РЕКОМЕНДАЦІЇ ПІДПРИЄМЦЯМ,
які здійснюють оптову та/або роздрібну торгівлю насінням та садивним матеріалом
Державний нагляд (контроль) за діяльністю суб’єктів усіх форм власності і
господарювання щодо дотриманням вимог законодавства у сфері насінництва та
розсадництва, за введенням в обіг насіння і садивного матеріалу на території Волинської
області у відповідності до діючого законодавства, здійснює відділ контролю в
насінництві та розсадництві Управління фітосанітарної безпеки Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області.
Відповідно до статті 15 Закону України «Про насіння і садивний матеріал»
насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації.
Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути
видані, якщо:
- насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів
рослин України;
- насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у
сфері насінництва та розсадництва;
- садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам
законодавства у сфері насінництва та розсадництва.
Відповідно до п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування
сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння і садивного
матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:
1) сертифікатами:
насіння – сертифікатом, що засвідчує його сортові, та сертифікатом, що засвідчує
його посівні якості;
садивний матеріал – сертифікатом, що засвідчує його сортові якості, та
сертифікатом, що засвідчує його товарні якості.
2) супровідними документами згідно з ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських
культур. Методи визначення якості».
Згідно ДСТУ 4138-2002 до супровідних відносять ті господарські документи, які
видає споживачеві виробник насіння та які передбачені ДСТУ 2240-93:
- «Атестат на насіння» - на добазове (оригінальне) та базове (елітне) насіння;
- «Свідоцтво на насіння» - на сертифіковане (насіння репродукцій);
- «Свідоцтво на гібридне насіння» - на насіння першого покоління гібридів.
Особливу увагу необхідно звернути на порядок реалізації насіння овочевих,
баштанних, квіткових культур та кормових коренеплодів.
Вимоги до фасування, пакування, маркування, правила приймання, заготовлення,
транспортування та зберігання насіння овочевих, баштанних культур та кормових
коренеплодів, а також порядок його документального оформлення, призначеного для
реалізації в оптовій та роздрібній торгівельних мережах регламентуються ДСТУ
6006:2008.
Згідно п. 8.5. ДСТУ 6006:2008 на пакеті з фасованим насінням, призначеним для
роздрібної торгівлі, вказують:
- назву країни-виробника насіння, а також фірму, підприємця тощо;
- назву і товарний знак, юридичну адресу, де пакували насіння;
- культуру;
- сорт, гібрид;
- масу, г, або кількість насінин в пакеті, шт.;
- номер насіннєвої партії;
- рік урожаю;

- схожість;
- документ на насіння (назва, №);
- коротку інформацію про культуру (сорт, гібрид, поради щодо вирощування).
Зазначені показники безпосередньо можна наносити на спожиткову тару методом
механічного чи ручного штампування.
Відповідно п. 12.2. ДСТУ 6006:2008 кожну партію насіння під час відпускання
супроводжують документами, які підтверджують гарантію якості насіння згідно з ДСТУ
4138-2002 та Довідкою про сортові і посівні якості насіння (додаток И).
Строк чинності документів за результатами аналізу щодо посівних якостей насіння
овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів відкритого і закритого
грунтів становить – 12 місяців, а упаковані у герметичну тару – 24 місяці.
Супровідні документи повинні зберігатися на місці здійснення торгівлі та
надаватися за першою вимогою.
Дані рекомендації мають інформаційний характер.
Відділ контролю в насінництві та розсадництві Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області (тел. 0503785190, 772409)

