Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 17.12 - 22.12.2018 р.

Відділами контролю в сфері насінництва та розсадництва Управлінь
фітосанітарної безпеки терорганів Держпродспоживслужби проведена
роз’яснювальна робота серед 254 суб’єктів насінництва та розсадництва,
сільськогосподарських виробників, реалізаторів насіння та споживачів,
підготовлено та розміщено 13 статтей в печатних ЗМІ, 15 статей опубліковано
на офіційних веб-сайтах.
За звітний період відділом контролю у сфері насінництва та розсадництва
Управління
фітосанітарної
безпеки
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Вінницькій області проведено 1 позапланову
перевірку суб’єкта господарювання за його заявою (ТОВ «Агропідприємство
«Грузьке», с. Грузьке, 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, проведено
відеофіксацію заходу, складено відповідний акт та проводиться внесення
інформації до Інтегрованої автоматизованої системи планування заходів
державного нагляду (контролю).
18 грудня 2018 року Головним управлінням Держпродспоживслужби
Киїської області проведено одну зустріч - семінар з суб’єктами насінництва та
розсадництва, щодо обігу насіння та садивного матеріалу тільки за наявності
сертифікату на сортову та посівну якість, підтверджень на ввезення насіння для
селекційних, дослідних робіт та експонування, запобігання обігу контрафактного
насіння в Миронівському районі з представниками районної державної
адміністрації, ДП ДГ «Еліта», Миронівського інституту пшениці мені В.М.
Ремесла НААН України.
18.12.2018 та 19.12.2018ПАТ спеціалістами управління фітосанітарної
безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській були

проведені спільні засідання з органами місцевого самоврядування,
сільгоспвиробниками, іншими зацікавленими органами в Овідіопольському
районі «Гібридний соняшник» та ТОВ «ім. Мічуріна»
На спільних засіданнях були надані роз’яснення щодо обігу насіння та
садивного матеріалу тільки за наявності сертифікатів на сортові та посівні
якості, підтвердження на ввезення насіння для селекційних, дослідних робіт та
експонування,
запобігання
обігу
контрафакту,
дотримання
сільгоспвиробниками технології виробництва та знищення насіння.
У Рівненській області проведено спільне засідання з представниками
облдержадміністрації, реалізаторами насіння та садивного матеріалу, ДП
«Рівненська фітосанітарна лабораторія» та управління фітосанітарної безпеки
на тему: «Дотримання вимог законодавства в сфері насінництва та
розсадництва, охорони прав на сорти рослин, контролю за ГМО джерелами, а
також щодо обігу сертифікованого насіння та садивного матеріалу на території
України»

В Полтавській області 21 грудня 2018 року була проведена нарада з метою
виконання пункту 7.18 Рішення колегії Держпродспоживслужби України від
18.10.2018 року з насіннєвими компаніями оптової торгівлі насіння та що
проводять селекційні, дослідні роботи і експонування, представниками

лабораторій які акредитовані на перевірку насіння і садивного матеріалу та
Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.
У Луганські області на виконання п.7.18. Рішення колегії
Держпродспоживслужби України за ініціативою відділу контролю у сфері
насінництва та розсадництва було проведено ряд нарад:
- 19.12.2018 відбулася спільна робоча нарада в Управлінні
агропромислового розвитку Марківської райдержадміністрації за участю
керівника та спеціалістів Управління АПР Марківської РДА, спеціалістів у
сфері насінництва та розсадництва ГУ ДПСС, сільгоспвиробників та приватних
підприємців-реалізаторів насіння овочевих культур Марківського району
(матеріали наради додаються);
- 19.12.2018 відбулася спільна робоча нарада в Управлінні
агропромислового розвитку Новопсковської райдержадміністрації за участю
керівника та спеціалістів Управління АПР Новопсковської РДА, спеціалістів у
сфері насінництва та розсадництва ГУ ДПСС, сільгоспвиробників та приватних
підприємців-реалізаторів насіння овочевих культур Новопсковського району
(матеріали наради додаються).
У ході проведення нарад були розглянуті наступні питання:
- запобігання обігу контрафактного насіння;
- проект наказу Мінагрополітики, щодо знищення насіння, яке не
придатне для використання на посівні, продовольчі, кормові та інші цілі;
- реалізації та використання насіння сільськогосподарських культур для
здійснення господарської діяльності тільки за наявністю сертифікатів;
- дотримання технологій під час вирощування насіння ярових культур під
урожай 2019 року.
20 грудня 2018 року управління фітосанітарної безпеки ГУ
Держпродспоживслужби у Волинській області на виконання рішення колегії
Держпродспоживслужби від 18 жовтня 2018 року «Про підсумки роботи
Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту
споживачів за 9 місяців 2018 року та завдання на ІV квартал 2018 року»
проведено спільне засідання за участю представників Департаменту АПР
Волинської ОДА, суб’єктів насінництва та розсадництва області,
сільськогосподарських підприємств, ДУ «Волинська обласна фітосанітарна
лабораторія», науковців Волинської державної сільськогосподарської дослідної
станції НААНУ, спеціалістів відділу контролю в насінництві та розсадництві.
Волинській області.
Начальник
управління
фітосанітарної
безпеки
ГУ
Держпродспоживслужби у Волинській області Рабчевська С.В. наголосила
про важливе місце галузі насінництва у виробництві сільськогосподарської
продукції. Насіннєвий контроль є одним із складових насінництва і служить
юридичним гарантом дотримання стандартних норм якості посівного
матеріалу. Якісне насіння високопродуктивних сортів є запорукою високих
врожаїв.
Заступник директора Волинської державної СГДС НААН України
Пузняк О.М. розповіла про роль селекції в насінництві, основні напрямки

досліджень в цій галузі та проблемні питання при створенні вітчизняних сортів
з
високим
генетичним
потенціалом
та
забезпечення
їх
конкурентноспроможності .
Про добір сортів зернових культур зарубіжної селекції, які найбільш
адаптовані до умов вирощування в умовах Волині, що проводиться суб’єктом
насінництва ТзОВ «Волинь – Нова», розповів начальник відділу підготовки та
реалізації насіння Подворний Г.К. Він зазначив, що, за їхніми дослідженнями,
правильно підібраний сорт - це найбільш дешевий спосіб підвищення
врожайності на 5-7 ц/га.
Начальник відділу контролю в насінництві та розсадництві
Мартинюк О.М. висвітлила питання вимог до нормативної документації в
сфері насінництва, та до якості насіння з врахуванням останніх змін в
законодавстві.
З повноваженнями фітосанітарних лабораторій на проведення визначення
посівних якостей насіння сільськогосподарських культур та перспективи
розширення сфери надання послуг ознайомила присутніх
директор
ДУ «Волинська обласна фітосанітарна лабораторія» Лихач Є.А.

