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ТОВ “Байєр” та “Заатен Уніон Гмбх” стали
дійсними членами Насіннєвої асоціації України
Рішенням Загальних Зборів Насіннєвої асоціації України від 31 травня
2012 року компанії «Байєр» та
«Заатен Уніон Гмбх» приєдналися
до Насіннєвої асоціації України в
статусі дійсних членів. ТОВ «Байєр»
та «Заатен Уніон Гмбх» - це імена, за якими стоять продукти високої
якості та великий досвід у сфері сільського господарства.
“ЗААТЕН-УНІОН ГмбХ” засновано в 1965 р. асоціацією семи середніх селекційних компаній з більш ніж 100 річним досвідом роботи. В Європі ЗААТЕН-УНІОН має 8 дочірніх компаній – в Великобританії, Франції, Чехії, Польщі, Румунії, Угорщині, Росії та з 2009 р. в Україні, активні
під власним брендом. Компанія створює енерго-ефективні та здорові
сорти, призначені для Європейських районів рослинництва. Секрет успіху ґрунтується на практичному досвіді, технологічному лідерстві та
безпрецедентному генетичному різноманіттю більш як 40 сільськогосподарських зернових культур.
Байєр - це міжнародний концерн, до основних сфер діяльності якого
належать захист рослин і виробництво високотехнологічних матеріалів. ТОВ "Байєр" в Україні є частиною глобального концерну Байєр АГ
зі штаб-квартирою в Леверкузені, Німеччина.
В Україні компанія "Байєр" веде бізнес з 1992 року. У багатьох країнах світу компанія активно займається продажем насіння цілого спектру
сільськогосподарських культур. Так, протягом останніх років Байєр КропСайєнс проводить власну програму з селекції озимого ріпаку. У Північній Америці компанія є лідером на ринку насіння каноли (ярого ріпаку)
та лідером із впровадження нових якісних ознак рослин і продуктів для
їх захисту. Наразі географія бізнесу з вирощування ріпаку поширюється
на інші регіони, включаючи Європу та країни Південної Америки.
Ще восени минулого року представниками Байєр КропСайєнс було
заявлено про прискорений вихід компанії на європейський ринок ріпаку
через придбання гібридів, сортів і селекційного матеріалу німецької
компанії Raps GbR, гібриди якої протягом останніх років стали добре
відомими українським аграріям, оскільки відрізняються високою адаптацією до природно-кліматичних умов Центральної та Східної Європи.
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Зустріч з головою Державної інспекції сільського
господарства України

06 червня 2012 року було проведено
зустріч представників компаній-членів
Насіннєвої асоціації України із Головою
Державної інспекції сільського господарства України Вашешніковим М.О. До обговорення, Насіннєвою асоціацією України було
запропоновано такі питання:
ввезення дослідних зразків для селекційних, дослідних цілей, експонування.

здійснення заходів державного нагляду щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки при ввезенні насіння сільськогосподарських культур.

