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Від щирого серця вітаємо Вас з наступаючим Но-

вим Роком та Різдвом Христовим! 

Зичимо Вам міцного здоров'я, творчих натхнень, 

здійснення ваших професійних планів, особистих ба-

жань та усіх мрій та задумів. 

Нехай Різдво та Новий рік принесуть Вам тільки 

добробут, благополуччя, родинне тепло та злагоду, 

щирих друзів та партнерів, шани та любові від рідних 

та близьких Вам людей, щасливих та яскравих подій 

та усього самого найкращого! 

 

З повагою, 

Виконавчий директор та 

колектив Насіннєвої асоціації України 
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Закон України  «Про внесення змін до За-

кону України «Про насіння  і садивний ма-

теріал»» (від 02.10.2012 р. № 5397-VI) бу-

ло ухвалено Верховною Радою України 

від 02.10.2012 та підписано Президентом 

України 30.10.2012.  

Зазначеним Законом внесено зміни до Закону України “Про насіння 

та садивний матеріал”, виклавши його в новій редакції. Закон набирає 

чинності через 30 днів з дня його опублікування (Розділ IX. Перехідні 

Положення). 

Цей Закон визначає основні засади виробництва та обігу насіння і 

садивного матеріалу, а також порядок здійснення державного контролю 

за ними. Дія Закону не поширюється на обіг насіння і садивного матері-

алу генетично модифікованих організмів (рослин).  

Внесено зміни щодо державного управління у сфері насінництва та 

розсадництва в частині перерозподілу повноважень між центральними 

органами виконавчої влади у зв’язку з проведенням адміністративної 

реформи, прийняттям законів України "Про Кабінет Міністрів України", 

"Про центральні органи виконавчої влади", а також у зв’язку з прийнят-

тям Указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085 "Про оптимі-

зацію системи центральних органів виконавчої влади".  

Наявні позитивні зміни, що стосуються дерегуляції сфери насінницт-

ва, спрощено процедурно набуття суб’єктами господарювання права на 

виробництво, реалізацію насіння і садивного матеріалу без отримання 

документа дозвільного характеру.  

Організацію системи сертифікації насіння і садивного матеріалу пе-

редбачено з урахуванням вимог Організації економічного співробітницт-

ва і розвитку. Крім того, визначено умови для інвестиційної діяльності в 

Україні та сприятливого режиму для всіх суб’єктів господарювання, а 

саме передбачено базові норми щодо можливості  ввезення в Україну 

насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних і дослід-

них робіт, експонування.  

В Законі уточнюються визначення термінів, що у ньому вживаються, 
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та встановлено категорії насіння  з урахуванням вимог міжнародного 

законодавства. 

 Практичне виконання зазначеного надає виробнику, незалежно від 

форми власності, можливість працювати. Такі зміни є важливим кроком 

не лише в  реформуванні галузі, а й розкритті експортного потенціалу  

сільського господарства, та повністю узгоджуються із проголошеним 

курсом  держави на створення умов для комфортної та ефективної ро-

боти інвесторів та веденні бізнесу в Україні.  

 

8 листопада 2012 року, об 11:00 за адресою вул. Баумана, 9/12, 2 

поверх, кім.209 за участі представників Насіннєвої асоціації України від-

булося засідання Громадської ради при Державній інспекції сільського 

господарства України.  

В порядку денному було розглянуто такі питання: 

- звіт щодо роботи Держсільгоспінспекції за останні 9 місяців 2012 

року; 

- обговорення проектів  нормативно-правових  актів, які розробля-

ються Держсільгоспінспекцією, в тому числі Закону України «Про вне-

сення змін до Закону України  «Про насіння і садивний матеріал»»; 

- кадрові зміни в складі Громадської ради. 

 

8 листопада 2012 року відбулась V тради-

ційна міжнародна конференція «Аграрні 

інвестиції - 2012. Ринки МТР» 

(«Aginvestments - Inputs   2012»). 

 

В програмі конференції було проведено 

три сесії: перша сесія конференції 

«Товарні кредити. Назад у майбутнє?»; круглий стіл «Сучасні тенденції 
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ринку матеріально-технічних ресурсів»; круглий стіл «На старт! Увага! 

Хеджування!». 

Модератором другої секції – круглого столу «Сучасні тенденції ринку 

матеріально-технічних ресурсів» виступив Валерій Хаджиматов - вико-

навчий директор Насіннєвої асоціації України. 

