Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 03.12 - 07.12.2018 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 247 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 8 статтей в печатних ЗМІ, 6 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 1 позапланову
перевірку суб’єкта господарювання за його заявою (ПАТ «Дашківці»,
с. Дашківці, 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 спеціалісти відділу контролю в сфері насінництва та
розсадництва 05 грудня 2018 року прийняли участь в колегії Тульчинської РДА

«Підведення підсумків роботи галузі агропромислового комплексу за 11 місяців
2018 року», м. Тульчин. Всього в заході прийняло участь 73 особи.

05.12.2018 заступник начальника управління фітосанітарної безпекиначальник відділу контролю у сфері насінництва та розсадництва прийняв
участь у робочій нараді ГУ ДПСС в Луганській області за участю представників
хлібоприймальних підприємств Луганської області, спеціалістів управління
харчової безпеки та ветеринарії, керівника ДУ «Луганська обласна
фітосанітарна лабораторія».
У ході наради обговорено та висвітлено наступні питання у сфері насінництва:
- умови зберігання насіннєвого матеріалу відповідно до ДСТУ у сфері
насінництва;
- особливості знищення насіння, яке не придатне на посівні, продовольчі,
кормові та інші цілі, відповідно до проекту наказу Мінагрополітики України.
На виконання п.7.18. Рішення колегії Держпродспоживслужби України
від 18.10.2018 «Про підсумки роботи Державної служби України з питань
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за 9 місяців 2018року та
завдання на ІV квартал 2018 року» протягом звітного періоду спеціалістами
відділів проведено ряд заходів по організації нарад за участю представників
фірм-посередників, суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі насінням та всіх
зацікавлених осіб у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій,
Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській,
Луганській, Львівській, Харківській, та Херсонській областях.