Представниками асоціації відзначено, що вирішення питання ввезення дослідних зразків для селекційних і дослідних робіт, експонування є першочерговим як для держави, так і для суб’єктів господарювання.
Представниками асоціації також акцентовано на тому, що процес
контролю насіння на вміст ГМО сортів традиційної селекції потребує
приведення у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».
Разом з тим генетично-інженерна діяльність є одним із сегментів агропромислового комплексу, що найбільш динамічно розвивається і, в перспективі, може стати одним із важливих чинників забезпечення безпеки
країни та її інтеграції в світову економіку.
За результатами обговорення даних питань Вашешніковим М.О. запропоновано Насіннєвій асоціації України надати конкретні пропозиції
щодо можливих шляхів врегулювання питань, що обговорювалися та
направити їх на розгляд очільникам профільних центральних органів
виконавчої влади.
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Участь у засіданні Комісії з питань
інтелектуальної власності Ініціативної групи
BASCAP
13 червня 2012 року на засіданні Комісії з
питань інтелектуальної власності Ініціативної групи BASCAPICC Ukraine (Бізнес
проти контрафакції та піратства Українського національного комітету Міжнародної
торгової палати), Виконавчого директора
Насіннєвої асоціації України В. Хаджиматова було обрано спікером з
питань захисту прав на сорти рослин Комісії з питань інтелектуальної
власності УНК МТП.
ICC Ukraine, як національний комітет, заснував у складі Комісії з питань інтелектуальної власності Ініціативну групу BASCAP в Україні.
Метою заснування Ініціативної групи BASCAP є реалізація на території України завдань, які ставить перед собою група, а саме: підвищення рівня інформованості та усвідомлення негативних наслідків від контрафакту та піратства; активізація діяльності державних органів для посилення захисту права інтелектуальної власності; ініціювання культурних перетворень для утвердження поваги до інтелектуальної власності
та недопущення контрафакції та піратства.
Ініціативна група BASCAP в Україні співпрацює з представниками
різних галузей промисловості, державними органами та громадськими
організаціями.
На сьогоднішній день до складу Комісії з питань інтелектуальної
власності входять представники Державної служби інтелектуальної
власності, Митної служби, Антимонопольного комітету, Міністерства
внутрішніх справ, а також спікери з ключових питань - патентного права, захисту інтелектуальної власності у фармацевтичній сфері, економіки інтелектуальної власності, захисту від недобросовісної конкуренції
та судової експертизи.
За підтримки та співпраці з BASCAP, Насіннєва асоціація України
має за мету сприяти популяризації ідеї поваги до інтелектуальної власності та підвищенню рівня захисту прав інтелектуальної власності на
сорти рослин в Україні.
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День Поля ТОВ “Сингента”

Щороку
компанія
«Сингента» збирає
сільгоспвиробників з
усіх куточків України
для обговорення перспектив розвитку
сільського господарства та для того,
аби поділитися досвідом вирощування високоякісного врожаю завдяки
сучасним системам захисту рослин.
Так, 14 червня 2012 року за участю Насіннєвої асоціації України,
ТОВ «Сингента» з метою налагодження діалогу між гравцями насіннєвого ринку, проведено День поля на базі дослідного полігону
ТОВ «Агрорось» на тему «Руйнівники міфів 2». Учасники мали змогу
отримати відповіді на насущні питання «Що вирощувати?» і «Як захистити врожай», а також провести час в дискусіях із професіоналами аграрного ринку України.
Було представлено портфель інноваційних розробок в сфері захисту рослин, а також оприлюднено плани щодо глобалізації своїх наукових досліджень в області сільського господарства. Серед представлених інноваційних розробок – ефективні рішення для боротьби з бур'янами, нові гербіцидні препарати , також в числі новинок – фунгіциди для
обробки посівів спеціальних культур.
Дослідницька робота компанії «Сингента» не обмежена рамками лабораторії. Вона також передбачає створення міждисциплінарних груп
для тісної взаємодії із замовниками "на землі" і з іншими учасниками
ринку. Компанія має великий досвід розробки інноваційних рішень для
господарств.
Сингента - лідер світової хімічної та насіннєвої галузі. У своїй діяльності поєднує не лише економічні успіхи, а й соціальну відповідальність
і дбайливе ставлення до навколишнього середовища.
Спираючись на наукові досягнення та інновації, вирішує поточні та
перспективні завдання, які стоять перед суспільством. Високоякісні продукти та системні рішення вносять вклад у збереження ресурсів планети, в забезпечення її жителів продовольством.
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Спільне засідання членів НАУ та керівництва
Українського інституту експертизи сортів рослин
26 червня 2012 року відбулося спільне засідання членів Насіннєвої асоціації України та
керівництва Українського інституту експертизи
сортів рослин.
Зустріч із представниками компаній-членів
асоціації відбулася на виконання доручення Голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби від 6 червня 2012 року, відповідно
до звернення Виконавчого директора Насіннєвої Асоціації України стосовно процедури державної реєстрації сортів рослин.
Було порушено питання з приводу процедури подання заявок на
сорти рослин, реорганізації державної системи охорони прав на сорти
рослин та передачі функцій, покладених на Державну службу з охорони
прав на сорти рослин до Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби України, згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від
17.05.2012 № 283-р «Питання Державної ветеринарної та фітосанітарної служби».
Специфіка сфери інтелектуальної власності та регулювання майнових і особистих немайнових відносин, що виникають у зв’язку з набуттям, здійсненням та захистом прав на сорти рослин, на сьогодні, потребують здійснення державної науково-технічної експертизи сортів рослин виключно в рамках єдиної системи закладів, що дозволяло б забезпечити конфіденційність отриманих результатів від проведених досліджень.
Було погоджено, що реформування галузі сьогодні є дійсно нагальним. При цьому необхідно враховувати принцип розумного співвідношення сумісності функцій та усунення розпорошеності функцій державного управління.
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Інформаційний бюлетень НАУ
Червень — Серпень 2012
26-28 червня
2012 року

