
Порядок дій посадових осіб, що здійснюють державний нагляд (контроль) у 
сфері насінництва та розсадництва під час здійснення заходу державного 
нагляду (контролю) при виявленні порушення суб’єктом насінництва та 

розсадництва порядку маркування партій насіння 

Відповідно до частини 5 статті 30 Закону України «Про забезпечення 
функціонування української мови як державної» визначено, що інформація про 
товари та послуги на території України надається державною мовою. 

Під час здійснення заходу державного нагляду (контролю), перевіряються 
вимоги до суб’єкта насінництва та розсадництва щодо додержання  
встановленого законодавством у сфері насінництва та розсадництва порядку 
пакування, маркування, транспортування та зберігання насіння і садивного 
матеріалу, відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал» 
абзац 7 частина 3 стаття 13, Наказу Міністерства аграрної політики та 
продовольства України від 10.07.2017 № 348 «Про затвердження порядку 
маркування та пакування партій насіння і форми етикетки» 

Державний нагляд (контроль) здійснюється із застосуванням Акту, 
складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу 
державного нагляду (контролю) за дотриманням суб’єктом господарювання 
вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва.  Акт містить 
вичерпний перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду 
(контролю) стосовно додержання суб’єктом господарювання вимог 
законодавства у сфері насінництва та розсадництва. Кожне питання містить 
посилання на вимогу нормативно-правового акта (статтю, частину, абзац тощо), 
яка підлягає дотриманню суб’єктом господарювання. Якщо за результатами 
перевірки виявлено невідповідність, в Акті заповнюється Перелік питань щодо 
проведення заходу державного нагляду (контролю), а саме  пункт 2 підпункт 2.7 
та наводиться Опис виявленого порушення вимог законодавства ( абзац 7 
частини 3 статті 13 ЗУ № 411-IV, наказ Мінагрополітики від 10.07.2017 № 348. 
Згідно пункту 18 Порядку маркування та пакування партій насіння, усі надписи 
на етикетках та упаковках здійснюються відповідно до вимог статті 
26 Закону України «Про засади державної мовної політики». Крім основного 
тексту, упаковка може містити додаткові позначки (абревіатури, надписи, 
логотипи, малюнки), що не впливають на зміст інформації про насіння, які 
можуть наноситись безпосередньо на упаковку). 

В останній день перевірки два примірники акта підписуються посадовою 
особою органу державного нагляду (контролю) та суб’єктом господарювання 
або уповноваженою ним особою. Один примірник акта вручається керівнику чи 
уповноваженій особі суб’єкта господарювання в останній день заходу 
державного заходу (контролю), а другий зберігається в органі державного 
нагляду (контролю) (частина 6 статті 7 Закону України «Про основні засади 
державного заходу (контролю) у сфері господарської діяльності») 

 
 З урахуванням зазначеного, у разі випадку виявлення порушення 

маркування насіння, посадові особи, що здійснюють державний нагляд 
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(контроль) у сфері насінництва та розсадництва, відповідно до статті 26 Закону 
України «Про насіння і садивний матеріал», надають обов’язкові для виконання 
суб’єктами насінництва та розсадництва вказівки (припис) про усунення 
порушення щодо ведення насінництва та розсадництва і визначають строк 
усунення виявлених порушень. 

У випадку не виконання вказівки (припис) посадові особи, що здійснюють 
державний нагляд (контроль) у сфері насінництва та розсадництва, складають 
протокол щодо порушення статті 104-1 КУпАП. 

Стаття 104-1. Порушення порядку та умов ведення насінництва та 
розсадництва 

Виробництво, заготівля, пакування, маркування, затарювання, зберігання 
насіння, садивного матеріалу з метою продажу без додержання методичних і 
технологічних вимог або реалізація їх без документів про якість, а так само інше 
введення в обіг насіння, садивного матеріалу з порушенням встановленого 
порядку - 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян до п'яти неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від семи до двадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

 


