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Нормативні акти

тПро
ветеринарну 

медицину

Про основні
принципи та 

вимоги до 
безпечності та 

якості харчових
продуктів



Порядок реєстрації 
пасіки

1. Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної
особи або за місцезнаходженням юридичної особи
відповідно до Порядку реєстрації пасік, затвердженому
наказом Міністерства аграрної політики України від
20.09.2000 № 184/82 у місцевих державних адміністраціях
або сільських, селищних,ОТГ, міських радах один раз в рік
заснування пасіки.
(Зразок №1)



Зразок №1

         Голові сільської/селищної ради, 
         об’єднаної територіальної громади

         _____________________________ 
        Пасічника____________________ 

  Адреса проживання, телефон 

 

ЗАЯВА 

Прошу Вас зареєструвати належну мені пасіку у кількості ___________ 
бджолосімей. 

Пасіка розташована за адресою ____________________________________. 

 

 

 

Дата    підпис     П.І.П. 



Порядок реєстрації 
пасіки

2.Наказ Мінагрополітики та продовольства України № 39 
від 10.02.2016 р. «Про затвердження Порядку 
проведення державної реєстрації потужностей ведення 
державного реєстру потужностей операторів ринку та 
надання інформації з нього заінтересованим 
суб’єктам».(Зразок №2)
Оператор ринку харчових продуктів; який
використовує потужність; зобов’язаний подати заяву
відповідного зразка до територіального органу
Держпродспоживслужби та за 15 днів отримати
інформацію про державну реєстрацію потужності.



Зразок №2

____________________________________ 

____________________________________  

____________________________________ 

____________________________________ (найменування територіального органу  
центрального органу виконавчої влади,  
що реалізує державну політику у сфері  
безпечності та окремих показників якості  
харчових продуктів) 
 

 
 

ЗАЯВА 
про державну реєстрацію потужності 

 
1. Найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку: 
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________ 
 
2. Номер телефону оператора ринку: ____________________________________ 
 
3. Адреса електронної пошти оператора ринку: ___________________________ 
4. Адреса потужності оператора ринку: _________________________ 



продовження

5. Керівництво оператора ринку (одноосібний керівник або члени колегіального органу управління), контактні дані: 
_________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти) 

 
  

____________________________________________________________________  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти) 

 
6. Вид діяльності, що планується здійснювати з використанням потужності  
(кожен вид діяльності, який планується здійснювати, позначається символом "V" у відповідній графі): 

№ 
з/п 

Вид діяльності, що планується здійснювати з 
використанням потужності 

 

1 Діяльність, пов'язана з харчовими продуктами, які не потребують 
дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при 
температурі вище 10 °C і залишатися придатними для 
споживання людиною, а саме: 

1.1 первинне виробництво  

1.2 транспортування  
1.3 зберігання  
1.4 реалізація  
2 Діяльність закладів громадського харчування за категоріями:  

2.1 стаціонарна потужність (ресторан, бар, кафе, піцерія 
тощо) 

 

2.2 рухомі та/або тимчасові потужності  
 



продовження

3 Виробництво харчових продуктів, інгредієнтами 
яких є виключно продукти рослинного походження 
та/або перероблені продукти тваринного походження  

 

4 Роздрібна торгівля харчовими продуктами   

5 Інший вид діяльності  
5.1 первинне виробництво  
5.2 змішування та пов'язані з цим процедури  
5.3 обробка (переробка)  
5.4 наповнення  
5.5 пакування  
5.6 відновлення та інші зміни стану об’єкта  
5.7 зберігання  
5.8 транспортування  
5.9 реалізація  

 

Цією заявою підтверджую, що потужність не буде використовуватись для виробництва та/або зберігання харчових 
продуктів тваринного походження, які вимагають отримання експлуатаційного дозволу. 

"___" ______ 20__ року 
     (дата підписання заяви) 

___________________________        __________        _______________________  
             (посада оператора ринку                              (підпис)                          (ініціали та прізвище) 
         або уповноваженої ним особи)                                                              





Ветеринарно-санітарні вимоги, обовʼязкові
для виконання в галузі

бджільництва

2. Ветеринарно-санітарний паспорт, відповідно до вказаного 
Порядку, видається державною установою ветеринарної 
медицини після обстеження пасіки.

3. Ветеринарно-санітарний паспорт є офіційним документом, 
який слід пред’являти для отримання ветеринарного свідоцтва 
або довідки.

4. При розміщенні, облаштуванні пасіки, утриманні, годівлі, 
розведенні бджіл дотримуватися вимог Інструкції щодо 
попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл.



Ветеринарно-санітарні вимоги, обовʼязкові для 
виконання в галузі бджільництва

5. Власникам бджолосімей, пакетів, маток, що перевозяться, видається 
ветеринарне свідоцтво (довідка) державними установами ветеринарної 
медицини. До перевезення на медозбір допускаються клінічно здорові 
бджолосім'ї, які піддавалися профілактичним обстеженням та обробкам а 
також клінічному огляду перед відправленням.

