Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 25.02 - 01.03.2019 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь фітосанітарної
безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена роз’яснювальна робота серед 465
суб’єктів насінництва та розсадництва, сільськогосподарських виробників, реалізаторів
насіння та споживачів, підготовлено та розміщено 18 статтей, які опубліковані на офіційних
веб-сайтах, 10 статтей печатні ЗМІ, прийнято участь у 50 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 Миколаївській та 1
позапланову у Житомирській областях.
Житомирській області проведено позапланову перевірку ФОП Коврижних В.В. м.
Житомир (підстава письмове звернення), за дотриманням вимог законодавства у сфері
насінництва та розсадництва щодо здійснення реалізації насіння та садивного матеріалу за
наявності сертифікатів, додержування порядку зберігання насіння та садивного матеріалу,
додержання вимог щодо ведення та зберігання насінницької документації. За результатами
перевірки складено АКТ та надано рекомендації.
За звітний період спеціалістами відділу контролю в сфері насінництва та
розсадництва
управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській 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 проведено 2
планових заходи зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської
діяльності дотримання вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва у ДП «ДГ
«Реконструкція» СГІ-НЦНС Березнегуватського району Миколаївської області та в ФГ

«Орбіта» Березнегуватського району Миколаївської області. Заходи здійснювалися за
допомогою відеофіксації. За результатами проведених планових заходів державного нагляду
(контролю) за дотриманням суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері
насінництва та розсадництва складені Акти відповідно до переліку питань.
За звітний період Головним управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області
проведено 3 наради: 22.02.2019 р.м. Калинівка, зал засідань РДА6; 26.02.2019 року,м.
Шаргород, зал засідань РДА; 21.02.2019 року ,
м.Іллінці , актовий зал Іллінецької РДА та 3
семінар-наради: 21.02.2019 року, м.Бершадь, вул.Героїв України, 22 зала засідань РДА;
25.02.2019 р., актовий зал Томашпільськоі РДА; 27.02.2019 р.смт. Літин зал засідань РДА.

Нарада в Томашпільській РДА
Спеціалістами
управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпрожспоживслужби в Миколаївській області, на виконання пунктів 4.14, 4.14.1, 4.14.2
рішення Колегії Держпродспоживслужби «Про підсумки роботи Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за 2018 рік та завдання на І
квартал 2019 року», за звітний період прийнята участь у спільному районному семінарі з
органами місцевого самоврядування, сільгосптоваровиробниками та іншими зацікавленими
особами з питань весняно-польових робіт в Новобузькому районі Миколаївської області, на
якій 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.

За звітний період ГУ Держпродспоживслужби у Волинській області 27.02.2019 року
проведено одну кущову нараду 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. Нарада відбулась у м. Ковелі, де були представники Ковельського,
Турійського,
Шацького,
Любомльського,
Ратнівського,
Камінь-Каширського,
Старовижівського, Маневицького та Любешівського районів.У сфері насінництва та
розсадництва на нараді 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.
На виконання пунктів 4.14 та 4.14.1 рішення Колегії Держпродспоживслужби «Про
підсумки роботи Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та
захисту споживачів за 2018 року та завдання на І квартал 2019 року», 26.02.2019р. у ГУ
Держпродспоживслужби у Волинській області відбулася нарада за участю представників
місцевих
органів
самоврядування,
суб’єктів
насінництва
та
розсадництва,
сільськогосподарських підприємств. Висвітлювалися питання Порядку проведення заходів
державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва.
28.02.2019
року
спеціалісти
відділу
прийняли
участь
у
навчанні
організованим Департаментом агропромислового розвитку Волинської обласної державної
адміністрації для агровиробників області з актуальних питань розвитку аграрної галузі у
2019 році.

