
Додаток 1

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
онлайн-наради щодо заходів профілактики отруєння бджіл

■ - і

17 лютого 2022 року
Час проведення: 15:00 -  16:30 онлайн на платформі Zoom 

1. Вступне слово
Тарас ВИСОЦЬКИЙ -  перший заступник Міністра аграрної політики та 

продовольства України
Іван СЛОБОДЯНИК -  виконавчий директор Всеукраїнської асоціації 

громад, Голова Всеукраїнського Конгресу Фермерів
до 20 хв

2. Інформування щодо основних причин отруєщія бджіл, 
заходів профілактики отруєння бджіл, механізмів установлення 
факту отруєння бджіл, обов’язків фізичних осіб та суб’єктів 
господарювання, які застосовують засоби захисту рослин

Оксана БОРЕЙКО -  завідувач сектору розвитку бджільництва управління 
тваринництва та племінної справи Департаменту аграрного розвитку 
Мінагроцолітики

до ЗО хв
3. Обговорення з учасниками наради

доЗОхв
4. Заключне слово

Тарас ВИСОЦЬКИЙ -  перший заступник Міністра аграрної політики та 
продовольства України і

до 10 хв



Додаток 2

Інструкція

для відповідального за агросектор у громаді з підготовки та
наради щодо заходів профілактики отруєння бджіл (онлайн)

1. Забезпечити обладнання приміщення в громаді відповідно до карантинних та 
технічних вимог.

2. Розповсюдити серед фермерів та бджолярів анонс наради (онлайн). (Анонс 
додається)

3. До 15:00 14.02.2022 року відповідальному у громаді слід зареєструватися за 
посилашям https://communities.org.ua/usaid/public/form-reauest/ (200М - 
посилання надійде за день до заходу на адресу вказану при реєстрації)

4. До 12:00 16 лютого 2022 року забезпечити реєстрацію бджолярів та фермерів 
через реєстраційну форму на сайті https://farmers.org.ua/form-request/, {або за 
дорученням фермера заповнити її самостійно). (Актуальні оновлені списки 
зареєстрованих осіб будуть надсилатись щоденно).

5. Запросити фермерів та бджолярів для участі у нараді в приміщенні громади, 
відповідно до остаточних списків зареєстрованих учасників.

6. ZOOM-aкayнт учасника має бути підписаний відповідною назвою громади. 
Зробити це необхідно наступним чином: при підключенні до Форуму Вас 
буде направлено на сторінку де необхідно буде ввести відповідні ім’я та 
електронну адресу учасника. Прохання заповнити у відповідне поле 
«Відображене ім'я» - назву вашої громади, ввести електронну адресу та 
натиснути «Продовжити».

Увага! Заповнення реєстраційної форми є обов’язковою умовою участі у 

нараді.

До заповнення реєстраційної форми просимо поставитись відповідально 

та коректно ввести всі данні.
' ; ■ : , ; 4  :

https://communities.org.ua/usaid/public/form-reauest/
https://farmers.org.ua/form-request/


Додаток З

Технічні вимоги до трансляції.

1. Комп'ютер з веб-камерою або ноутбук із вбудованою 
камерою, або телевізор, або проектор з підключенням до ПК 
для відтворення зображення.

2. Веб-камера, підключена до ПК або ноутбуку для трансляції 
учасників, які знаходяться в залі. Камера повинна бути 
направлена на зал вище людського зросту для повноцінного 
уявлення кількості присутніх у залі.

3. Колонкиабо інша звуковасисгема для відтворення звуку з 
трансляції.

4. Забезпечення кабельним інтернетом для стабільного 
з'єднання або \N\-F\ без інших користувачів, що підключені до 
нього.

5. Розташування місць для сидіння в шаховому порядку, з { 
дистанцією 1 метр один від одного.



Додаток 2

Приміщення
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Форма

Список зареєстрованих бджолярів Бериславського району

№ ПІБ Район Територіальна громада Контактний номер телефону Електронна пошта