Участь у Конгресі ISF—прийняття НАУ у дійсні
члени
В рамках інтеграційних процесів Насіннєва асоціація України налагоджує співробітництво з профільними міжнародними організаціями. Однією з найбільш
впливових є Міжнародна насіннєва федерація (ISF).
ISF – головна організація, яка представляє інтереси учасників насіннєвої галузі на міжнародному рівні. Вона об’єднує виробників насіння, дистриб’юторів та інших суб’єктів ринку, для яких сільське господарство є основною діяльністю. ISF сприяє тісному
співробітництву між національними і регіональними асоціаціями, а також представляє інтереси насіннєвої галузі в таких
міжурядових організаціях, як OECD,
UPOV, ISTA, WIPO та інших.
Тому тісне співробітництво на рівних
умовах сприятиме налагодженню зв’язків не лише між суб’єктами господарювання різних країн, а й держав в цілому. 26-28 червня 2012 року
в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) був проведений всесвітній щорічний конгрес ISF за
участю більше ніж 800 делегатів з різних
країн світу.
Під час засідання Генеральної Асамблеї
ISF Насіннєва асоціація України була прийнята до Федерації на умовах дійсного
членства.
Така співпраця сприятиме кращому
інформаційному обміну між країнами і надасть можливість практичному застосуванню набутих знань.
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Міжнародна науково-практична конференція:
"Стан і перспективи формування сортових
рослинних ресурсів в Україні"
11-13 липня відбулася Перша міжнародна науково-практична конференція, присвячена 10–й річниці від
дня утворення Українського інституту
експертизи сортів рослин на тему:
«Стан і перспективи формування
сортових рослинних ресурсів в Україні».
Участь взяли: представники аграрного бізнесу та насіннєвих компаній, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, наукових і державних установ,
що діють в аграрному секторі економіки.
Зазначено, що сьогодні у рамках адміністративної реформи, відбулися суттєві перебудови, пов’язані зі змінами в структурі управління
установ, які здійснювали координацію діяльності у сфері охорони прав
на сорти рослин та установ, які безпосередньо задіяні в проведенні
державної експертизи сортів рослин. У зв’язку з чим, на перше місце
виходить науковий професіоналізм та необхідність забезпечення умов
проведення досліджень та отримання достовірних даних за результатами експертизи з одночасним дотриманням нормативних вимог. За вагомий внесок та наукові досягнення у формуванні національних сортових
рослинних ресурсів Виконавчого директора Насіннєвої асоціації України відзначено почесною грамотою.

13 липня
2012 року

Вступ Насіннєвої асоціації України до Громадської
ради
Членом Громадської Ради при Державній інспекції сільського господарства України обрано Виконавчого директора Насіннєвої асоціації
України Хаджиматова Валерія. 13 липня 2012
року, об 11:00 за адресою вул. Баумана, 9/12,
2 поверх, кім.209 відбулися установчі збори
Громадської ради при Державній інспекції сільського господарства України.
Зокрема, було затверджено склад Громадської ради, яка створюється задля забезпечення участі громадськості у формуванні і реалізації
державної політики у сфері контролю за якістю та безпекою сільського-
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сподарської продукції та затверджено її Положення та Регламент.
Громадська рада - постійно діючий колегіальний виборний консультативно-дорадчий орган, утворений для забезпечення участі громадян
в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю
за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

