Додаток 1
ФОРМА
визначення ризиків настання негативних наслідків
від провадження господарської діяльності
Сфера державного нагляду (контролю) господарська діяльність в сфері насінництва та розсадництва
Цілі
державного
нагляду
(контролю)
(код)

Ризик настання негативних наслідків від провадження
господарської діяльності

Критерії, за якими оцінюється ступінь
ризику від провадження господарської
діяльності та визначається періодичність
подія, що містить ризик
проведення планових заходів державного
настання негативних
негативний наслідок
нагляду (контролю)
наслідків
подія № 2.1
негативний наслідок № 2.1.1 Дотримання вимог законодавства в сфері
потрапляння в навколишнє забруднення навколишнього насінництва та розсадництва
природнє
середовище природнього середовища
насіння, яке не може бути
на
посів,
Навколишнє використане
продовольчі, кормові або
природнє
інші цілі та садивного
середовище
матеріалу, який не може
(О2)
бути використаний для
створення
багаторічних
насаджень або в інших
цілях
Належна якість подія № 3.1
негативний наслідок № 3.1.1 Дотримання вимог законодавства в сфері
продукції,
введення в обіг насіння, яке майнові збитки
насінництва та розсадництва
робіт та послуг не може бути використане
(майнові блага) на посів, продовольчі,
(О3)
кормові або інші цілі та

садивного матеріалу, який
не може бути використаний
для створення багаторічних
насаджень або в інших
цілях
подія № 3.2
фальсифікація насіння
подія № 3.3
Нецільове
використання
зразків насіння і садивного
матеріалу
сорту
не
занесеного до Реєстру
сортів рослин України,
ввезених
на
митну
територію.

негативний наслідок № 3.2.1
майнові збитки
негативний наслідок № 3.3.1
майнові збитки

Дотримання вимог законодавства в сфері
насінництва та розсадництва
Протягом року, що передує плановому,
суб’єкт
господарювання
одержував
підтвердження
центрального
органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері державного нагляду
(контролю) у сфері насінництва та
розсадництва, на ввезення на територію
України зразків насіння і садивного
матеріалу сортів рослин, не включених до
Реєстру сортів рослин України та/або
Переліку сортів ОЕСР, для селекційних,
дослідних робіт і експонування та/або
здійснював ввезення на територію України
насіння і садивний матеріал сорту, не
занесеного до Реєстру сортів рослин
України, але занесеного до Переліку сортів
рослин ОЕСР, тих сільськогосподарських
рослин, до схем сортової сертифікації яких
приєдналася
Україна,
для
цілей
розмноження та подальшого вивезення за
межі України.

подія 3.4
негативний наслідок № 3.4.1
Поширення
неякісного майнові збитки
насіння та/або садивного
матеріалу

Обсяг виробництва та/або реалізації
насіння та садивного матеріалу протягом
певного періоду часу (визначається для
насіння – за масою, для картоплі – за
масою, для садивного матеріалу – за
кількістю штук.

