Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період з 15.10 - 19.10.2018 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 239 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 29 статей в печатних ЗМІ, 11 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 було проведено 2 позапланові перевірки.
В Житомирській області здійснено 1 позаплановий захід, підставою якого
була заява суб’єкта господарювання, ФОП Только С.М., смт. Попільня, вул.
Героїв Майдану, 4, торгова точка «Дачник» за дотриманням вимог законодавства
в сфері насінництва та розсадництва щодо здійснення реалізації насіння та
садивного матеріалу за наявності сертифікатів, додержання порядку пакування,
маркування та зберігання насіння та садивного матеріалу, додержання вимог
щодо ведення та зберігання насінницької документації. В результаті був
складений акт перевірки.
В період з 16.10.2018 по 17.10.2018 здійснено позаплановий захід
державного нагляду (контролю) СТОВ «Скай», Новоайдарського району,
Луганської області.
Підстава заходу: виконання «Вказівки про усунення порушень щодо
ведення насінництва та розсадництва» від 10.09.2018.
Підстава складання «Вказівки»: протокол випробувань контрольної
проби насіння (не кондиційне за схожістю ДСТУ 2240-93).

Зміст порушення: заборона використання некондиційного насіння
озимої пшениці сорт Вдала, маса партії 25 тн.
Рекомендації під час складання «Вказівки»: провести сортооновлення /
сортозміну насіння озимої пшениці.
У ході позапланового заходу:
складено акт перевірки;
надано рекомендації у сфері насінництва.
Підсумок позапланового заходу:
виконано «Вказівку», порушень не виявлено;
виконано рекомендації, придбано насіння озимої пшениці сорт Богдана,
БН-еліта, маса партії 3 тн.
За звітний період у Чернігівській області проведено навчання серед
головних інспекторів та провідних агрономів відділу нка тему «Порядок ведення
реєстру заявок на сорти рослин».

