Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 02.03 – 06.03.2020 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва управлінь
фітосанітарної безпеки територіальних органів Держпродспоживслужби
проведена консультативна та роз’яснювальна робота серед 418 суб’єктів
господарювання, сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та
споживачів, підготовлено та розміщено 21 стаття, які опубліковані на
офіційних веб-сайтах, 10 статей в печатних ЗМІ.
Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавалась
методична та консультативно-роз’яснювальна робота, проводились роз’яснення
щодо відбору середніх проб насіння ярих культур для визначення посівних
якостей, ведення насінницької документації, в яких лабораторіях можливо
якісно перевірити насіння та садивний матеріал, а також надавалися
рекомендації щодо вимог до придбання якісного сертифікованого насіння та
садивного матеріалу.
Проводилася роз’яснювальна робота, спрямована на попередження
порушень законодавства України у сфері охорони прав на сорти рослин:
статті 7 Закону України «Про охорону прав на сорти рослин» та статей 15, 17
Закону України «Про насіння та садивний матеріал».
Також акцентовано увагу щодо запобігання поширення контрафактного
насіння при здійсненні реалізації та зберігання насіння і садивного матеріалу.
Здійснення реалізації насіння та садивного матеріалу має проводитися за
наявності супровідних документів, що засвідчують якість насіння, а саме
«Довідки про сортові і посівні якості насіння», в якій наведено інформацію:
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назва підприємства, адреса де придбано насіння, культура, сорт/гібрид, рік
врожаю, номер партії, схожість, чистота, вологість, походження насіння, термін
дії сертифікату, на основі якого здійснювалась перевірка посівних якостей
насіння.
За умови, коли реалізується насіння власного виробництва, дані про партію
вказуються у «Сертифікаті», що засвідчує його посівні якості.
Зазначені документи повинні зберігатися за місцем торгівлі протягом
строку чинності документів за результатами аналізу щодо посівних якостей та
пред’являтися за вимогою. Використання і реалізація насіння, яке не
забезпечене супровідними документами про їх походження та якість,
забороняється. У разі порушення гарантій, суб’єкт насінництва та розсадництва
несе відповідальність згідно зі статтею 22 Закону України «Про насіння і
садивний матеріал».
Протягом звітного періоду проведено:
1 плановий захід державного нагляду (контролю) суб’єктів
господарювання: у Березнегуватському районі Миколаївській області в
фермерському господарстві «Орбіта» предмет дотримання вимог чинного
законодавства в сфері охорони прав на сорти рослин, де за результатами
перевірки складено акт відповідно до переліку питань проведено відеофіксацію
заходу, порушень не виявлено;
1 позаплановий захід державного нагляду (контролю) суб’єктів
господарювання: у Вінницькій області перевірено суб’єкт господарювання
(ФОП Костецька Г.М., с. Павлівка, Калинівського району) за його заявою було
перевірено ведення та зберігання насінницької документації. За результатами
перевірки надано консультації та роз’яснення щодо дотримання суб’єктами
господарювання вимог чинного законодавства в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО у відкритих системах,
проведено відео фіксацію заходу, складено відповідний акт та припис щодо
усунення порушень, Порушення усунені в повному обсязі. Проводиться
внесення інформації до Інтегрованої автоматизованої системи планування
заходів державного нагляду (контролю).
3 березня 2020 року в смт Томашпіль роведено спільну нараду із
залученням органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів
суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність в сфері вирощування
сільськогосподарських культур і бджолярів Томашпільського району.
4 березня 2020 року по місцевому радіомовленню
«Редакція
Тульчинського радіомовлення» передано в ефір повідомлення про формування
Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва на 2020 рік.
Також на сайті Головного управління Держпродспоживслужби у
Вінницькій області розміщено затверджений Перелік суб’єктів насінництва, які
подали
план-схеми
розміщення
у
2020
роцінасіннєвих
посівів
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перехреснозапильних культур та мають право на перевагу при розміщенні
зазначених посівів у Вінницькій області.
На сайті Гайсинської РДА розміщено статтю «Пам’ятка споживачам при
придбанні насіння».
Спеціалістами відділів контролю в сфері насінництва та розсадництва
ГУ Держпродспоживслужби в областях проводяться круглі столи - наради з
метою ознайомлення сільгоспвиробників з порядком проведення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, охорони
прав на сорти рослин, ГМО що використовуються у відкритих системах
(суб’єктами господарювання, які займаються виробництвом, заготівлею,
обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та
садивного матеріалу рослин); з питань дотримання вимог законодавства в
сфері насінництва та розсадництва; щодо підготовки до посівної кампанії ярих
культур.

