Інформаційний моніторинг проведеної роботи відділами контролю в
сфері насінництва та розсадництва терорганів Держпродспоживслужби
за період 26.11 - 30.11.2018 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 та Чернівецькій областях
проведено 2 позапланові перевірки.
У Вінницькій області проведено позапланову перевірку суб’єкта
господарювання за його заявою (ТОВ «Надбужжя плюс», с. Чернятка,
Бершадського 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 заходу, складено відповідний

акт та проводиться внесення інформації до Інтегрованої автоматизованої системи
планування заходів державного нагляду (контролю).
За звітний період (29.11.2018 року) відділом контролю в насінництві та
розсадництві управління фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Чернівецькій області проведено позапланову
перевірку. Позаплановий захід проводився за зверненням суб’єкта
господарювання – Фермерське господарство «Серет» (Чернівецька область,
Глибоцький район, с. Черепківці).
Питання заходу: додержання вимог законодавства до ведення та
зберігання насінницької документації.
Підсумки заходу: складено акт перевірки, проведено роз’яснювальну
роботу та надано рекомендації.
УЧАСТЬ У РОБОТІ КРУГЛОГО СТОЛУ

29.11.2018 спеціалістами відділу контролю в сфері насінництва та
розсадництва управління фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби в Миколаївській області прийнято участь у роботі
круглого столу, організованого та проведеного за підтримки Українського
проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP) з представниками
фермерських господарств, виробників плодоовочевої продукції, управлінь АПР
Миколаївської області.
В ході роботи висвітлені питання щодо дотримання вимог чинного
законодавства при введенні в обіг насіння та садивного матеріалу. Надано
роз’яснення ст. 15,17 Закону України «Про насіння та садивний матеріал»,
Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння
та/або садивний матеріал, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 21 лютого 2017 №97. Та роз’яснено п.7 Постанови Кабінету
Міністрів України від 7 лютого 2018 № 106 Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання
фінансової підтримки розвитку фермерських господарств.

