Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період з 01.10 - 05.10.2018 р.

Відділи контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної
безпеки
терорганів
Держпродспоживслужби
провели
роз’яснювальну роботу серед 266 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготували та розмістили 18 статей в друкованих ЗМІ, 14 статей опублікували
на офіційних веб-сайтах.
Відділи контролю в сфері насінництва та розсадництва надавали
роз’яснення щодо відбору середніх проб насіння озимих культур для
визначення посівних якостей, ведення насінницької документації, в яких
лабораторіях можна якісно перевірити насіння та садивний матеріал, а також
надавали рекомендації щодо вимог до придбання якісного сертифікованого
насіння та садивного матеріалу.
За звітний період проведено 2 позапланові перевірки у Вінницькій та
Луганській областях.
У Вінницькій області проведено позапланову перевірку суб’єкта
господарювання за його заявою (ПСП «Поділля-Агро», с. Бірків, Літинського
району). Було перевірено ведення та зберігання насінницької документації,
надано консультації та роз’яснення щодо дотримання суб’єктами
господарювання вимог чинного законодавства в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, проведено відеофіксацію заходу,
складено відповідний акт та проводиться внесення інформації до Інтегрованої
автоматизованої системи планування заходів державного нагляду (контролю).
В Луганській області у сфері насінництва та розсадництва здійснено
позаплановий захід державного нагляду (контролю) в ФГ «Божко»,
Попаснянський район.
Підставою заходу було звернення суб’єкта господарювання ФГ «Божко».
Питання заходу: додержування вимог щодо ведення та зберігання
насіннєвої документації та знищення насіння або садивного матеріалу.

Під час заходу була проведена перевірка та ознайомлення з насіннєвою
документацією.
За результатами перевірки складено акт перевірки у сфері насінництва та
розсадництва та надано письмові рекомендації з питань ведення насіннєвої
документації.
02 жовтня 2018 року в Управлінні фітосанітарної безпеки Головного
управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області було проведено
семінар-навчання спеціалістів відділу спільно з фахівцями відділу визначення
посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу ДУ
«Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія» на тему «Сучасне
законодавство у сфері насінництва та розсадництва та організаційні аспекти
співпраці». На семінарі розглядались питання:
-здійснення планових (позапланових) заходів державного нагляду
(контролю) у сфері насінництва та розсадництва, функціонування інтегрованої
автоматизованої системи планування;
-оформлення документів при надходженні зразків насіння на лабораторне
випробування, загальна методика визначення посівних якостей насіння згідно
ДСТУ;
-порядку знищення насіння, яке не може бути використане на посів
(посадку), продовольчі, кормові та інші цілі;
організації співпраці з ДУ «Вінницька обласна фітосанітарна лабораторія».
Спеціалістами відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва в
Миколаївській області оброблена інформація, про проведення обстежень
(апробації) садивного матеріалу маточних насаджень плодових і ягідних
культур. Станом на 01 жовтня 2018 року отримано Акти апробації:
-маточників клонованих підщеп (сіянці антипки, яблуня ММ-106, сіянець
мигдалю, сіянець аличі дикої, яблуня М-9);
-маточно-сортових (живцевих), маточно-насіннєвих плодових дерев
(персик Редхавен, яблуня Голден Делішес, яблуня Флоріна, слива Стенлей,
яблуня Ренет Симиренка, черешня Крупноплідна, черешня Винка, яблуня Гала,
яблуня Айдаред);
-плодових саджанців (черешня Винка, черешня Крупноплідна, яблуня
Айдаред ММ-106, яблуня Айдаред М-9, яблуня Голден Делішес ММ-106,
яблуня Голден Делішес М-9, яблуня Гала ММ-106, яблуня Гала М-9, яблуня
Флоріна ММ-106, яблуня Флоріна М-9, слива Стенлей (алича), персик Редхавен
(мигдаль), вишня Шалунья (антипка)).
В Головному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській
області 05.10.2018 року відбулося спільне навчання державних інспекторів з
насінництва та розсадництва і фахівців відділу визначення посівних якостей
насіння і товарних якостей садивного матеріалу ДУ «Кіровоградська обласна
фітосанітарна лабораторія».

Відкриваючи
захід,
начальник
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області Ігор Бойчук зазначив, що
керівництво відомства підтримує пропозицію щодо розширення повноважень
інспекторів з насінництва та розсадництва в частині здійснення державного
нагляду (контролю) не тільки у суб’єктів насінництва та розсадництва, а й у
посередницьких структур. Керівник також відмітив, що у зв’язку з дією
мораторію на здійснення перевірок інспекторам необхідно постійно проводити
роз’яснювальну роботу серед суб’єктів господарювання щодо вимог
законодавства в сферах насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти
рослин, інформувати населення через ЗМІ, сайт Головного управління, під час
особистих зустрічей при здійсненні моніторингу обсягів виробництва та/або
реалізації насіння і садивного матеріалу.
Начальник управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби
області Тетяна Лапицька відзначила роботу інспекторів з насінництва та
розсадництва з агропромисловими підприємствами щодо відбору проб насіння
сільськогосподарських культур. А також підкреслила, що лише завдяки
спільним зусиллям державних інспекторів і фахівців лабораторії нива буде
засіяна якісним сортовим насінням.
Завідувач відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей
садивного матеріалу ДУ «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія»
Олена Дмитрієва ознайомила присутніх з роботою відділу та детально
зупинилася на методах визначення посівних якостей насіння.
Заступник начальника управління – начальник відділу контролю в сфері
насінництва
та
розсадництва
управління
фітосанітарної
безпеки
Держпродспоживслужби області Наталія Харіна наголосила на дотриманні

процедури здійснення планових і позапланових заходів державного нагляду
(контролю), зупинилася на повноваженнях та обов’язках державних інспекторів
з насінництва та розсадництва та на підставах здійснення позапланових заходів
державного нагляду (контролю).
Доповідач також ознайомила присутніх з проектом «Порядок знищення
насіння, яке не може бути використане для продовольчих, кормових та інших
цілей, та садивного матеріалу, який не може бути використаний для створення
багаторічних насаджень або в інших цілях».
За результатами навчання визначено завдання щодо співпраці державних
інспекторів з насінництва та розсадництва Держпродспоживслужби області та
фахівців відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей
садивного матеріалу ДУ «Кіровоградська обласна фітосанітарна лабораторія».

