
Ця презентація стала можливою завдяки підтримці, наданій Агентством США з міжнародного
розвитку, згідно з умовами гранту ГО “Гранд Експерт” в рамках проекту USAID «Економічна
підтримка Східної України». Думки автора, висловлені в цій публікації, не обов'язково
відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду США



На головній 

сторінці сайту 

розміщено карту 

із зазначенням 

зареєстрованих в 

системі пасік. 

Система моніторингу процесу хімічної
обробки рослин “Гранд Експерт” уявляє собою
вебсайт www.grand.expert

На сайті розміщена відеопрезентація, перегляд якої доступний будь-якому 
користувачу або гостю сайту.



На сьогодні система передбачає 3 ролі користувача:

бджоляр;

аграрій;

поєднання цих двох ролей в одній особі.



Фактично вони стають посередником в
комунікації між аграрієм та пасічником і
доносять інформацію про заплановані
обробки до населення.
Ми сподіваємося, що реєстрація органів
місцевого самоврядування в системі та
користування нею спростить цей
процес. Та, відповідно, підвищить рівень
обізнаності населення про екологічний
стан на певній території.

Планується додання до системи ролі користувача «ОТГ» або «орган
місцевого самоврядування». Це пов’язано з тим, що в квітні 2019 року на
засіданні Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин
прийнято за основу законопроект № 10052 від 14.02.2019, яким розширено
функції органів місцевого самоврядування в галузі бджільництва, зокрема
у забезпеченні взаємодії між суб’єктами господарювання чи фізичними
особами та пасічниками, невідкладному та своєчасному інформуванні про
виникнення загрози бджолам при застосуванні суб’єктами господарювання
чи фізичними особами засобів захисту рослин чи агрохімікатів, інше.



Часто в лісах і луках, що примикають до хімічно-
оброблюваних полів, люди збирають ягоди, гриби,
лікарські рослини. Там же може проводитися випас
худоби. При наявності навіть невеликого вітру
можливий частковий знос хімічної речовини на сусідні
ділянки, що призводить до їх забруднення. Особливо
це актуально для обробок полів з використанням
засобів авіації.

Система «Гранд Експерт» є корисною не лише для бджолярів або агровиробників. 
Скористатися інформацією на сайті може будь-яка особа, для цього навіть не потрібно 
реєструватися.

Система «Гранд Експерт» є корисним інструментом моніторингу стану територій 
на предмет можливого забруднення пестицидами для широкого кола 

зацікавлених осіб.

У багатьох місцях до полів, оброблюваних хімічними 
речовинами, безпосередньо примикають села і 
селища. Крайні будинки та подвір’я можуть 
отримувати певну дозу забруднення. Знаходження в 
момент обробки людей на таких територіях 
небезпечно. Особливо це стосується дітей, які часто 
не усвідомлюють ступінь небезпеки. 

Система “Гранд Експерт” є зручною: 



Основні напрямки роботи системи 
“Гранд Експерт”

Оповіщення про 
заплановані 

обробки рослин 
агрохімікатами

Оповіщення про 
масиви цвітіння 

медоносних 
рослин



Реєстрація та вхід

Реєстрація в системі надзвичайно проста:
- Ввести номер мобільного телефону;
- Отримати на вказаний номер код 

підтвердження;
- Ввести отриманий код підтвердження;
- Зазначити ім’я користувача;
- Ввести пароль.

Важливо: ім’я користувача та пароль мають бути
написані ЛАТИНСЬКИМИ ЛІТЕРАМИ, до яких за
бажанням можливо додати цифри.
Додатково можливо, але не обов’язково ввести 
електронну пошту.

Для входу в систему вже зареєстрованих 
користувачів достатньо ввести ім’я користувача та 
пароль. 
За бажанням користувач може налаштувати вхід  
з двоетапною аутенфікацією.



Основним розділом сайту є “Моя
карта”, в якому користувач:

- визначає та закріплює свою карту, тобто 
місцевість, де розташовані його об’єкти (таких 
карт може бути декілька); 

- встановлює свої об’єкти (пасіки), ділянки;

- розміщує оголошення про заплановані хімічні 
обробки або цвітіння медоносів.

В залежності  від обраної ролі  користувача  
перелік підрозділів буде різним: бджолярі мають 
підрозділи, що стосуються пасік, аграрії – щодо 
ділянок.



1. Знайти відповідне місце на карті.
2. Поставити позначку об’єкту.
3. Ввести назву, можливий, але не обов’язковий опис об’єкту.
4. Визначити пасіка постійна або кочова/на певний період – в останньому 

випадку зазначити до якої дати пасіка буде знаходитися в даному місці.

Позначення пасіки на карті.



1. Визначення ділянки на карті.

2. Зазначення наступної інформації:
- назва місця;
- тип події;
- оброблювана культура;
- хімічний препарат;
- тип обробки (наземна, авіаційна);
- час обробки (дата, години).

Створення на сайті оповіщення для бджолярів (та 
населення) про обробку рослин пестицидами



Аналогічно створюються оповіщення
про зацвітання масивів медоносів.

На карті ділянки, на яких розквітають
рослини, забарвлюються в жовтий
колір, а ділянки, на яких заплановано
хімічні обробки, - в червоний.





В результаті, коли бджолярі зазначили свої пасіки, а аграрії -
оповіщення про обробки рослин пестицидами, карта виглядає
наступним чином.



SMS — оповіщення 

користувачам

Бюлетень планованих хімічних 

обробок рослин

Всім бджолярам, чиї пасіки знаходяться в радіусі 10 км від ділянки,
на якій планується проведення обробки рослин пестицидами, миттєво
надходять СМС-повідомлення про заплановану подію.

