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Тел. 

ЗВЕРНЕННЯ 

Щодо вжиття заходів з виконання положень 

Постанови Кабінету Міністрів України №107 

від  07.02.2018  та з питань дофінансування у 2022 році 

виплат власникам пасік безповоротної дотації  

на бджолосім’ї  за 2021 рік 

 
Звертаю Вашу увагу на неналежне виконання у 2021 році вимог Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 
підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» №107 від 07.02.2018, а 
саме в частині виплати у листопаді 2021 року мені, як власнику пасіки, лише частини безповоротної дотації на 
бджолосім’ї  у розмірі 109,31 грн. замість передбачених 200 гривень (див. п.7 Порядку).  

Пасічники в цьому році вперше за історію незалежної України вийшли з тіні та зареєстрували свої 
пасіки, зареєстрували їх як потужності первинного виробництва, підтвердивши, що Україна є медовою країною і 
спроможна в рази більше виробляти меду, ніж експортує.   

На сьогодні в єдиному електронному Реєстрі паспортів пасік (діє з квітня цього року) вже зареєстровано 
понад 44 тис. пасік (понад 2,2 млн. бджолосімей). Таке вперше в нашій державі, але більшість, у т.ч. і я,  із 
власників пасік розраховувало повернути (за рахунок коштів на дотацію) витрачені ними кошти під час  
завершення етапу реєстрації пасік (оплатні послуги Держпродспоживслужби, які також зросли в цьому році, 
клінічний огляд, лаб.дослідження та інш). Отримавши лише частину від заявлених державою коштів, відверто 
розчарований, оскільки розраховув від держави та влади іншої підтримки, а саме тієї, що передбачена у п. 7 
Порядку – 200грн на кожну наявну бджолосім’ю (від 10 до 300 бджолосімей)…  Від таких дій влади втрачається 
довіра до держави, як до партнера, а її підтримка нівелюється, що є недопустимим, на мій погляд. 

Від експорту меду в Україну надходить щорічно валютної виручки на понад 130 млн. доларів США.  
Я подав, як і інші пасічники України, документи на отримання цієї дотації (діє лише другий рік), а тому 
звертаюся до Вас з проханням винайти можливість додатково виплатити 90,69грн на кожну бджолосім’ю, на 
яку подано мною відповідний комплект документів в органи місцевого самоврядування до 01.10.2021. 

Ми розуміємо, що в кінці року змінити видаткову частину ні фінансування програми, ні державного 
бюджету України в цьому році вже неможливо (обмежені строки та фінанси), а тому: 
- закликаємо Вас і пропонуємо Вам вжити виключних заходів до виконання положень Постанови Кабінету 
Міністрів України №107 від  07.02.2018  шляхом  дофінансування (додаткового виділення коштів) у 2022 році на 
виплату власникам пасік безповоротної дотації на бджолосім’ї за 2021 р, про що повідомити мене та пасічників 
України у передбачений законодавством строк. 

  

З повагою  

 

«_____» листопада 2021 року                           ____________________       ___________________          
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