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- директор Департаме] [ту землеробства та технічної 
політики в АПК Мінагрої юлітики;
- перший заступник голої и Держсільгоспінспекції;
- академік-секретар відділ ення рослинництва НААН;
- член-кореспондент НА/ Л;

- директор Українського інституту експертизи сортів 
рослин;

заступник директора -  начальник Управління 
виробництва продукції рослинництва та насінництва 
Департаменту землеробства та технічної політики в АПК 
Мінагрополітики;
- заступник директора Департаменту контролю якості 
сільськогосподарської продукції та насіння 
Держсільгоспінспекції;

начальник відділ) насінництва Департаменту 
землеробства та те шічної політики в АПК 
Мінагрополітики;
- начальник відділу розьитку садівництва виноградарства 
та виноробства Департаменту землеробства та технічної 
політики в АПК Мінагрої юлітики;
- заступник начальника Управління контролю у сфері 
насінництва та розсаднип гва Держпродспоживслужби;
- завідувач Сектору з охорони прав на сорти рослин 
Департамент землеробства та технічної політики в АПК 
Мінагрополітики;

головний спеціаліс т відділу правової роботи 
Департаменту правової та законопроектної роботи 
Мінагрополітики;'



ПроходаЮ Л. - голова ради правління Асоціації “Українське насіннєве
товариство”;

Висоцький Т.М. - генеральний директор Асоціація «Український клуб
аграрного бізнесу»;

Григоренко С.В. - виконавчий директор Н юіннєвої асоціації України;

АндреєвЯ.В. - менеджер з питань стратегічного розвитку (насінництво)
Американської торговелі ної палати в Україні;

Гусєва Н.О - менеджер ТОВ «Байєр»

Кучер К.В. - менеджер ТОВ «Монсанто Україна».

За результатами обговорення проблемких питань в галузі насінництва та 
сфері охорони прав на сорти рослин вирішили:

1. Представникам асоціацій надати пропозиції щодо удосконалення 
проведення експертизи назви сорту.

Грггоренко С.В., Висоцький Т.М.,
Ансреєв Я.В., Прохода Ю.Л. (за
згодою)
Тер мін:до 13.12.2016

1.1. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК опрацювати 
надані пропозиції та підготувати відповідне р шення.

Тог, чій В.М., Ніколенко Н.Г.,
Мельник С.І.
Термін: до 23.12.2016

2. С ектору з охорони прав на сорти юслин Мінагрополітики спільно з 
Українським інститутом експертизи сортів рослин організувати щовівторка з 
10:00 до 13:00 год. проведення консультаційних зустрічей з заявниками 
(власниками, володільцями, авторами та їх пр здставниками).

Ніколенко Н.Г.
Ме]'ьник С.І.
Термін: постійно

3. Привести у відповідність' бланки заявок, які розміщені на сайті 
Мінагрополітики, до бланків, затверджених Правилами складання та подання 
заявки (наказ Мінагрополітики від 26.0^.2007 №287 зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України від 30.05. 200  ̂ р №553/3820) в частині, що не 
суперечать нормам Закону України «Про і несення змін до деяких законів 
України щодо приведення законодавства України у сфері насінництва та 
розсадництва, у відповідність з європейськими та міжнародними нормами і 
стандартами», який набув чинності 30.06.2016.
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Ме/ ьник С.І.
Терпін: до 12.12.2016



з
4. Завершити роботу щодо затвердження форм експертних 

висновків про результати кваліфікаційно експертизи, що проводиться 
Українським інститутом експертизи сортів роолин.

Мельник С.І.
Нікіленко Н.Г.
Термін: до 09.12.2016

5. Вжити вичерпних заходів щодо забезпечення безперервного процесу 
сертифікації насіння і садивного матеріалу.

Зас павний Ю.Б.
Тер мін: постійно

6. Підготувати та надати на розгляд керівництву Мінагрополітики проект 
організаційної структури органу сертифікації насіння та садивного матеріалу 
(ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської 
продукції»).

Зас павний Ю. Б.
Термін: терміново

7. На наступному засіданні робочої групи розглянути питання надання 
права суб’єктам господарювання на виробництво та реалізацію насіння і 
садивного матеріалу, відповідно до Закону України «Про насіння і садивний 
матеріал».

Топч 'й В.М.
Терм ін: січень 2017


