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Ці Умови визначають вимоги до суб’єктів розсадництва плодових і ягідних 
культур та порядок їх сертифікації Асоціацією «Укрсадпром» з метою забезпечення 
поширення виключно якісного садивного матеріалу плодоносних рослин плодових і 
ягідних культур (надалі – садивний матеріал), позбавленого прихованих недоліків, 
хвороб, вірусів та/або шкідників, дотримання вимог законодавства про охорону прав 
на сорти рослин.  

Сертифікація відповідно до цих Умов є добровільною.  
Сертифікат про відповідність визначеним цими Умовами вимогам має 

рекомендаційний характер і є засвідченням добросовісності суб’єкта розсадництва в 
процесі впровадження діяльності з виробництва та реалізації садивного матеріалу 
відповідно до положень чинного законодавства України та вимог Асоціації 
«Укрсадпром». 

 
1. Визначення термінів 

 
1.1. Нижчезазначені терміни використовуються в даному Порядку в 

наступному значенні: 
 Асоціація – Асоціація «УКРСАДПРОМ» - добровільне, недержавне, 

договірне, неприбуткове об'єднання садоводів та ягідників, виробників продукції з 
плодів та ягід, виробників та постачальників посадкового матеріалу, обладнання, 
сировини, інших матеріалів і послуг для здійснення садівництва, ягідництва і 
виробництва продукції з плодів та ягід, інших господарських та громадських 
об’єднань в галузі садівництва, ягідництва та переробки плодово-ягідної сировини. 

 Визначення якості маточних насаджень - процедура, що проводиться 
шляхом лабораторного аналізу проб маточних насаджень, який здійснюється 
акредитованою установою; 

 Виробництво здорових саджанців для посадки рослин (РМ 4) - 
стандарти, що описують критерії, яких повинні дотримуватися при виробництві 
маточного посадкового матеріалу, стан здоров'я підтверджується офіційним 
сертифікатом, розроблені EPPO. 

 Європейська та Середземноморська організація захисту рослин 
(EPPO) - міжурядова організація, відповідальна за співпрацю і гармонізацію в сфері 
захисту рослин в рамках європейського та середземноморського регіону.  

 Заява – документ затвердженого зразка, який подається до Асоціації 
суб’єктом розсадництва,  який має намір пройти Сертифікацію відповідно до цих 
Умов; 

 Заявник –  суб’єкт розсадництва,  який має намір пройти Сертифікацію 
відповідно до цих Умов та подав Заяву на проведення Сертифікації; 

 Категорія  садивного матеріалу – садивний матеріал, отриманий на 
певному етапі відтворення сорту; 

 Маточні насадження – садивний матеріал, який використовується 
суб’єктом розсадництва для відтворення садивного матеріалу з метою подальшої 
реалізації; 



 Первинні ланки розсадництва – маточні насадження багаторічних 
рослин, створені з використанням вихідного садивного матеріалу визнаних сортів у 
базових розсадниках, і садивний матеріал, що з них отримується; 

 Проба – необхідна кількість частин рослин (вегетативні та генеративні 
органи) відповідного сорту, відібраних із загальної кількості для обстеження та 
аналізу; 

 Розсадництво – галузь рослинництва, що забезпечує виробництво, 
створення маточних насаджень; 

 Садивний матеріал – рослини та їхні вегетативні органи (частини), 
придатні для відтворення цілісного організму рослин; 

 Сертифікат на садивний матеріал – документ про відповідність, що 
засвідчує сортові або товарні якості садивного матеріалу; 

 Система розсадництва – комплекс взаємопов’язаних організаційних, 
наукових і агротехнологічних заходів, спрямованих на забезпечення виробництва, 
реалізації та використання садивного матеріалу сортів рослин; 

 Сортові якості садивного матеріалу – сукупність морфологічних ознак, 
за якими визначається належність рослини до відповідного сорту; 

 Товарні якості садивного матеріалу – сукупність біометричних 
показників садивного матеріалу, у тому числі санітарного стану, згідно з якими 
ведеться сортування і визначення господарської придатності садивного матеріалу. 

1.2. Інші терміни використовуються у значенні, встановленому чинним 
законодавством України.  

 
2. Вимоги до суб’єктів розсадництва 

 
2.1. Для проходження Сертифікації та отримання Сертифікату суб’єкт 

розсадництва має відповідати наступним вимогам: 
 бути зареєстрованим у встановленому законом порядку як юридична 

особа або фізична особа-підприємець; 
 статутними документами суб’єкта розсадництва та/або даними, 

внесеними до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань передбачено напрямки діяльності щодо 
здійснення Заявником виробництва садивного матеріалу для його реалізації; 

 бути внесеним до Державного реєстру виробників насіння і садивного 
матеріалу суб’єктом насінництва та розсадництва; 

 гарантувати відповідність садивного матеріалу, що підлягає реалізації, 
сортовим і товарним якостям, зазначеним у сертифікатах на садивний матеріал; 

