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(за списком)

Щодо застосування
пестицидів та агрохімікатів

В чергове звертаємо Вашу увагу щодо необхідності дотримання
агровиробннками
встановлених
вимог
стосовно
оброблення
сільськогосподарських культур та земель пестицидами і агрохімікатами.
Питання належного застосування пестицидів та агрохімікатів, з метою
мінімізації їх випливу на популяцію бджіл постійно обговорюється
на засіданнях робочої групи Мінагрополітики з питань розвитку бджільництва
(далі - робоча група).
Основним завданням робочої групи є організація вивчення питань,
пов'язаних із розведенням, використанням та охороною бджіл, виробництвом,
заготівлею та переробкою продуктів бджільництва, створенням умов
для підвищення продуктивності бджіл і сільськогосподарських культур,
забезпечення гарантій дотримання прав та захисту інтересів фізичних
і юридичних осіб, які займаються бджільництвом. До роботи вказаної робочої
групи долучені фахівці галузі, представники профільних асоціацій та спілок.
В рамках роботи робочої групи напрацьовано ряд законотворчих рішень
щодо покращення стану галузі.
Водночас, з метою мінімізації випадків отруєнь бджіл в сезон 2018 року,
вважається за доцільне встановлення постійного діалогу на рівні областей
та районів, за участі представників органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, аграрних компаній, фермерів, пасічників та об'єднань
пасічників щодо напрацювання спільних дій, спрямованих на забезпечення
виконання норм чинного законодавства України щодо своєчасного
повідомлення пасічників про застосування препаратів.
Крім того, звертаємо увагу на наявність зручних для використання
як пасічниками так і агровиробниками інтернет-ресурсів, зокрема, система
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моніторингу «GRAND EXPERT» (веб-сайт: www.grand.expert), використання
яких покращить комунікацію між ними, що стане додатковим дієвим
механізмом по запобіганню отруєнь бджіл.
Зважаючи на зазначене вище, рекомендуємо організувати найближчим
часом проведення на рівні областей та районів нарад/зустрічей за участі
вищевказаних представників та надалі проводити їх на постійній основі.
Крім того, рекомендуємо поінформувати агровиробників та пасічників
через місцеві засоби масової інформації щодо наявних для їх використання
інтернет-ресурсів, зокрема системи моніторингу «GRAND EXPERT» (веб-сайт:
www.grand.expert) та інших.
Про вжиті заходи просимо поінформувати Мінагрополітики до 31 травня
2018
року
на
паперових
носіях
та
на
електронну
адресу:
vitaliy.vilbitskiy@minagro.gov.ua.
У разі виникнення додаткових запитань, просимо звертатися за номером
телефону: 044-278-67-24 - Вільбіцький Віталій Анатолійович, головний
спеціаліст відділу міжнародної інтеграції в сфері технічного регулювання,
санітарних та фітосанітарних заходів в АПК Департаменту аграрної політики
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та сільського господарі

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

Вільбіцький 2786722

О. Трофімцева

