Інструкції з профілактики та встановлення факту 
отруєння бджіл засобами захисту рослин

(Наказ Мінекономіки19 лютого 2021 року № 338)

Загибель 

бджіл

Пасічник

Пасічник

орган місцевого

самоврядування (ОМС)

повідомляє

Постійно діюча Комісія із встановлення факту отруєння бджіл  

збирається невідкладно, але не пізніше ніж через 24 години

ОМС Комісія

НегайноНегайно повідомляє 

Склад Комісії:

Представник 
Держпродспоживслужби

Представник 
Національної поліції

Представник ОМС, 

адміністративні межі якого 

знаходяться ближче ніж за 

10 кілометрів від пасіки, яку 
обстежує

оновлюється щороку до 01 

березня

Представник ОМС 
(Голова Комісії)

1

2

3

4

Власника  пасіки

або уповноважену ним 

особу

До складу Комісії 

обов'язково залучають
До складу можуть залучати за згодою:

 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

Державної екологічної

інспекції України;

 представник Державної

авіаційної служби України.

Комісія має право:

 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.

установлює достовірність загибелі 

бджіл

установлює обставини, за яких сталася 

загибель бджіл

надає рекомендації щодо визначення 

шкоди, заподіяної власникам пасік 

унаслідок отруєння бджіл

патологічний матеріал, бджоли, 

продукція бджільництва, а також 

зелена маса рослин, ґрунт

відбирає проби матеріалу для 

лабораторних досліджень

результати обстеження Комісії 

фіксують в Акті

Національній поліції

Держпродспоживслужбі

Постійно діюча Комісія проводить обстеження щодо встановлення 

факту отруєння бджіл

Відібрані зразки 

упаковуються, 
опломбовуються

Комісія разом із супровідним 

листом передає

Лабораторія

Комісія

має 
право

 звертатися до правоохоронних

органів щодо вжиття заходів;

 ініціювати питання про притягнення
до відповідальності винних осіб.


