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ВІД

Асоціація «Український клуб 
аграрного бізнесу»

Насіннєва асоціація України

Асоціація «Українське насіннєве 
товариство»

Американська торгівельна 
палата в Україні

Щодо надання пропозицій

Міністерство аграрної політики та продовольства України звертається до 
провідних об’єднань, які охоплюють учасників насіннєвого ринку України, з 
приводу наступного.

08 грудня 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон України 
№ 864-VIII «Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення 
законодавства України у сфері насінництва та розсадництва у відповідність з 
європейськими та міжнародними нормами і стандартами» (далі -  Закон).

Згідно п. 1 Прикінцевих та перехідних положень Закон набирає чинності 
через шість місяців з дня його опублікування, тобто з 01 липня 2016 року, крім 
підпункту 10 пункту 3 розділу І в частині визнання сертифікатів ОЕСР та І8ТА і 
пунктів 2 та 3 цього розділу, які набрали чинності з дня, наступного за днем 
опублікування цього Закону.

Наразі Міністерством аграрної політики та продовольства України в межах 
своїх повноважень по формуванню та реалізації державної аграрної політики, 
розпочато активну роботу по підготовці нормативно-правових актів, що 
випливають із зазначеного Закону, а також по забезпеченню створення та 
функціонування системи сертифікації насіння І садивного матеріалу, 
передбаченої Законом, Вважаємо, що тільки активна спільна робота учасників 
ринку та органів державної влади може забезпечити функціонування моделі 
ринку, яка відповідає інтересам бізнесу, так і надає можливості державі 
ефективно здійснювати свої функції.

Законом передбачено, що в новій системі сертифікації суб'єктами видачі 
сертифікатів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та 
реалізує державну аграрну політику, або органи з оцінки відповідності, що 
входять до сфери його управління.
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Наразі існують об’єктивні складнощі в організації діяльності таких органів, 
оскільки в сфері управління Мінагрополітики відсутні установи, які могли б 
виконувати функції органів з оцінки відповідності. Покладення таких функцій на 
існуючі установи, що входять до сфери управління Мінагрополітики, викликає 
неоднозначне сприйняття з боку учасників ринку через потенційну небезпеку 
невиконання таких функцій установами із нестійким фінансовими становищем та 
недостатніми матеріально-технічними ресурсами, або через побоювання з 
приводу можливого конфлікту інтересів, який може мати місце внаслідок 
поєднання в одній установі повноважень, пов’язаних із реєстрацією сортів в 
Україні, і повноважень, пов’язаних безпосередньо із обігом насіння на ринку 
(видача сертифікатів).

Створення нових установ викликає необхідність чіткого розуміння форми 
та моделі їх роботи, що відповідала б інтересам учасників ринку і відповідала б 
чинній концепції побудови державного апарату.

Слід зважати на об’єктивну можливість початку роботи згідно норм Закону 
вже з 01 липня 2016 року в умовах, коли все ще триватиме процес формування 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, який є 
необхідною складовою для ефективного функціонування передбаченої Законом 
системи організації ринку насіння.

За таких підстав, з метою повного і всебічного обговорення цього питання, 
функціонування організаційної моделі роботи, що в повній мірі відповідала б 
потребам ринку, пропонуємо висловити офіційну позицію учасників ваших 
об’єднань, та в триденний термін поінформувати Міністерство щодо наступного:

1. Чи відповідає інтересам учасників ринку набрання чинності норм Закону 
з 01 липня 2016 року? Якщо існують перестороги та ризики для набрання 
чинності Законом, або фактори, які зумовлюють неможливість ефективної роботи 
згідно Закону з 01 липня 2016 року, просимо надати такі факти із зазначенням 
позиції щодо можливого відтермінування набрання чинності Законом та 
пропозиції щодо внесення змін до Закону.

2. Яку установу учасники ринку, що входять до вашого об’єднання, бачать в 
якості органу з оцінки відповідності, що входить до сфери управління 
Міністерства аграрної політики та продовольства України і буде суб’єктом видачі 
сертифікатів на насіння та садивний матеріал? Просимо зазначити таку установу, 
при можливості -  план заходів щодо приведення діяльності установи у 
відповідність із вимогами Закону, при відсутності такої установи -  план заходів 
щодо її створення із нормативно-правовим обгрунтуванням.

При цьому, просимо враховувати наявність вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 01 березня 2014 року № 65 «Про економію державних 
коштів та недопущення втрат бюджету», в частині припинення утворення без 
дозволу Кабінету Міністрів України нових бюджетних установ та час, необхідний 
для реалізації відповідного рішення.

Дєрший заступник Міністра