Інформація про заплановані обробки рослин пестицидами
заноситься в Бюлетень планових хімічних обробок рослин.



Це відповідає вимогам ст. 37 Закону України
«Про бджільництво», яка передбачає, що
фізичні та юридичні особи, які застосовують
засоби захисту рослин для обробки медоносних
рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби
до початку обробки через засоби масової
інформації попередити про це пасічників, пасіки
яких знаходяться на відстані до десяти
кілометрів від оброблюваних площ. При
цьому повідомляється дата обробки, назва
препарату, ступінь і строк дії токсичності
препарату.

Оповіщення про хімічні
обробки розміщуються на сайті
у відповідному підрозділі, при
цьому одночасно відповідні

оголошення автоматично
розміщуються в друкованому

вигляді у «Всеукраїнському
бюлетені планованих
хімічних обробок рослин»,
який є зареєстрованим ЗМІ.



Пристрій дистанційного контролю ваги вулика призначений для двох 
цілей: 

1. Зважування контрольного вулика .
2. Автоматичного підключення до системи «Grand Expert» .

Дані з пасіки передаються кожну годину з використанням GSM-зв'язку на
веб-сайт www.grand.expert, де розміщуються в особистому кабінеті
користувача і відображаються у вигляді таблиць і графіків.
Визначення географічних координат пристрою за допомогою послуг
мобільного оператора дозволяє за бажанням користувача визначати
небезпечні для бджіл ділянки з планованою хімічною обробкою і сповіщати
про це бджоляра.

У якості технічного інструменту
для розширення можливостей
системи Організацією було
розроблено та виробляється

пристрій
дистанційного
контролю.

http://www.grand.expert/
http://www.grand.expert/
http://www.grand.expert/
http://www.grand.expert/
http://www.grand.expert/


Розділ сайту “Пасіка онлайн” включає в себе 
2 підрозділи:

- Датчики пасіки

- Інструкції
Даний підрозділ містить 
інструкцію до пристрою 
дистанційного контролю 
ваги вулика (пасічні ваги)

Тут користувач бачить всі
свої пристрої, може
налаштувати параметри
(назва, час відправки СМС,
номер телефону тощо),
передивитися дані з пасіки у
вигляді таблиці або графіків



Розділ “Бджільництво
України. Офіційні дані” містить

статистичну інформацію та презентує
підприємства, організації, фізичних осіб,
які працюють в галузі бджільництва.

На сьогоднішній день більшість
представлених даних зібрана по
Луганській області. В даний час ведуться
роботи по збору відповідних даних з
інших областей України та заповненню
цього розділу.



Розділ “Довідник” містить низку статей на тему бджільництва, а

також судову практику у справах про відшкодування збитків від
загибелі бджіл від отруєння.

Рекомендуємо переглянути даний розділ на українській та російській
мовах – наповненість інформацією може дещо відрізнятися.



- контакти юристів, які у разі потреби нададуть
кваліфіковану допомогу;

- можна завантажити методичні рекомендації з
алгоритмом дій під час отруєння бджіл з примірними
зразками необхідних документів;

- перехід до підрозділу “Бюлетень планових хімічних
обробок рослин”, де відображаються всі актуальні на
час перегляду оголошення про обробки пестицидами .

В розділі “Довідник” містяться:



Онлайн система моніторингу “Гранд Експерт”
має Фейсбук-сторінку і телефон технічної та 

юридичної підтримки

“Гаряча лінія” 063-911-00-22

https://www.facebook.com/Gr.Expert.NGO/

Вайбер, Телеграм

https://www.facebook.com/Gr.Expert.NGO/


Завершена розробка
мобільного додатку

/android/

Сучасний ритм життя та доступність

мобільного інтернету визначають
потребу у швидкому та зручному
доступі користувача до системи
«Гранд Експерт» з будь-якого
мобільного пристрою. Мобільний
додаток «Гранд Експерт» надасть
змогу зручно працювати та
користуватися перевагами системи,
перебуваючи в будь-якому місці з
доступом до мережі інтернет.



Користувачі системи «Гранд Експерт»

Станом на 01.11.2019 р.

81 

Бджолярі Агровиробники

2213 

Всього зареєстровано 2294 користувача.

В Україні близько 400 000 бджолярів
та 45 000 агровиробників. Всі вони є
потенційними користувачами системи
“Гранд Експерт”, які зможуть
отримувати від системи максимальну
користь

Перспективи:



Впровадження системи «Гранд Експерт» та активне 
користування нею на всій території України дозволить:

мінімізувати випадки 
отруєнь бджіл 
агрохімікатами

підвищити якість та 
кількість виробленого в 

Україні меду

представити свою 
продукцію та діяльність в 

галузі бджільництва, 
знайти партнерів, 

налагодити зв’язки з 
контрагентами 

підвищити врожайність 
ентомофільних 

сільськогосподарських 
культур та, відповідно, 
доходи агровиробників

зменшити витрати пасічників на 
логістику та комунікацію, 

відповідно, підвищити 
рентабельність їх діяльності

запобігти конфліктним ситуаціям 
між бджолярами та аграріями, 

уникнути судових справ та витрат, 
пов’язаних з цим

підвищити поінформованість 
населення про екологічний стан 

територій на предмет 
забруднення їх пестицидами

запровадити використання в 
бджолярстві сучасних технологій



Система «Гранд Експерт» - технічний інструмент
для запобігання загибелі бджіл від отруєння 

пестицидами



Ми працюємо заради того, щоб злагоджені дії 
бджолярів та агровиробників, які використовують 

хімічні препарати в сільському господарстві, 
розумне використання пестицидів та 

поінформованість громадськості про екологічний 
стан довкілля стали 

ПРАВИЛОМ ХОРОШОГО ТОНУ!




