Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 18.02 - 22.02.2019 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 554 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 14 статтей, які опубліковані на офіційних вебсайтах, 7 статтей печатні ЗМІ, прийнято участь у 43 заходах (навчання, наради,
колегії, семінари, та інші).
Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавались
методична та консультативно-роз’яснювальна робота, проводилось 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 надавалися рекомендації
щодо вимог до придбання якісного сертифікованого насіння та садивного
матеріалу.
Протягом звітного періоду проведено 2 планових перевірки
Житомирській та Львівській областях.

Проведено планову перевірку ГУ Львівської області в ПП « Західний
Буг». Надано припис на усунення порушень.
Протягом звітного періоду проведено планову перевірку ГУ
Житомирської області за дотриманням вимог законодавства у сфері
насінництва
та
розсадництва
ТОВ
СЕЛЕКЦІЙНО-НАСІННИЦЬКА
КОМПАНІЯ «СЕЛЕНА +», складено АКТ та припис щодо порушення частини
третьої статті 13 ЗУ №411-IV.
У Львівській області спеціалістами відділу контролю в сфері насінництва
та розсадництва управління фітосанітарної безпеки Держпродспоживслужби
проводиться моніторинг ввезеного насіння через митний кордон.
На
виконання
пунктів
4.14
та
4.14.1
рішення
Колегії
Держпродспоживслужби «Про підсумки роботи Держпродспоживслужби
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за 2018
рік та завдання на І квартал 2019 року» у всіх Головних управліннях областей
завершується проведення спільних нарад за участю органів місцевого
самоврядування, профільними асоціаціями та сільгоспвиробниками з питань,
щодо порядку проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО, що
використовуються у відкритих системах.
19 - 20 лютого 2019 року проведено 6 спільних нарад з органами
місцевого самоврядування та сільгоспвиробниками по районам Донецької
області щодо порядку проведення заходів державного нагляду (контролю) у
сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО, що
використовуються у відкритих системах (суб’єктами господарюванню, які
займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням,
реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин), щодо
узгодження розташування насіннєвих посівів перехреснозапильних культур та
затвердження планів-схем розташування таких посівів, а також знищення
насіння, яке не може бути використане на посів та інщі цілі та ведення
насінництва сільськогосподарськими підприємствами Донецької області. В
семінарах-нарадах прийняли участь 84 чоловіка.

Заступник
директора
з
виробництва
ТОВ
«Добропільське
сортонасінницьке підприємство» Каніболоцький О.І загострив увагу щодо
закупівлі насіння: закупівлю вести тільки в господарствах, які занесені до
Державного Реєстру виробників насіння та садивного матеріалу. Перевіряти
наявність та чинність сертифікатів, що засвідчують сортові та посівні якості
насіння, звіряти їх з даними, і що нанесені на етикетки.

У ході проведених заходів було домовлено про подальші зустрічі з
сільгоспвиробниками для плідної співпраці та для отримання необхідної
інформації з насінництва та розсадництва.
У Луганській області проведено ряд спільних нарад за участю: керівників
та спеціалістів управлінь АПР РДА, сільгоспвиробників, ФОП – реалізаторів
продукції насінництва та розсадництва, головних спеціалістів – державних
інспекторів у сфері насінництва та розсадництва.
19.02.2019 Управління агропромислового розвитку Попаснянської
райдержадміністрації.
20.02.2019 Управління агропромислового розвитку Новоайдарської
райдержадміністрації.
Під час проведення нарад розглянуто наступні питання у сфері
насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин та ГМО, що
використовуються у відкритих системах:
- порядок проведення державного нагляду контролю;
- порядок узгодження план-схем розташування насінницьких посівів
перехреснозапильних культур;
- порядок знищення насіння сільськогосподарських культур, яке не
придатне до подальшого використання;
- запобігання обігу контрафактного насіння.

За звітний періо ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області
проведено дві кущові наради з питань дотримання законодавства в сферах
бджільництва, захисту рослин, насінництва та розсадництва за участю
сільгоспвиробників усіх форм власності, суб’єктів насінництва та розсадництва,
пасічників Волинської області, представників департаменту АПР Волинської
ОДА, органів місцевого самоврядування, асоціації ГО «Братство бджолярів
землі Волинської «Ройовий стан», асоціації фермерів і землевласників Волині.
У сфері насінництва та розсадництва на нарадах піднімалися питання,
щодо придбання насіння та садивного матеріалу сільськогосподарських
культур, порядок арбітражного визначення якості насіння, порядок знищення
насіння та питання щодо ввезення насіння та садивного матеріалу. Також
20.02.2019р. було проведено навчання спеціалістів фітосанітарної безпеки.
Начальником контролю в насінництві та розсадництві підготовлено
презентацію та висвітлено питання щодо ввезення та вивезення насіння та
садивного матеріалу на митну територію України.

Спеціалістами управління фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпрожспоживслужби в Миколаївській області за звітний період прийнята
участь у спільних районних семінарах з органами місцевого самоврядування,
сільгосптоваровиробниками та іншими зацікавленими особамми з питань
весняно-польових робіт в Арбузинському, Казанківському, Єланецькому та
Кривоозерському районах Миколаївської області, на яких висвітлені питання
щодо обігу насіння та садивного матеріалу тільки за наявності Сертифікатів на
сортову на посівну якість, підтверджень на ввезення насіння для селекційних,
дослідних робіт та експонування, запобігання обігу контрафактного насіння,
порядку проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, інформування
аграрії та бджолярів Миколаївської області щодо недопущення отруєння
людей, тварин, бджіл.
В ГУ Миколаївської області згідно затвердженого річного плану
здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державної
служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів на 2019 рік спеціалістами відділу контролю в сфері насінництва та
розсадництва 21.02.2019 розпочато плановий захід зі здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності дотримання вимог
законодавства у сфері насінництва та розсадництва ФГ «Орбіта»
Березнегуватського району Миколаївської області.