В Київській області проведено такі заходи:
26.02.2019 року в актовому залі Миронівської районної адміністрації, проведена
спільна нарада з органами місцевого самоврядування, с/г виробниками
ПАТ
«Миронівське», ТОВ «Пустовіти», ФГ «Петрів», ДП Атлантік-Фармз, ТОВ«Агросвіт», ПП
«Коростищанське», СВГ«Баші», представники районної державної адміністрації, в ході
наради були розглянуті питання порядку проведення заходів державного нагляду (контролю)
в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО;
27.02.2019 року в актовому залі Яготинської районної державної адміністрації
проведена спільна нарада з представниками місцевого самоврядування, с/г виробниками,
присутні керівники та спеціалісти
ДП ДГ Панфильська дослідна станція, ТОВ «АгроС», ТОВ «Годунівське», ФОП «Бойко О.І,» ФГ «Норинь», ФГ «Юнако», ФГ «Наділ», ФГ
«Іранець» ФГ «Калиновий гай», ТОВ «Нива Переясловщини», ДП «Колос»,
ТОВ СП ім. А.Г Кравченка, ТОВ «Агрофірма Дружба», в ході наради були розглянуті
питання порядку проведення заходів державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО та інші питання насінництва та охорони
прав на сорти рослин;
28.02.2019 року в актовому залі Васильківської районної державної адміністрації
проведена спільна нарада з сільгоспвиробниками та місцевими органами влади, присутні
керівники та спеціалісти ТОВ «Гребінківське»,
ВП НУБІП, представники районної
державної адміністрації в ході наради були розглянуті питання порядку проведення заходів

державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти
рослин, ГМО.
01.03.2019 року в актовому залі Таращанської районної державної адміністрації,
проведена спільна нарада з органами місцевого самоврядування, присутні представники
районної державної адміністрації, спеціалісти та керівники ТОВ «Інтерагроінвест», ТОВ
«Ківшовата Агро», ТОВ АФ «Ріжки», ТОВ АФ «Мрія»,ТОВ «Лука», СП «Дубільське», ТОВ
Агрофірма «Заросінська», та інші, всього 18 підприємств та організацій, 20 голів сільських
рад, в ході наради були розглянуті питання порядку проведення заходів державного нагляду
(контролю) в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО;
01.03.2019 року в актовому залі Сквирської районної державної адміністрації
проведена спільна нарада з органами місцевого самоврядування, присутні представники
районної державної адміністрації, спеціалісти та керівники,ПП Росава Агро,ТОВ «
«Технологічна аграрна компанія», ТОВ Агрофірма «Колос»,ТОВ Ім. Шевченка, та інші,
всього 42 господарства, в ході наради були розглянуті питання порядку проведення заходів
державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та розсадництва, охорони прав на сорти
рослин, ГМО;
01.03.2019 року в актовому залі Баришівської районної державної адміністрації,
проведена спільна нарада з органами місцевого самоврядування, присутні представники
районної державної адміністрації, спеціалісти та керівники ТОВ «Баришівська зернова
компанія», ПП «Сорт», ПАТ «УФК Агро», ТОВ «Фірма Олеандр», СТОВ «Лукянівське», ТО
«Агро С», ТОВ «Новолехнівське»,ТОВ «Італ К», в ході наради були розглянуті питання
порядку проведення заходів державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО та інші питання сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин.
01.03.2019 року в актовому залі Броварської районної державної адміністрації
проведена спільна нарада з органами місцевого самоврядування, присутні представники
районної державної адміністрації, спеціалісти та керівники господарств ТОВ «Бровари
картопля».ТОВ «Сесвандерхаве»,
ТОВ ТД «Картопля», ПП «Русанівське», СТОВ
«Требухівське». ТОВ «Сад», в ході наради були розглянуті питання порядку

проведення заходів державного нагляду (контролю) в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, ГМО.
На
виконання
пункту
4.14.1
та
4.16
рішення
колегії
Держпродспоживслужби України від 01.02.2019 «Про підсумки роботи
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів за 2018 рік та завдання на І квартал 2019 року» відділ нагляду в
насінництві та розсадництві управління фітосанітарної безпеки
ГУ
Держпродспоживслужби в Рівненській області повідомляє, що 27 лютого 2019
року була проведена спільна нарада з департаментом агропромислового
розвитку Рівненської облдержадміністрації, суб’єктами насінництва та
розсадництва та реалізаторами насіннєвого матеріалу з питань розвитку
насінництва та здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
насінництва та розсадництва.

