ДО УВАГИ БДЖОЛЯРІВ
Порядок
видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки
Відповідно до статті 12 Закону України "Про бджільництво" фізична
або юридична особа з метою зайняття бджільництвом формує пасіку з
бджолинних сімей, яка може мати підсобне приміщення, інвентар і
обладнання та розміщується на відповідній земельній ділянці.
Кількість бджолиних сімей, що може утримуватися юридичними та
фізичними особами, не обмежується.
Пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної
особи або за місцезнаходженням юридичної особи, яка займається
бджільництвом,
у місцевих державних адміністраціях або сільських,
селищних, міських радах у порядку, встановленому центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної
аграрної політики.
З метою обліку пасік та здійснення лікувально-профілактичних
заходів на кожну пасіку видається ветеринарно-санітарний паспорт.
Форма паспорта і порядок його видачі встановлюються центральним
органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної
політики.
Паспорт пасіки - документ про ветеринарно-санітарний стан
бджолиних сімей, виданий власнику пасіки центральним органом
виконавчої
влади,
що
реалізує
державну політику у сфері
ветеринарної медицини;
Відповідно
продовольства

до

наказу

Міністерства

аграрної

політики

та

України від 13.02.2013 № 96 (у редакції наказу

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 cічня
2016 року №18 РОЗМІРИ плати за послуги, які надаються регіональними
службами ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному
кордоні і транспорті та бюджетними установами центрального органу
виконавчої влади, який реалізує державну політику у галузі ветеринарної
медицини, сферах безпечності та окремих показників якості харчових
продуктів зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2016
р. за № 244/28374 плата за видачу ветеринарно-санітарного паспорта на
пасіку стягується установами, що входять до сфери управління
Держпродспоживслужби, в розмірі 50 гри 88 коп.

Зазначена сума коштів стягується незалежно від кількості бджолиних
сімей, що утримуються юридичними або фізичними особами, а виданий
заявнику ветеринарно-санітарний паспорт пасіки засвідчує факт її
реєстрації.
1.
Ветеринарно-санітарний
паспорт пасіки (надалі - паспорт)
(додаток) видається районним (міським) управлінням ветеринарної
медицини (Держпродспоживслужби) на пасіку незалежно від форми її
власності
2. Паспорт
підписується
головним
державним
інспектором
ветеринарної медицини району (міста) і завіряється
печаткою
районного (міського) управління.
3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського)
управління і має порядковий номер.
4. Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини,
купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при
вивезенні (продажу) бджіл і продуктів бджільництва відповідно до
Порядку видачі ветеринарних документів.
5. Паспорт зберігається
у
старшого
бджоляра
або
власника
пасіки
і
пред'являється на вимогу спеціаліста ветеринарної
медицини.
6. Паспорт
підлягає
заміні
на
новий після заповнення всіх
його
розділів,
а
також
при
зміні
власника
пасіки.
Даний Порядок Затверджено Наказом Міністерства аграрної політики
України і Української академії аграрних наук 20.09.2000 N 184/82
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р. за N
736/4957

Ветеринарно-санітарний паспорт пасіки N ____
Видано ______________________________________________________
(найменування юридичної особи, ідентифікаційний код або
__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові власника пасіки, ідентифікаційний
__________________________________________________________________
номер, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання
власника)
Характеристика пасіки _______________________________________
(кількість бджолиних сімей, пасічних
__________________________________________________________________
помешкань, адреса розміщення пасіки, при розміщенні пасіки в
декількох місцях записуються всі адреси)
Епізоотичний стан пасіки ____________________________________
(на день видачі паспорта)
__________________________________________________________________
Ветеринарне обслуговування покладене на _____________________
(назва установи
__________________________________________________________________
ветеринарної медицини, прізвище спеціаліста)
Дата видачі "__"________________ р.
Головний державний інспектор
ветеринарної медицини району (міста)
М.П.
Власник пасіки

________________
(підпис, П.І.Б.)
________________
(підпис, П.І.Б.)

I. Характеристика пасіки
-----------------------------------------------------------------|Дата огляду
|
Характеристика пасіки
|
|----------------+-----------------------------------------------|
|----------------+-----------------------------------------------|
II. Ветеринарно-санітарний стан пасіки
-----------------------------------------------------------------|Дата огляду
|
Результати обстеження пасіки
|
|----------------+-----------------------------------------------|
|----------------+-----------------------------------------------|
III. Результати епізоотичного обстеження пасіки
-----------------------------------------------------------------|Назва хвороби й дата |Клінічні ознаки |Дата введення обмеження й|
|її виникнення
|хвороби та
|ветеринарно-санітарні
|
|
|епізоотологічні |заходи
|
|
|дані. Джерело
|
|
|
|зараження
|
|
|---------------------+----------------+-------------------------|
|---------------------+----------------+-------------------------|
VI. Лабораторні дослідження
-----------------------------------------------------------------|Дата
| Об'єкт дослідження |Номер експертизи, результати |
|надходження |
|дослідження й заходи, що
|
|й дослідження|
|рекомендуються
|
|матеріалу
|
|
|
|-------------+--------------------+-----------------------------|
|-------------+--------------------+-----------------------------|
V. Лікувально-профілактичні й санітарні заходи
-----------------------------------------------------------------|Дата
|Обсяг виконаної |Найменування
|Номер
|
|проведення
|роботи
|препарату,
|акта,
|
|заходу і його |(кратність)
|доза,
|витрата
|
|найменування |
|експозиція
|препарату
|
|--------------+----------------+----------------+---------------|
VI. Особливі позначки

