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Центр підтримки пасічників

Спілка пасічників України

Інформаційний бюлетень - Online
Випуск №1 – (1квартал 2019 року)

Шановні пасічники та спілчани!

У 1 кварталі 2019 року Спілка вирішила
започаткувати
вихід
електронної
версії
Інформаційного бюлетеня СПасУ та інформувати
Вас про проведену роботу Ради і Президії Спілки,
обласних Спілок у галузі бджільництва, а також
поділитися з Вами планами на 2-й квартал цього
року та цікавими новинами.

21.01.19 відбулася Рада Спілки Пасічників України, на
якій підвели підсумки роботи З'їзду, проговорили
плани та напрямки роботи, дали оцінку деяких дій.
Обговорено питання щодо розвитку бджільництва в
Україні, у потребі стратегії та програми у цій галузі,
створенні Ютуб-каналу Спілки і Центру підтримки
пасічників. Обговорено про міжнародний конгрес
Апімондія 2019, який відбудеться 08-12 вересня 2019
року в Монреалі (Канада).

У ЦЬОМУ НОМЕРІ:



Створення та початок роботи Центру підтримки
пасічників, YouTube-каналу Спілки Пасічників України.

Перше позитивне судове рішення у цьому році
(13.02.2019) на користь пасічника у цивільній справі, яку
також супроводжував Центр підтримки пасічників.

Спілкою
підготовлено
та
законопроект
щодо
захисту
(реєстр.№10052).

Детальніше >>>

Відео 2

Відео 3

Відео 4

зареєстровано
бджільництва


Відкритий лист Громадської спілки «Запорізька
обласна спілка пасічників» від 20.03.2019 до вищого
керівництва держави.

Круглий стіл 28.03.2019 «Агровиробник
Пасічник: як попередити отруєння бджіл».


Відео 1

Результати засідання Ради Спілки 21.01.2019.

Як діяти в разі потрав бджіл.
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Сподіваємось, що YouTubeканал Спілки Пасічників
України буде корисним як
для пасічників, так і для усіх
відвідувачів каналу.

Відео 5

Перше позитивне судове рішення у
цьому році (13.02.2019) на користь
пасічника у цивільній справі

Відео 6

Ми спробували відповісти на питання - що робити бджоляру,
якщо його пасіку потравили пестицидами. В нашій державі
складно
пасічнику
себе
захистити,
але
можливо.
>>>>>>>>>>>>>>>>Як діяти в разі потрав бджіл.

Витяг
(резулятивна
частина
рішення)

Справа № 585/4206/18
Номер провадження 2/585/85/19
РІШЕННЯ

Детально >>>

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2019 року м.Ромни

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79818394

Роменський міськрайонний суд Сумської області
Суд вирішив:
Позов ОСОБА_1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «Урожайна
країна» про відшкодування шкоди, завданої загибеллю бджіл, задовольнити
частково.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Урожайна країна» на
користь ОСОБА_1 91260 (девяносто одну тисячу двісті шістдесят) грн. 00 коп. у
відшкодування матеріальної шкоди, завданої загибеллю бджіл.
Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю Урожайна країна на
користь ОСОБА_1 909 (девятсот девять) грн. 63 коп. судового збору.

Спілкою підготовлено та 14.02.2019
зареєстровано законопроект щодо
захисту бджільництва (реєстр.№10052)

Детально на
сайті
Верховної
Ради
України >>>

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=65508

Про результати розгляду Відкритого листа керівництву
держави - письмового звернення Голови Громадської
Спілки «Запорізька обласна спілка пасічників» від
20.03.2019 про захист бджільництва.

Відповідь >>>

Круглий
стіл
28.03.2019
«Агровиробник vs Пасічник: як
попередити отруєння бджіл».

відео

28.03.2019 відбувся круглий стіл між агровиробниками
та пасічниками. Пасічників представляла Спілка
Пасічників України, а саме Володимир Стретович. Захід
відбувся за підтримки UHBDP та МінАПК. Зокрема були
присутні - виконувач обов’язків міністра АПК Ольга
Трофімцева,
Голова
Держпродспоживслужби
Володимир Лапа, заступник міністра АПК Віктор
Шеремета.

http://spasu.org

Бережіть бджолу!
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Плани діяльності СПаСУ на 2 квартал 2019 року:


Спілчани-пасічники йдуть 11.04.2019 на акцію протесту під стіни Кабміну та
Верховної Ради України з вимогами про захист бджільництва та заборону пестицидів.

Пам’ятка пасічнику з алгоритмом дій у разі потрави бджіл.

Відкриття пасічного сезону в Україні - участь в організації та проведенні малих
Бджолярських кругів (квітень).

Участь у Всеукраїнській нараді керівного складу Держпродспоживслужби
України (у травні).

Засідання Ради СПасУ (у травні) .

Розроблення Стратегії подальшої діяльності Спілки та розвитку галузі.

Підтримайте діяльність Центру!
Поширюйте Інформбюлетень та долучайте однодумців до нашої спільної праці!
Дякуємо, що Ви з нами!
Разом ми зможемо зробити все!