Основними питаннями для обговорення стали: система організації 

дистрибуції МТР та тенденції ринку насіння України. Учасниками кон-

ференції відмічено, що тенденції, які  формуються на глобальних виро-

бничих ринках указують на те, що в світі як і раніше потребують всезро-

стаючих обсягів продовольства. Так, в 2012 світові ринки зазнали дефі-

циту насіння кукурудзи, при цьому, навіть Франція - лідер насіннєвого 

ринку в Європі - не змогла вплинути на ситуацію. 

Використовувати такий збіг обставин, і розширювати вплив на ринки 

легко може і Україна. Саме аграрний ринок, як ніякий інший в Україні, 

щороку підвищує вартість своїх активів. У 2011-2012 сотню найбагат-

ших людей країни поповнили вітчизняні сільгоспвиробники. 

Україна є одним з найбільших експортерів товарного зерна. А що 

відбувається із зовнішньою торгівлею насінням? Щоб Україна мала мо-

жливість інтегруватися до європейської маркетингової мережі насіння, 

необхідним є визнання Європарламентом еквівалентності української 

системи сертифікації європейським стандартам. 

Європейські аграрії готові купувати українське насіння, а іноземні та 

вітчизняні виробники не проти інвестувати в насіннєвий ринок, що дає 

нашій країні реальний шанс на динамічний економічний розвиток. 

Вартість насіння набагато вища, ніж вартість фуражного зерна, а це 

додаткові інвестиції в нашу промисловість, це значне зростання ВВП, 

приплив грошових коштів, це розвиток економіки не за рахунок запози-

чень із зовні, а за рахунок збільшення власного капіталу. 

Дуже важливо для України, щоб світові насіннєві ринки для внутріш-

ніх виробників відкрилися. Тим більше, що сьогодні в країні чимало ком-

паній, готових вкладати довгострокові інвестиції в розвиток насінництва 

і займатися селекцією в Україні. 
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Насіннєва асоціація України та Американсько-українська ділова ра-

да домовились співпрацювати у сфері розвитку аграрного сектору 

України, сприяння залучення інвестицій та захисту інтересів бізнесу, що 

працює в Україні.  

В ході переговорів щодо співпраці Насіннєвої асоціації України та 

Американсько-української ділової ради були визначені пріоритетні на-

прямки співпраці. На думку сторін, ними є аграрно-промисловий ком-

плекс, та залучення інвестицій. Але головна мета співпраці двох органі-

зацій – відстоювати інтереси та права міжнародних та українських ком-

паній-партнерів на світових ринках. 

Насіннєва асоціація України  вбачає своїм завданням інформування 

партнерів з Американсько-української ділової  ради щодо економічних 

можливостей та потенціалу агарного сектору України.   

Довідка. Американсько-українська ділова рада сприяє розвитку аме-

рикансько-українських ділових зв’язків через регулярну взаємодію з 

американськими та українськими бізнесовими лідерами та урядовцями. 

Членами Американсько-української ділової ради є компанії Bunge, 

Cargill, Case New Holland, Chevron, Cisco, ContourGlobal, DHL Express, 

Eli Lilly, Halliburton, Holtec, John Deere, Kraft Foods, Louis Dreyfus, Micro-

soft, RZB Finance LLC, SigmaBleyzer, State Export-Import Bank of Ukraine, 

TNK-BP Commerce LLC, Vanco Exploration Company, Westinghouse, WJ 

Export Import Agricultural Group та інші. 
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Сприянням у вирішенні питань, що виникають у  зв’язку  з  набуттям,  

здійсненням  та захистом прав інтелектуальної власності на сорти рос-

лин покликаний займатися Комітет з охорони прав на сорти рослин На-

сіннєвої асоціації України (далі – комітет), Положення про який за рі-

шенням Правління асоціації було офіційно затверджено 27 вересня 20-

12 року .  

Очолив комітет Бобир Олександр, заступником голови комітету було 

обрано Алєксєєву Оксану. До його складу ввійшли представники компа-

ній-членів асоціації.  

Згідно Положення, комітет складається з усіх зацікавлених членів 

Асоціації, які регулярно приймають участь у роботі Комітету. До складу 

Комітету входять Голова Комітету, Заступник Голови Комітету і члени 

Комітету. 

