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Американська торгівельна 
палата в України

Асоціація “Український клуб 
аграрного бізнесу”

Насіннєва асоціація України

Асоціація “Українське 
насіннєве товариство”

Щодо забезпечення безпере овності 
сертифікації насіння

Українська аграрна 
конфедерація

Міністерство аграрної політики та продовольства України розглянуло 
спільний лист Амери санської торгівельної палати в Україні, Асоціації 
“Український клуб агразного бізнесу”, Насіннєвої асоціації України, Асоціації 
“Українське насіннєве товариство” та Всеукраїнського громадського 
об’єднання “Українські аграрна конфедерація” від 06.12.2016 № 16-646, 
надісланий листом Секретаріату Кабінету Міністрів України, стосовно 
забезпечення безперервності процесу сертифікації насіння і повідомляє.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10.09.2014 
№ 442 "Про оптимізагію системи центральних органів виконавчої влади" 
вирішено ліквідувати Де ржавну інспекцію сільського господарства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2015 №447 "Про 
ліквідацію територіаі ьних органів Державної інспекції сільського 
господарства" прийняте рішення ліквідувати як юридичні особи публічного 
права територіальні о згани Державної інспекції сільського господарства 
України.

Водночас, ЗО червня 2016 року набрав чинності Закон України “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” (№ 864-VIII від 8.12.15) (дапі-Закон), 
яким внесені зміни до 3 ікону України «Про насіння і садивний матеріал».

Відповідно до Згкону виконання функцій із забезпечення проведення 
сертифікації насіння (шзначення сортових та посівних якостей насіння і 
сортових та товарних якостей садивного матеріалу та видача відповідних 
сертифікатів у сфері насінництва та розсадництва) покладається на 
Мінагрополітики.

Разом з тим, розп зрядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 
№ 934 Уряд прийняв р шення про віднесення цілісного майнового комплексу 
державного підприємства "Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції", яке перебувало у сфері управління 
Держсільгоспінспекції, до сфери управління Мінагрополітики.

Водночас, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 
передано частину нерухомого майна із сфери управління ДІСГУ до сфери 
управління Мінагрополітики. Дане майно в подальшому буде передане до ДП 
"Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції" 
для забезпечення ним процесу сертифікації насіння і садивного матеріалу.
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