
1 

 

 

  
Chemin du Reposoir 7 

1260 Nyon, Switzerland 

Phone: +41 22 365 44 20 

Fax: +41 22 365 44 21 

E-mail: isf@worldseed.org 

http://www.worldseed.org 
 

Міністру Аграрної політики та 

Продовольства України 

Пану Тарасу Кутовому 

Вул. Хрещатик,24 

01001, Київ, Україна 

 

 24 жовтня 2016 

 
Тема: Ввезення насіння на випробування – запит на збільшення кількості насіння овочевих 

культур. 

 

 

 

Шановний пане Міністре, 

 

Міжнародна Насіннєва Федерація (ISF) є голосом всесвітньої насіннєвої галузі. ISF 

представляє 7500 насіннєвих компаній,які займаються селекцією, виробництвом та 

маркетингом насіння через більш ніж 50 членів національних насіннєвих  асоціацій. Одним з 

основних  завдань ISF є сприяння вільному переміщенню насіння в рамках справедливих та 

науково обґрунтованих правил, та відстоювання інтересів фермерів, виробників, 

промисловості і споживачів.  

 

Україна є дуже важливою країною для сільськогосподарського та плодоовочевого 

виробництва, тому безперервне постачання насіння високої якості має вирішальне значення. 

Це можливо тільки тоді, коли випробування сортів, реєстрація і торгівля не порушуються. 

 

 

Відповідно до звернень, які ми отримали від багатьох насіннєвих компаній, що працюють в 

Україні, а також від Насіннєвої Асоціації України, деякі з критеріїв зміненого законодавства 

не відповідають вимогам і моделі бізнесу овочевих насіннєвих компаній. 

 

Ймовірно, найбільш проблематичною частиною законодавства є те, що воно дозволяє  

ввезення дуже малої кількості насіння на випробування перед реєстрацією. 

 

 

Оскільки ПСП тестування не передбачено для  овочевих культур, перед реєстраційні 

випробування, які проводяться до процедури реєстрації, забезпечать насіннєві компанії 

необхідною інформацією про пристосованість сортів до умов України. Ці випробування 

служать не тільки інтересам селекційних компаній, але й захищають інтереси Українських 

виробників овочевої продукції.  

 

Ввезення насіння на випробування повністю контролюється відповідними органами; кількість 

перевіряється і реєструється, видаються фітосанітарні сертифікати і сплачуються податки 

(ПДВ). 
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Ми переконані, що овочева промисловість в Україні так, як і інші регіони світу хоче отримати 

доступ до найкращих сортів з метою покращення адаптації в мінливих умовах навколишнього 

середовища і підвищеної стійкості до шкідників. 

 

 

Базуючись на вище згаданих аргументах ISF  повністю підтримує прохання Насіннєвої 

асоціації України збільшити максимальну кількість для ввезення насіння на випробування. Ми 

сподіваємось, що Ви приймете до уваги наше прохання, і ми раді надати Вам додаткову 

інформацію, якщо це необхідно. 

 

З повагою, 

 

 
Michael Keller/Майкл Келлер 

Генеральний секретар 
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