Членство в Комітеті є добровільним. Склад Комітету формується на 

установчих зборах та/або наступних засіданнях Комітету за поданням 

Голови Комітету, щодо обрання та включення  нових членів – офіційних 

уповноважених представників компаній. Уповноважений представник 

бере участь за довіреністю згідно додатку до Положення. Засідання ко-

мітету проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 2 

місяці. 

Впродовж жовтня – грудня 2012 року було проведено 3 засідання 

членів комітету, а також проведено 2 робочі зустрічі з керівництвом та 

начальниками відділів Українського інституту експертизи сортів рослин 

з питань здійснення державної реєстрації прав на сорти рослин та взя-

то участь у засіданнях робочих секції Ескпертної ради по результатам 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин за 2010-2012. 

Крім того, від імені асоціації було направлено 2 звернення до Мініс-

терства аграрної політики та продовольства України та 3 звернення до 

Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України. 
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Так, на засіданнях комітету розглядали-

ся питання формування нових організа-

ційних структур та інститутів державно-

го управління, що відбуваються в рам-

ках адміністративної реформи та необ-

хідність забезпечення процесів якісного 

та безперервного формування сорто-

вих рослинних ресурсів. Про нині дію-

чий компетентний орган, що приймає рішення за заявкою на сорт рос-

лин. В ході проведення робочих зустрічей було піднято наступні питан-

ня: 

- про адресу подачі та прийняття документів заявки на сорт рослин; 

- про строки та порядок отримання результатів експертизи на відпо-

відність критеріям відмінності, однорідності та стабільності, та придат-

ності сорту до поширення по різним культурам у 2012 році; 

- про офіційні зміни в Правилах складання та подання заявки на 

сорт рослин за останні місяці; 

- про результати розгляду польових досліджень секціями Експертної 

Ради Державної служби з охорони 

прав на сорти рослин за результата-

ми експертизи на відповідність кри-

теріям відмінності, однорідності та 

стабільності, та придатності сорту до 

поширення по різним культурам у 

2012 році; 

- про оприлюднення остаточного рішення про виникнення прав на 

сорт за результатами експертизи на відповідність критеріям відмінності, 

однорідності та стабільності, та придатності сорту до поширення по 

озимим культурам у 2012 році; 

- про порядок підписання та видання охоронних документів на сорти 

рослин – патент, свідоцтво про державну реєстрацію сорту, свідоцтво 

про авторство на сорт та офіційно уповноважену особу підписувати за-

значені документи. 
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З метою врегулювання процедурних моментів на-

буття та здійснення державної реєстрації прав на 

сорти рослин, за активної участі Насіннєвої асоціації 

України, було розроблено Тимчасовий регламент 

забезпечення процедури набуття та реєстрації прав 

на сорти рослин між Державною ветеринарною та 

фіто санітарною службою України та Українським інститутом експерти-

зи сортів рослин та підписано Головою Держветфітослужби Горжеєвим 

В.М., в.о. директора Українського інституту експертизи сортів рослин 

Сорока В.І., погоджено Першим заступником Міністра аграрної політики 

та продовольства Бісюком І.Ю.  

Згідно Тимчасового регламенту, Український інститут експертизи со-

ртів рослин (далі – Інститут), як Експертний орган з охорони прав на со-

рти рослин, здійснює державну науково-технічну експертизу, підготовку 

та подання на затвердження Держветфітослужбі рішень по заявці на 

сорт рослин в установленому законодавством порядку (в тому числі й 

тих, що були подані з метою державної реєстрації прав в період ліквіда-

ції Державної служби з охорони прав на сорти рослин).  

Також, Інститут забезпечує виконання доручень Держветфітослуж-

би, розгляд клопотань, звернень, листів, тощо в установленому поряд-

ку, відповідно до Статуту Інституту. 

З метою виконання положень Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин», Держветфітослудба приймає заявки, що надійшли наро-

чно та/або поштовим відправленням в тому числі і в приміщення Інсти-

туту (за адресою вул. Генерала Родімцева 15, індекс 03040) і передає в 

установленому порядку до Інституту для проведення експертизи. 

