Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 12.11 - 16.11.2018 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 183 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 8 статтей в печатних ЗМІ, 15 статей опубліковано
на офіційних веб-сайтах.
Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва надавались
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 у Вінницькій області проведено 3 позапланових
перевірки суб’єктів господарювання за їхніми заявами (СТОВ «Колос», с.
Хоменки, Шарогородського району, ПП «Радівське», с. Радівка, Калинівського
району та ТОВ «ПК «Зоря Поділля», м. Гайсин, Гайсинського 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, ознайомлено з проектом наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України щодо Порядку знищення насіння, яке не може бути
використане на продовольчі, кормові та інші цілі, та садивного матеріалу, який не
може бути використаний для створення багаторічних насаджень, проведено

відеофіксацію заходів, складено відповідні акти та проводиться внесення
інформації до Інтегрованої автоматизованої системи планування заходів
державного нагляду (контролю).
З 05.11. по 16.11.2018 в м. Києві при Навчально-науковому інституті
післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і
природокористування України відповідно до наказу від 22.12 2017 № 1221
«Про затвердження планів - графіків підвищення кваліфікації керівників і
спеціалістів Державної служби України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів, керівників і спеціалістів державних установ,
які належать до сфери управління Держпродспоживслужби, у 2018 році»
проходить навчання з метою підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів
Головних управлінь Держпродспоживслужби в областях та м. Києві в сфері
насінництва та розсадництва. відповідно до планів - графіків.
За звітний період рамках внутрішньогосподарського контролю
спеціалістами відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва в
Донецькій обл та представником СТОВ «Ілюс» Бахмутського района,
Донецької області здійснено огляд насінницьких посівів озимої пшениці, яку
посіяно для введення в обіг під урожай 2019 року.
У ході огляду встановлено, що елітні посіви озимої пшениці сортів
Богдана та Подолянка загальною площею 331 га, висіяно після їх сертифікації
відповідно до вимог Закону України «Про насіння і садивний матеріал».
Технологія висіву дотримана, стан посівів добрий.
За підсумками заходу спеціалістом Держпродспоживслужби надано
рекомендації по догляду за насінницькими ділянками озимої пшениці.
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