Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період з 08.10 - 12.10.2018 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 261 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 12 статей в печатних ЗМІ, 22 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.
За звітний період проведено 2 позапланові перевірки у Вінницькій
області суб’єкту господарювання за їхніми заявами (Ялтушківська дослідноселекційна станція Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків
НААН України, с. Черешневе, Барського району та ПП «Юхимівське», с.
Юхимівка, Шаргородського 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).
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Держпродспоживслужби в Донецькій області взяли участь в щорічному
ярмарку «День садівника», яка проходила з 6 по 7 жовтня 2018 у місті Бахмут,
при організації та підтримки місцевих органів виконавчої влади,
сільгоспвиробників та підприємців Донецької області.
На ярмарку аграрії і підприємці регіону представили продукцію
рослинництва та розсадництва.
Понад 30 сортів плодових та ягідних насаджень представила на ярмарку
Бахмутська дослідна станція розсадництва Донецької області.
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Держпродспоживслужби ознайомились з асортиментом насаджень, умовами
визначення сортових і товарних якостей садивного матеріалу та посівних
якостей насіннєвого матеріалу.
Під час проведення ярмарку спеціалісти Головного управління
Держпродспоживслужби з метою запобігання правопорушень у сфері
насінництва та розсадництва ознайомились з документацією на посівні і
товарні якості продукції насінництва та розсадництва, надавали консультативну
допомогу з питань порядку та умов ведення насінництва та розсадництва
відповідно до вимог чинного законодавства України.