Забезпечення об’єктивної оцінки результатів кваліфікаційної експер-

тизи сортів рослин здійснюється відповідно до Положення  про Експер-

тну раду Держветфітослужби з розгляду результатів експертизи сортів 

росли та Апеляційну комісію Держветфітослужби з розгляду клопотань 

стосовно занесення сортів рослин до Державного реєстру сортів рос-

лин, придатних для поширення в Україні. 
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 06 грудня 2012 року прийнято Закон України "Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України" (щодо діяльності Міністерства агра-

рної політики та продовольства, Міністерства соціальної політики, ін-

ших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямову-

ється та координується через відповідних міністрів), який офіційно на-

брав чинності 09.12.2012 (далі – Закон, реєстр. № 5462-17). 

Слід зазначити, що за результатами роботи Насіннєвої асоціації 

України, Законом було внесено зміни до Закону України «Про зерно та 

ринок зерна в Україні» в частині відміни необхідності отримання серти-

фікатів якості зерна при  здійсненні експортно-імпортних операції із зер-

ном, яке використовується для насіннєвих цілей і зерна та продуктів йо-

го переробки, що переміщуються територією України в режимі прохід-

ного митного транзиту без перевантаження.  

Крім того, було внесено зміни і до Закону України «Про охорону 

прав на сорти рослин». Зміни полягають в узгодженні положень чинних 

законів, у яких визначаються функції та повноваження різноманітних 

центральних органів виконавчої влади (щодо предметів відання 

(сфери) та завдань) з положеннями відповідних указів Президента 

України, якими затверджені система центральних органів виконавчої 

влади, схема їх взаємодії та положення про них. 

Таким чином, Законом було внесено зміни до законодавчих актів 

України, які регулюють питання діяльності таких центральних органів 

виконавчої влади, як Міністерство аграрної політики та продовольства, 

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба, Державне агентство 

земельних ресурсів, Державне агентство лісових ресурсів, Державного 

агентства рибного господарства, Державна інспекція сільського госпо-

дарства, Міністерство соціальної політики та інші. 

Метою прийняття Закону України, в цілому, є приведення законода-

вчих актів України у сферах, зокрема, державної аграрної політики, по-

літики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпе-

ки держави, державної політики в галузях рибного господарства та риб-

ної промисловості, охорони, використання та відтворення  водних жи-

вих ресурсів, регулювання рибальства та безпеки  мореплавства суден  
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флоту рибного господарства, ветеринарної медицини, безпечності хар-

чових продуктів, у сферах карантину та захисту рослин, охорони прав 

на сорти рослин, земельних відносин та топографо-геодезичної і карто-

графічної діяльності, лісового та мисливського господарства, нагляду 

(контролю) в агропромисловому комплексі, а також зайнятості населен-

ня та трудової міграції, трудових відносин, соціального захисту насе-

лення, з питань сім'ї та дітей, а також захисту прав депортованих за на-

ціональною ознакою осіб, які повернулися в Україну у відповідність із 

Конституцією України, в частині перерозподілу повноважень між Прези-

дентом України та Кабінетом Міністрів України у зв’язку з проведенням 

адміністративної реформи, законами України "Про Кабінет Міністрів 

України", "Про центральні органи виконавчої влади", а також у зв’язку з 

прийняттям Указу Президента України від  9 грудня 2010 р. № 1085 

"Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". 

 

Інформуємо, що Розпорядженням Президента України від 

29.12.2012 № 244/2012-рп було затверджено План проведення поглиб-

леного вивчення (перевірок) стану виконання у 2013 році окремими 

центральними органами виконавчої влади, іншими державними органа-

ми та Радою міністрів Автономної Республіки Крим актів і доручень 

Президента України. 

Згідно затвердженого Плану об’єктами перевірки стануть Державна 

ветеринарна та фіто санітарна служба України, Державна інспекція 

сільського господарства України та Міністерство аграрної політики та 

продовольства України. Предметами перевірки є вивчення стану орга-

нізації роботи з виконання завдань, визначених актами і дорученнями 

Президента України, щодо реалізації державної політики у відповідних 

сферах, строки – січень-березень 2013 року. 
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Група компаній Сервіс-Агрохолдинг працює на ринку 

продажу засобів захисту рослин, насіння, мінераль-

них добрив, вирощування польових культур, має 

власні виробничі потужності. 

