ПОДАЛЬШЕ ЗНИЩЕННЯ
ПІДРОБЛЕНОГО НАСІННЯ
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ:
•
•
•
•

За рахунок держави.
За рішенням суду.
Виконавчою службою.
За рішенням слідчого.

Законодавство не передбачає знищення контрафактної продукції (речових доказів)
за рахунок правовласника. Суд ухвалює рішення про подальшу долю речових
доказів, зокрема, щодо знищення такої продукції.

ПРЕВЕНТИВНІ ЗАХОДИ
Виробник має бути включеним до Державного реєстру суб’єктів
насінництва та розсадництва, який складає Міністерство аграрної
політики та продовольства України.
Кожна компанія-оригінатор має своїх дистриб’юторів (перевірте
чи поцікавтесь у компанії). Досить часто представники компанійоригінаторів та їхні менеджери можуть знати недобросовісних
продавців чи підробників (існують так звані «чорні списки»).
Вимагайте Сертифікат, який засвідчує сортові якості насіння,
та Сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння.

Знищення здійснюється Державною виконавчою службою. У більшості випадків
прибрати для забезпечення прискорення знищення та його контролюприбрати
правовласник може запропонувати провести процедуру за власний рахунок.

Купуйте тільки за безготівковим розрахунком, зберігаючи всі чеки
та квитанції. У такому разі ви зможете мати беззаперечні докази.

У кримінальному провадженні законодавством не передбачено зберігання
контрафактної продукції (речових доказів) за рахунок правовласника. Зберігання
речових доказів здійснюється за рахунок держави.

Перевіряйте всі пакувальні мішки та насіння. Як правило,
підроблене насіння фарбується неякісною фарбою, яка обсипається.
На мішках можуть бути голограми, роздруковані на кольоровому
принтері. Номерні знаки можуть або бути однаковими, або не
відповідати сорту тощо.
Занижена ціна завжди є підозрілою. Якісне висококласне насіння
не може бути дешевим! Оскільки на його випробування, тестування,
дослідження компанії витрачають колосальні суми.
Перевірте всю можливу інформацію у мережі Інтернет чи
через ЗМІ. Досить часто ви зможете знайти у відкритому доступі
інформацію про негативний досвід аграріїв, відкриті кримінальні
провадження тощо.

Офіційні сайти виробників/постачальників. На них завжди можна
знайти всю офіційну інформацію по продукту.

www.euralis.ua

БОРОТЬБА
З ПІДРОБКАМИ
НАСІННЯ

ПІДРОБКА ТОВАРІВ У СВІТІ
Виробництво та збут контрафактних товарів — це глобальна, пов’язана
з багатомільярдним оборотом проблема, яка має серйозні економічні,
соціальні та екологічні наслідки для держав і споживачів.

2,5 %, або $461 млрд
частка торгівлі підробленими і піратськими товарами
від загальних обсягів світової торгівлі*

2-ге місце

за розміром — джерело доходів злочинних
угруповань в усьому світі**

25–30 %

За експертними оцінками, від 25 до 30 % насіння на
українському ринку не відповідає належній якості,
переважно це підробки.

ПІДРОБКА ТОВАРІВ У СВІТІ
Підробляють все: насіння, пакувальні мішки, голограми, добрива, сертифікати.
Серед насіння найчастіше підробляють насіння соняшнику, кукурудзи, сої та ріпаку.
Контрафакт — продукція, яка
реалізується з порушенням майнових
прав інтелектуальної власності.

Фальсифікат — продукція, виготовлена з порушенням
технології чи шляхом копіювання форми, упаковки, а також
неправомірного відтворення товару іншої особи.

*  Дослідження Відомства з інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) / Організації з європейського
співробітництва і розвитку (OECD) дані 2013 року (оновлено у 2016 році).
** За даними Управління організації об’єднаних націй з наркотиків та злочинності (UNODC).

ВИЯВЛЕННЯ КОНТРАФАКТНОГО
НАСІННЯ/УПАКОВКИ

ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА
ФАЛЬСИФІКОВАНОГО НАСІННЯ

Інформація з сайту Національної
поліції України: Чернігівська,
Вінницька, Кіровоградська,
Дніпропетровська,
Миколаївська області.
Лідер з підробок —
Черкаська область.

З 2015-го по 2017 рік
НАСЛІДКИ КУПІВЛІ
ФАЛЬСИФІКОВАНОГО НАСІННЯ
Проблеми, з якими стикаються аграрії, купуючи
контрафактне насіння кукурудзи:
•
•
•
•
•

Погані сходи.
Низька врожайність.
Низька якість урожаю.
Низька якість посівного матеріалу.
Різнобій сорту.

Проблеми, з якими стикаються аграрії, купуючи
контрафактне насіння соняшнику:
•
Низька врожайність.
Офіційні
виробників/постачальників.
На них завжди можна
• сайти
Погані
сходи.
знайти •всю Низька
офіційну
інформацію
по продукту.
якість
врожаю.
•
Хвороби.
•
Різнобій сорту.

БОРОТЬБА З ПІДРОБКАМИ
Приклад правопорушення: Припинення діяльності цеху з розфасування насіння
соняшнику під торговою маркою відомої компанії, яку здійснював житель
Черкаської області на території промислової зони міста. Порушник купував
і розфасовував низькоякісний посівний матеріал у замовлені ним пакети з
нанесеним зображенням відомої торгової марки. Запаковане контрафактне
насіння реалізовувалось на території України через кур’єрські служби.
Правові санкції: Відповідно до ст. 477 КПК України справи щодо порушення
прав інтелектуальної власності (крім ч. 2, 3 ст. 176, 177 КК України) віднесено
до приватного обвинувачення, а тому лише за заявою правовласника (його
представника) правоохоронні органи можуть розпочинати досудове розслідування
таприбрати в передбаченому законом порядку збирати докази. Позбавлення волі
у ст. 229 ККУ (незаконне використання ТМ) не передбачено, лише штраф від
17 000 до 255 000 грн.

