
Реєстрація пасіки

Строк надання послуги

 30 календарних днів з дня подання суб'єктом звернення заяви та документів.

Суб’єкт надання адміністративної послуги

Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку Харківської міської ради•

Категорія заявників

Центри надання послуг, у яких можливо отримати 
послугу

Центр надання адміністративних послуг м. Харкова (м. Харків, Гімназійна наб, 26)•
ЦНАП Новобаварського району (м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 11)•
ЦНАП Холодногірського району (м. Харків, вул. Благовіщенська, 34)•
ЦНАП Шевченківського району (м. Харків, пр. Науки, 17а)•
ЦНАП Київського району (м. Харків, вул. Чернишевська, 55)•
ЦНАП Основ'янського району (м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 11)•
ЦНАП Індустріального району (м. Харків, пр. Архітектора Альошина, 11)•
ЦНАП Слобідського району (м. Харків, вул. Плеханівська, 42)•
ЦНАП Немишлянського району (м. Харків, пр. Петра Григоренка, 17)•
Регіональний центр послуг (м. Харків, пр.Тракторобудівників, 144)•
ЦНАП Салтівського району (м. Харків, вул. Юр'ївська, 13)•

Документи, які подаються

Заява1. 
Засвідчена заявником копія паспорта пасіки2. 
Одночасно адміністратору пред’являється документ, що посвідчує її особу (для осіб, 
які відповідно до вимог законодавства повинні його отримати)

3. 

У разі подання заяви представником/законним представником щодо особи, інтереси 
якої він представляє додатково пред’являється документ, що підтверджує його 
повноваження

4. 

Спосіб отримання послуги

Особисто замовником (його уповноваженою особою) або надсилається рекомендованим 
листом з описом вкладення  на поштову адресу ЦНАП м. Харкова- 61010, м. Харків, 
Гімназійна набережна, 26



Результат надання адміністративної послуги

 Довідка про реєстрацію пасіки.

Додаткова iнформацiя

 Умови чи підстави отримання адміністративної послуги:

- фізичні особи та суб'єкти господарювання, які є власниками бджолосімей і мають право на 
отримання дотації за бджолосім'ї

- пасіка підлягає реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням 
юридичної особи, яка займається бджільництвом

Нормативні акти, які регламентують надання 
адміністративної послуги

Закони України:

Закон України "Про адміністративні послуги"•
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"•
Закон України "Про бджільництво"•

Акти Кабінету Міністрів України:

Постанова КМУ від 07.02.2018 №107 "Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва 
та переробки сільськогосподарської продукції"

•

Акти центральних органів виконавчої влади:

Порядок реєстрації пасіки, затверджений наказом Міністерства розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства України 19.02.2021 №338

•

Акти місцевих органів виконавчої влади / органів місцевого 
самоврядування:

Розпорядження Харківського міського голови від 17.09.2021 №167 "Про реєстрацію 
пасік"

•

Нормативно-правові акти, на підставі яких стягується плата:

Вичерпний перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги



Документи, подані не в повному обсязі1. 