В Групу компаній Сервіс-Агрохолдинг увійшли компа-

нії: 

ТОВ "Сервіс- Агроцентр"(5 представництв) 

ТОВ " Сервісагро-Київ"(3 представництв) 

ТОВ "Сервісагро-Полтава"(1 представництво) 

ТОВ "Сервісагро-Полтава-Плюс" 

ТОВ "Сервіс-АгроТех" 

ТОВ "Сервісагро-Житомир" 

ТОВ "Сервісагро-Умань" (3 представництва) 

ТОВ «Сервісагро-Південь» 

ТОВ «Сервісагро-Захід» 

ТОВ «Сервіс-Агромаркет» 

ТОВ «САЦ-Транс» 

ТОВ « Агро-Калініно» 

ТОВ «Парцелак-Агро» 

Діяльність Групи компаній Сервіс-Агрохолдинг чітко розмежована на 

4 головних напрямки: постачання та організація продажу засобів захис-

ту рослин; постачання та організація продажу посівного насіння; поста-

чання та організація продажу мінеральних добрив; вирощування техніч-

них культур 

Засоби захисту рослин  

Група компаній Сервіс-Агрохолдинг є офіційним дистриб’ютором сві-

тових лідерів виробників засобів захисту рослин: «БАЙЕР», «БАСФ», 

«СИНГЕНТА», «Мактешим-Аган», «НУФАРМ», «ДЮПОН», «САММІТ-

АГРО», «КЕМТУРА», «Август-Україна, «Нертус», «Кемінова», «Доу Аг-

ро», «Аріста», «ФМС». 

Посівний матеріал 

Група компаній Сервіс-Агрохолдинг є офіційним дистриб’ютором  

світових  лідерів  виробників  посівного  насіння:  «Піонер»,  «Євраліс», 
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«Сингента», «Монсанто» , «Майсадур». 

Мінеральні добрива: 

Позакореневе живлення («АДОБ», «НУТРІВАНТ», «ІНТЕРМАГ») 

Традиційні добрива українського та російського виробництва. 

Компанії за видами діяльності поділяються на: дистриб’юторські; ви-

робничі; обслуговуючі 

До дистриб’юторських підприємств належать товариства: ТОВ 

«Сервіс-Агроцентр», ТОВ «Сервісагро-Київ», ТОВ «Сервісагро-

Житомир», ТОВ «Сервісагро-Умань», ТОВ «Сервісагро-Полтава». В 

цьому році також були засновані  нові товариства:ТОВ «Сервісагро-

Захід», «ТОВ «Сервісагро-Південь», які працюють і відповідають за по-

стачання продукції до клієнтів в цих регіонах. 

Всі вище вказані товариства займаються забезпечення фермерсь-

ких господарств оборотними засобами, які дозволяють  вирощувати які-

сні польові культури, та підвищувати врожайність.  

ТОВ «Сервіс-Агромаркет» працює на ринку продажу насіння овоче-

вих культур, засобів захисту рослин, мінеральних добрив в дрібній упа-

ковці, розрахованої на кінцевого споживача. 

Виробничі компанії: ТОВ «Сервісагро-Полтава-Плюс», ТОВ 

«Парцелак-Агро», ТОВ «Агро-Калініно», спеціалізуються на вирощуван-

ні  технічних польових культур. Підтримуючі компанії: ТОВ «САЦ-

ТРАНС»- забезпечує вищевказані товариства автомобільним транспор-

том та ремонтом. 

Також у цьому році була куплена складська база з розвинутою ін-

фраструктурою загальною площею 0,87 Га, яка має складські примі-

щення  площею більше 1300 кв.м, офісне приміщення, власну ЖД гілку 

з кранами для загрузки, розгрузки вагонів. Місце знаходження бази Кі-

ровоградська обл.., вибране не випадково, база знаходиться недалеко 

від основних автомагістралей. 

Метою створення Холдингу стало прийняття рішення директорами 

Групи компаній щодо підвищення рівня якості роботи, умов праці та по-

ширення єдиних корпоративних стандартів між Групою компаній. Це рі-

шення дозволило об’єднати компанії та  створити прозорі відносини між 

її учасниками та покращити рівень обслуговування клієнтів. 

 

http://servis-agro.com.ua/ 
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ТОВ “САМПО-УКРАЇНА” проде-

монструвала продукцію фінсь-

ко го  виробника  Sampo-

Rosenlew” на другій міжнарод-

ній виставці “Зернові технологіі”. А також подала заявку на участь у 

лютневій виставці. Серед досяг-

нень за минулий рік можемо відмі-

тити розширення складу запчас-

тин Сампо, розширення сервісно-

го відділу та збільшення заявок на 

комбайни у наступному році.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        www. sampo.ua 
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