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Щодо визнання еквівалента ості 
системи офіційного контролю та 
сертифікації насіння до вимог 
Європейського Союзу

Генеральному директорату 
Європейської Комісії з 
питань охорони здоров’я 
та захисту прав споживачів 
Генеральному директору 
пану Ксав’є Прат Моне

Шановний пане Прат Моне!

Від імені Міністерства аграрної політики та продовольства України 
дозвольте висловити свою високу повагу Г енеральному директорату 
Європейської Комісії з питань охорони здоров’я та захисту прав споживачів та 
Вам особисто та поінформувати про наступне.

Вагомим фактор зм покращення ефективності роботи українських 
господарств є їх забезпечення якісним насіннєвим матеріалом, значні обсяги 
якого імпортуються з Україну відомими європейськими насіннєвими 
компаніями.

Враховуючи вел ічезний потенціал сільськогосподарського сектору 
України, деякі насіннєві компанії інвестували та продовжують інвестувати у 
нові виробничі потужності. Водночас, учасники ринку правомірно очікують на 
вільний обіг сертифіков і н о г о  насіння певних видів з України до Європейського 
Союзу, як це наразі ьідбувається у напрямку з Європейського Союзу до 
України.

Враховуючи вищевикладене, першочерговим завданнями в галузі 
насінництва є отримання Україною, а також європейськими насіннєвими 
компаніями, які працюють в нашій країні, визнання еквівалентності системи 
офіційного контролю та сертифікації насіння вимогам Європейського Союзу.



Саме тому, Україною у 2011 році було розпочато відповідну процедуру. 
Генеральний Директорат Європейської Комісії «Охорона здоров’я та права 
споживачів» («САНКО») проаналізував закшодавчу та нормативно-правову 
базу галузі насінництва України та у період з 26 травня по 4 червня 2015 року 
провів відповідний аудит, у висновках якого дана позитивна оцінка системи 
офіційного контролю та сертифікації : гасіння зернових культур, їх 
еквівалентності до вимог Європейського Союзу. Звіт аудиторів був 
представлений під час засідання постійного насіннєвого комітету ЄЄ 
28 вересня 2015 року.

У зв’язку з вищевикладеним, звертав >ся до Вас з проханням надати 
інформацію про стан та рекомендації щодо наступних кроків з метою 
завершення процедури визнання еквівалентності системи офіційного контролю 
та сертифікації насіння вимогам Європейського Союзу, до якого Міністерство 
аграрної політики та продовольства України .іоклал о багато зусиль.

Користуючись нагодою, дозвольте поновити запевнення в своїй глибокій 
повазі та висловити сподівання на подальшу співпрацю.
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