16 липня
2012 року

Огляд насіннєвого ринку в пресі: газета «БІЗНЕС»,
випуск №29 від 16 липня 2012 року. Стаття «Под
росток: Украинские семеноводы готовы завалить
весь мир своей продукцией. Мешают украинские
законодатели». Коментарі членів НАУ.
Елена Фомина, директор 000 "Монсанто Украина" (г.Киев;
производство семян масличных и зерновых и средств защиты растений; с 1982 г.; около 70 чел.):
- Одной из ключевых проблем украинского семеноводства
является отсутствие гармонизированного законодательства в сфере
регистрации семян. Современный рынок быстро развивается, диктует
новые подходы к генетике и требует более качественных семян. Новые
сорта могли бы появляться в Украине быстрее, если бы процесс регистрации соответствовал установленной в Евросоюзе практике. К примеру, любой гибрид после прохождения первого этапа регистрации может
быть допущен к продаже на определенной территории ЕС. Таким образом, украинская селекция развивалась бы динамичнее.
Татьяна Якубовская, генеральный директор 000 "Лимагрейн Украина" (г.Киев; производство и селекция семян кукурузы, подсолнечника и др.; с 2008 г.; более 30 чел.):
 В этом году сельхозпроизводители, использующие импортные посевные материалы, столкнулись с проблемой повышения их стоимости, что было связано с введением скрытой импортной пошлины.
Так, 01.07.11 г. в Украине вступили в силу изменения в Налоговый
кодекс: согласно п.15 подраздела 2 раздела XX, импортные семена при
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ввозе в Украину облагаются НДС по ставке 20%. При этом импортеры
не имеют права возместить уплаченный налог,так как в соответствии с
Кодексом они обязаны продавать ввезенные семена без НДС. Это привело к увеличению себестоимости товара и, соответственно, цены его
реализации, что, в свою очередь, увеличивает цену сельхозпродукции.
http://www.business.ua

16 липня
2012 року

Блиц—интервью Валерия Хаджиматова в газете
«БИЗНЕС»
"Благодаря выбору сорта можно дополнительно получить более двух тонн зерна с гектара",
уверяет Валерий Хаджиматов (50), исполнительный директор Семенной ассоциации Украины (г.Киев; общественная организация, объединяет
28
ведущих
селекционно семеноводческих компаний;
с 2010 г.; 4 чел.)
- Что оказывало влияние на украинский рынок семян в последние
годы?
- В последние три года наблюдается позитивная тенденция к уве
личению количества родов и видов, сорта которых прошли экспертизу
на соответствие критериям отличимости, однородности и стабильности (ООС) в учреждениях экспертизы государственной системы охраны
прав на сорта растений.
- Что может дать инвесторам, планирующим вложить деньги в развитие семеноводства, увеличение количества зарегистрированных сортов растений?
- Постоянное обновление сортов и гибридов сельскохозяйственных ку
льтур в Реестре побуждает производителей использовать сорта, соответствующие нужным характеристикам, что впоследствии позволяет
выращивать семена и посадочный материал высокопродуктивных, высококачественных и адаптированных к почвенно-климатическим условиям сортов для каждой конкретной зоны.
Только благодаря правильному, качественному выбору сорта можно
дополнительно получить более двух тонн зерна с каждого гектара.
- Есть ли предпосылки для увеличения экспорта семян?
- Согласно прогнозам, после 2013 г. в ЕС будет уменьшено использо-

вул. Механізаторів, 2, оф 307; 03035, Київ, Україна
Тел.: (044)5201395; Ел. пошта: seeds.ukraine.2010@gmail.com; Вебсайт:www.ukrseeds.org.ua

Стор. 10

НАСІННЄВА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Інформаційний бюлетень НАУ
Червень — Серпень 2012
вание экспортных субсидий и минимизированы тарифные ограничения
импорта. Вместо этого ключевым инструментом для защиты внутреннего рынка станут нетарифные ограничения,такие как требования к качеству продукции.
В 2011 г. Украина присоединилась к схемам сортовой сертификации
Организации экономического сотрудничества и развития по зерновым,
кукурузе и сорго. Это значит, что Украина приняла обязательства сертифицировать семена по правилам международного сообщества. Это
дает нашей стране возможность интегрироваться в Европейскую маркетинговую сеть семян на равноправных условиях и полноправно принимать участие в международной торговле семенами. Это открывает
нам рынки около 70 стран мира.
Чтобы наши семена продавались на мировых рынках, нам нужно,
чтобы Европарламент признал эквивалентность нашей системы сертификации семян мировым стандартам.
Правильная организация международного сотрудничества может
позволить украинским семеноводам существенно расширить рынки
сбыта.
За матеріалами газети “БИЗНЕС” http://www.business.ua

