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Вступне слово 
Мельник С.І.  – в.о. директора Українського інституту експертизи  сортів рослин  
 
1. Розгляд і схвалення звітів структурних підрозділів Українського інституту 

експертизи сортів рослин за 9 місяців 2015 року 
 

1.1. Відділ наукової координації та розробки методик   
Доповідач:   завідувач відділу Лещук Надія Василівна 
 

1.2. Відділ міжнародного співробітництва та видавничої  діяльності  
Доповідач:  завідувач відділу Якубенко Наталія Борисівна 
 

1.3. Відділ лабораторних досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів 
рослин   

Доповідач: завідувач лабораторії  Шовгун Ольга Олександрівна 
 

1.4. Відділ кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до 
поширення та сортознавства    

Доповідач:  завідувач відділу Загинайло Микола Іванович 
 

1.5. Відділ економічних досліджень                                             
Доповідач:  завідувач відділу Кропивко Валентина Стефанівна 
 

1.6. Відділ кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та 
стабільність                                                   

Доповідач:  завідувач відділу Гринів Світлана Миколаївна 
 

1.7.  Відділ  інформатизації та впровадження програмного забезпечення 
Доповідач: старший науковий співробітник Присяжнюк Олег Іванович 
1.8. Відділ правового забезпечення та розробки законодавства у сфері 

охорони прав на сорти рослин  
  
Доповідач: в.о. завідувача відділу Марченко Олена Юріївна 
 
1.9. Відділ розгляду заявок, назви та новизни 
Доповідач:  завідувач відділу Васьківська Світлана Василівна 

 

2. РІЗНЕ 
2.1. Розгляд та схвалення  до друку матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференціі, яка присвячена 20-ти річчю членства України в 
Міжнародному союзі з охорони нових сортів рослин (UPOV) (в заочній формі), на 
тему «Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку». 

Доповідач:  завідувач відділу міжнародного співробітництва та видавничої  
діяльності Якубенко Наталія Борисівна 

http://sops.gov.ua/index.php/pidtrimka-osobistogo-kabinetu/root/mizhnarodni-zakhodi/261-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-prisvyachena-20-ti-richchyu-chlenstva-ukrajini-v-mizhnarodnomu-soyuzi-z-okhoroni-novikh-sortiv-upov-na-temu-svitovi-roslinni-resursi-stan-ta-perspektivi-rozvitku-2
http://sops.gov.ua/index.php/pidtrimka-osobistogo-kabinetu/root/mizhnarodni-zakhodi/261-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-prisvyachena-20-ti-richchyu-chlenstva-ukrajini-v-mizhnarodnomu-soyuzi-z-okhoroni-novikh-sortiv-upov-na-temu-svitovi-roslinni-resursi-stan-ta-perspektivi-rozvitku-2
http://sops.gov.ua/index.php/pidtrimka-osobistogo-kabinetu/root/mizhnarodni-zakhodi/261-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-prisvyachena-20-ti-richchyu-chlenstva-ukrajini-v-mizhnarodnomu-soyuzi-z-okhoroni-novikh-sortiv-upov-na-temu-svitovi-roslinni-resursi-stan-ta-perspektivi-rozvitku-2
http://sops.gov.ua/index.php/pidtrimka-osobistogo-kabinetu/root/mizhnarodni-zakhodi/261-mizhnarodna-naukovo-praktichna-internet-konferentsiya-prisvyachena-20-ti-richchyu-chlenstva-ukrajini-v-mizhnarodnomu-soyuzi-z-okhoroni-novikh-sortiv-upov-na-temu-svitovi-roslinni-resursi-stan-ta-perspektivi-rozvitku-2


 
2.2. Розгляд та схвалення «Програма енергозбереження Українського 

інституту експертизи сортів рослин на період 2015 - 2018 роки». 
 

Доповідач:  завідувач відділу економічних досліджень Кропивко Валентина 
Стефанівна 

 
Регламент доповіді до 10 хвилин, обговорення 10 хвилин 