 гарантувати відображення у супровідних документах на садивний 
матеріал всіх виявлених недоліків, хвороб, вірусів та/або шкідників, які можуть 
вплинути на товарні якості садивного матеріалу; 

 при укладенні договорів поставки (купівлі-продажу) садивного матеріалу 
гарантувати захист прав покупців шляхом відображення у супровідних документах 
на садивний матеріал всіх виявлених недоліків, хвороб та/або шкідників, які можуть 



вплинути на товарні якості садивного матеріалу, та нести відповідальність за 
приховані недоліки садивного матеріалу; 

 здійснювати внутрішньогосподарський облік походження садивного 
матеріалу та облік проданого садивного матеріалу за суб’єктами та територіями, 
зберігати облікову документацію протягом двадцяти п’яти років від дати реалізації 
садивного матеріалу; 

 забезпечити проведення контролю якості наявних маточних насаджень 
шляхом лабораторного аналізу проб маточних насаджень на наявність прихованих 
недоліків, хвороб, вірусів та/або шкідників, які можуть вплинути на товарні якості 
похідного садивного матеріалу. 

  
3. Подання заяви на проведення Сертифікації 

 
3.1. Суб’єкт розсадництва, який має намір пройти Сертифікацію та отримати 

відповідний Сертифікат, подає до Асоціації Заяву на проведення Сертифікації згідно 
затвердженого зразка (Додаток 1 до цих Умов), підписану керівником та завірену 
печаткою такого суб’єкта розсадництва (за наявності). 

3.2. До Заяви на проведення Сертифікації додаються: 
 завірена печаткою організації копія статуту (для юридичних осіб); 
 витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань; 
 копія наказу про внесення суб’єкта розсадництва до Державного реєстру 

виробників насіння і садивного матеріалу; 
 лист про зобов’язання суб’єктом розсадництва гарантувати при реалізації 

садивного матеріалу: 
- відповідність садивного матеріалу, що підлягає реалізації, сортовим і 

товарним якостям, зазначеним у сертифікатах на садивний матеріал; 
- відображення у супровідних документах на садивний матеріал всіх виявлених 

недоліків, хвороб, вірусів та/або шкідників, які можуть вплинути на товарні 
якості садивного матеріалу; 

 довідка від Заявника про наявність внутрішньогосподарського обліку 
походження садивного матеріалу та обліку проданого садивного матеріалу за 
суб’єктами та територіями із зобов’язанням зберігати матеріали такого обліку 
протягом двадцяти п’яти років від дати реалізації садивного матеріалу; 

 письмове зобов’язання Заявника щорічно, не пізніше 1 лютого року, 
наступного за звітнім, інформувати Асоціацію про кількісні показники реалізації 
садивного матеріалу відповідно до сортів плодових і ягідних рослин, що були 
реалізовані Заявником у звітному році.  

3.3. Заява реєструється Асоціацією в день її надходження. 
3.4. Протягом п’яти робочих днів перевіряється відповідність поданої Заяви 

затвердженому зразку, повнота доданого до неї пакету документів. 



3.5. У випадку виявлення недоліків у поданій Заяві або доданих до неї 
документах, Заявнику направляється обґрунтоване повідомлення про необхідність 
усунення недоліків. 

3.6. Для усунення виявлених недоліків Заявнику надається строк до десяти 
робочих днів з моменту отримання повідомлення. 

3.7. Якщо Заявник не усуне недоліки Заяви у встановлений строк, така Заява 
вважається неподаною. 

3.8. Якщо Заява та додані до неї документи відповідають встановленим 
вимогам, Асоціація направляє заявнику повідомлення про прийняття Заяви та 
початок процедури Сертифікації. 

 
4. Проведення Сертифікації 

 
4.1. Сертифікації підлягають суб’єкти розсадництва, котрі дотримались вимог 

п. 2.1. цих Умов та взяли на себе відповідні зобов’язання.  
4.2. Сертифікати видаються на безкоштовній основі. 
4.3. Процедура проведення Сертифікації складається з трьох стадій:  
- прийняття Заяви;  
- проведення контролю якості маточних насаджень Заявника шляхом 

лабораторного аналізу проб маточних насаджень на наявність прихованих 
недоліків, хвороб, вірусів та/або шкідників, які можуть вплинути на товарні 
якості садивного матеріалу;  

- прийняття рішення щодо відповідності або невідповідності суб’єкта 
положенням чинного законодавства України та вимогам Асоціації 
«Укрсадпром».  

4.4. Лабораторний аналіз проб маточних насаджень на наявність прихованих 
недоліків, хвороб, вірусів та/або шкідників, які можуть вплинути на 
товарні якості садивного матеріалу має бути проведена установою, 
рекомендованою Асоціацією. Витрати на проведення лабораторного 
аналізу проб маточних насаджень несе Заявник. 

4.5. Строк проведення Сертифікації – 10 робочих днів з дати надходження до 
Асоціації всіх необхідних матеріалів та висновку акредитованої установи 
щодо результатів лабораторного аналізу проб маточних насаджень. 