19 липня
2012 року

Участь в робочій нараді Міністерства екології та
природних ресурсів
19.07.2012 Мінприроди за участю представників МОЗ, МОНмолодьспорту, Мінагрополітики, Держсільгоспінспекції,
СБУ, Українського інституту експертизи
сортів рослин та представників Насіннєвої асоціації України було проведено робочу нараду.
Проведення спільного засідання викликане потребою у врегулюванні процедури здійснення державної екологічної експертизи документів
щодо генетично модифікованих організмів (далі - ГМО), висновки яких є
підставою для видачі центральними органами виконавчої влади дозволів на здійснення господарської діяльності при поводженні з ГМО та
для державної реєстрації ГМО.
Сьо го дн і, з дійс не ння де р жа в но ї е к о ло гі чно ї е к спе р т и з и
документації щодо ГМО практично унеможливлено нормами ч. 6 ст. 14
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та ч.4 ст. 19 Закону України «Про державну систему біобезпеки при
створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично
модифікованих організмів», згідно з якими розмір тарифів на проведення експертиз, які є підставою для видачі зазначених документів,
затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням відповідного
центрального органу виконавчої влади.
Але при цьому слід враховувати, що вартість робіт щодо проведення
державної екологічної експертизи документації щодо ГМО має визначатися в залежності від властивостей самого об’єкта екологічної експертизи та видів ГМО, і очевидно, що уніфікувати постановою Кабінету Міністрів України вартість проведення екологічної експертизи ГМО неможливо.
З огляду на вищезазначене, необхідно на законодавчому рівні розмежувати, що проведення саме державної екологічної експертизи, яка є
підставою для видачі дозволів на здійснення господарської діяльності
при поводжені з ГМО та для державної реєстрації ГМО, проводиться на
платній основі відповідно до законодавства, тобто - до чинного Закону
України «Про екологічну експертизу».

31 липня
2012 року

Нові члени Насіннєвої асоціації України
31 липня 2012 року відбулося засідання Правління
Насіннєвої асоціації України, на якому було прийнято
рішення про включення патентно-правової фірми
“Пахаренко і партнери» до Насіннєвої асоціації України на умовах асоційованого членства.
Патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери» заснована в 1992
році, має офіси у Києві та Лондоні (Великобританія). Сьогодні компанія
є однією з провідних українських юридичних фірм.
Фірма надає повний спектр послуг в сфері інтелектуальної власності в
Україні та інших країнах щодо формування та супроводження портфеля
прав інтелектуальної власності компаній (виявлення, оцінка, реєстрація, ліцензування та захист об'єктів інтелектуальної власності: торговельних марок, винаходів, корисних моделей, промислових зразків, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, географічних зазначень, сортів рослин, об'єктів авторського і суміжних прав).
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2012 року

Робоча зустріч членів Асоціації з питань створення
комітету з охорони прав на сорти рослин
10 серпня 2012 року в приміщенні Насіннєвої асоціації України (вул. Механізаторів, 2,
оф. 307) відбулася робоча зустріч представників компаній — членів Асоціації для обговорення питання створення комітету з захисту прав на сорти рослин.
Питання створення комітету постало у зв'язку з актуальністю питань захисту інтелектуальних прав у сфері охорони прав на сорти рослин. Формування такого
структурного підрозділу Асоціації сприятиме
кращому вивченню питань в даній сфері. Комітет формуватиметься з метою захисту
майнових і немайнових прав у сфері прав на
сорти рослин тому, що непорушність прав
інтелектуальної власності є пріоритетом.
Діяльність комітету спрямована на здійснення статутних завдань Асоціації в межах наступної компетенції:
- опрацювання з урахуванням правового регулювання сфери охорони
прав на сорти рослин в Україні напрямів і
механізмів реалізації державної політики у
сфері охорони прав на сорти рослин;
- сприяння спілкуванню між членами Асоціа
ції та обговоренню проблем з питань, що належать до відання Комітету, які виникають у
професійній діяльності членів Асоціації;
- сприяння вдосконаленню практики засто
сування законодавства в сфері охорони прав на сорти рослин членами
Асоціації;
- збір, вивчення, аналіз та розповсюдження інформації з питань, що ви
никають в діяльності членів Асоціації та належать до відання Комітету,
в тому числі законодавчої бази та судової практики;
- залучення громадськості до участі у проектах і програмах Комітету.
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