6. Пасіки піддаються ветеринарно-санітарному обстеженню, не менше 
одного разу на рік з одночасним відбором зразків підмору, розплоду бджіл 
та іншого матеріалу.

7. При встановленні заразних захворювань бджіл пасіку оголошують 
неблагополучною та вводять обмеження на реалізацію продуктів 
бджільництва.

8. Для лікування бджіл застосовують лише зареєстровані в Україні 
препарати згідно з настановами щодо їх застосування.

9. Підставою для реалізації меду на продовольчому ринку є наявність 
ветеринарно-санітарного паспорта та експертний висновок державної 
лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринку.



Вартість огляду бджолосімей та видача 
відповідних розрахункових документів

■Відповідно до наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 26.01.2016 № 18 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
13.02.2013 № 96, вартість клінічного огляду 1 бджолосім’ї 
становить 35,67 грн з ПДВ (розділ ІІІ п. 1.11 наказу). Власнику 
бджолосім’ї видається фінансовий документ для оплати даної 
послуги.
■Видача ветеринарно-санітарного паспорту пасіки становить 
61,06 грн з ПДВ (розділ ІІІ п. 54 наказу).
■



Вартість  діагностичних досліджень

■

■

Назва захворювання 
Вартість одної проби

(грн.)

Вид матеріалу

1 Американський гнилець 172,16 Розплід бджіл
2 Європейський гнилець 172,16 Розплід бджіл
3 Парагнилець 172,16 Розплід бджіл
4 Варооз 18,40 Підмор бджіл
5 Нозематоз 16,04 Підмор бджіл
6 Акарапідоз 16,04 Підмор бджіл
7 Амебіоз 16,04 Підмор бджіл
8 Сальмонельоз 180,10 Живі бджоли
9 Колібактеріоз 367,86 Живі бджоли

10 Септицимія 396,01 Живі бджоли
11 Гафніоз 172,16 Живі бджоли
12 Аспергільоз бджіл 125,62 Підмор бджіл
13 Аскосферомікоз бджіл 125,62 Підмор бджіл

14

Визначення фосфорорганічних 
сполук 
(карбофос,хлорофос,метафос, базу 
дин,ДДВФ)

195,53

Підмор бджіл



Планові проведення діагностичних досліджень 
хвороб бджіл на 2019 рік

■

№ 
п/п 

Назва району 

Назва хвороби та кількість запланованих досліджень, тис. досліджень

Американськи
й гнилець
Тис.досл.

Європейськи
й гнилець
Тис. досл.

Нозематоз 

Тис.досл.

Акарапідо
з

Тис.досл.

Варооз

Тис.досл
.

1 Вижницький 0,002 0,002 0,015 0,015 0,015
2 Герцаївський 0,001 0,001 0,005 0,005 0,005
3 Глибоцький 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000

4 Заставнівський 0,004 0,004 0,060 0,060 0,060

5 Кельменецький 0,009 0,009 0,200 0,200 0,200

6 Кіцманський 0,014 0,014 0,020 0,020 0,020

7 Новоселицький 0,030 0,030 0,200 0,200 0,200

8 Путильський 0,005 0,005 0,030 0,030 0,030

9 Сторожинецький 0,020 0,020 0,050 0,050 0,050

10 Сокирянський 0,011 0,011 0,120 0,120 0,120

11 Хотинський 0,021 0,021 0,020 0,020 0,020
12 м.Чернівці 0,001 0,001 0,015 0,015 0,015

Всього: 0,133 0,133 0,735 0,735 0,735



Алгоритм дій при 
проведенні обробок рослин 

та у випадку отруєння 
бджіл ядохімікатами



Голови органів 
місцевого 

самоврядування
(районні, міські, 

селищні, сільські)

Адреси 
розташування 

пасік
(телефони)



Голови органів 
місцевого 

самоврядування
(районні, міські, 

селищні, сільські)

С.г. підприємство



Голови органів 
місцевого 

самоврядування
(районні, міські, 

селищні, сільські)

Пасічники

Населення



У випадку виникнення отруєння

Громадяни
власники
тварин, 

пасічники

Звернення 
до ДПСС

органів місцевого
самоврядування

Розслідування
з відбором 

зразків

Лабораторія
(дослідження 
відповідно до 

характеристик)

Притягнення 
до адміністративної 

відповідальності
(у разі наявної 

потреби)

Вимоги про 
відшкодування

(у разі виникнення 
підстав)

Подання до суду
у разі відмови 
відшкодувань







- що відбираємо
- об’єм зразка
- умови зберігання
- термін доставки



При підозрі на отруєння

500-1000 гр.

маси рослин
з яких бджоли

здійснюють
медонос



Зразок та пакет документів
подається до акредитованої, на даний вид досліджень,

лабораторії

АКТ

комісійного обстеження 
на предмет …………….



Паспортизація або інші захворювання 



Термін доставки зразка неповинен перевищувати 2 доби  !!!



В літню пору року зразки поміщають у термос 
із  льодом або холодильник