4.6. За результатами проведення Сертифікації Асоціація приймає рішення про 
видачу Сертифіката або відмову у видачі Сертифіката. 

4.7. У разі відповідності встановленим вимогам Заявнику направляється 
Сертифікат встановленого зразка (Додаток 2 до цих Умов) підписаний Головою 
Асоціації. Асоціація здійснює облік виданих Сертифікатів. 

4.8. Заявнику, якому відмовлено у видачі Сертифіката направляється 
відповідне повідомлення. Після усунення виявлених недоліків, такий Заявник може 
повторно звернутися до Асоціації з Заявою на проведення Сертифікації. 

4.9. Відомості про сертифікацію суб’єктів розсадництва відповідно до цих 
Умов оприлюднюються на офіційному сайті Асоціації http://ukrsadprom.org/  

http://ukrsadprom.org/


 
5. Строк дії Сертифікату, повторна сертифікація 

 
5.1. Термін дії сертифікату визначається відповідно до стандартів, що 

описують критерії, яких повинні дотримуватися при виробництві маточного 
посадкового матеріалу (РМ 4), розроблених EPPO. 

5.2. Після спливу цього терміну суб’єкт розсадництва може повторно пройти 
процедуру сертифікації та отримати новий Сертифікат. 

 
 

6. Анулювання Сертифікату 
 

6.1. Сертифікат суб’єкта розсадництва про відповідність цим Умовам, може 
бути анульовано у наступних випадках: 

6.1.1. Отримання Асоціацією документально підтверджених даних про 
порушення сертифікованим суб’єктом розсадництва зобов’язань, взятих 
на себе відповідно до цих Умов. 

6.1.2. Виявлення недостовірності інформації, поданої суб’єктом розсадництва 
для проведення Сертифікації. 

6.1.3. Виключення суб’єкта розсадництва з Державного реєстру виробників 
насіння і садивного матеріалу суб’єктом насінництва та розсадництва. 

6.1.4. Неподання до Асоціації інформації про кількісні показники реалізації 
садивного матеріалу відповідно до сортів плодових і ягідних рослин, що 
були реалізовані Заявником у звітньому році. 

6.2. Повідомлення про анулювання Сертифікату оприлюднюється на 
офіційному сайті Асоціації http://ukrsadprom.org/ 

6.3. Суб’єкт розсадництва, Сертифікат якого було анульовано з підстав, 
наведених у п.п. 6.1.1 та 6.1.2 цих Умов, може повторно звернутися до Асоціації з 
Заявою на проведення Сертифікації не раніше, ніж через 1 рік після прийняття 
рішення про анулювання Сертифікату. 

 
 
 
 
 
Голова Асоціації        Д.Г. Крошка 
 

 
 

 
Додаток 1 
Заява на проведення Сертифікації 

http://ukrsadprom.org/


 
Додаток 1 

добровільної сертифікації розсадників 
плодових і ягідних культур, що 

реалізуються на території України 
 

 
 

БЛАНК ПІДПРИЄМСТВА 

           __________ № ______ 
 
 
 

Голові  
Асоціації «УКРСАДПРОМ»  

 
 

ЗАЯВА 
 

 Відповідно до п. 3 «Умов добровільної сертифікації розсадників» 
затвердженого Загальними Зборами Асоціації «Укрсадпром» (Протокол № /2016 від   
2016 року), прошу Вас провести процедуру Сертифікації  на відповідність суб’єкта 
розсадництва положенням чинного законодавства України та вимогам Асоціації 
«Укрсадпром» з метою з метою забезпечення поширення виключно якісного 
садивного матеріалу плодоносних рослин (надалі – садивний матеріал), позбавленого 
прихованих недоліків, хвороб та/або шкідників, дотримання вимог законодавства про 
охорону прав на сорти рослин та отримати Сертифікат.  

 Додатки до заяви: 
1. –  
2. – 
3. – 
 
 
Керівник підприємства                              (підпис)                                        П.І.Б. 
 
 
 М.П. 

 
 



Додаток 2 
Сертифікат 

 
Додаток 2 

добровільної сертифікації розсадників 
плодових і ягідних культур, що 

реалізуються на території України 
 
 
 

ЕМБЛЕМА АСОЦІАЦІЇ 
 
 

СЕРТИФІКАТ 
 
 
 

Даний Сертифікат засвідчує, що суб’єкт розсадництва 
 
 

(назва розсадника, юридична адреса, податковий номер) 

 

є добросовісним суб’єктом розсадництва, який в процесі провадження 

діяльності з виробництва та реалізації садивного матеріалу дотримується вимог 

чинного законодавства України та вимог Асоціації «Укрсадпром» 

 
Сертифікат зареєстрований за номером ______________ 
 
Дата видачі _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Голова 
Асоціації «Укрсадпром»                                                          __________________ 
       



      М.П. 
 


	Голові
	Асоціації «УКРСАДПРОМ»

