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Цей документ слугує інструментом документації та укладачі не несуть відповідальності за його зміст 

 

 

►В РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1238/95 

від 31 травня 1995 року,  

 яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 

2100/94 в тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань 

сортів рослин 

 

(ОВ L 121, 1.6.1995, с. 31) 

 

 

 

 

Зі змінами, внесеними:  

 Офіційний вісник 

 № Сторінка Дата 

►М1 Регламент Ради (ЄC) № 329/2000 від 11 лютого 2000 року L 37 19 12.2.2000 

►М2 Регламент Ради (ЄC) № 569/2003 від 28 березня 2003 року L 82 13 29.3.2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Ця консолідована версія містить посилання на європейську одиницю розрахунку та/чи екю, що, починаючи 

з 1 січня 1999 року слід розглядати як посилання на євро  — Регламент Ради (ЄEC) № 3308/80 (OВ L 345, 

20.12.1980, с. 1) і Регламент Ради (ЄC) № 1103/97 (OВ L 162, 19.6.1997, с. 1). 
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▼В 

РЕГЛАМЕНТ КОМІСІЇ (ЄС) № 1238/95 

від 31 травня 1995 року,  

 яким встановлюються імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄC) № 2100/94 в 

тому, що стосується зборів, які належить сплачувати Бюро Співтовариства з питань сортів рослин 

 

 

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ,  

Беручи до уваги Договір про заснування Європейського Співтовариства; 

Беручи до уваги Регламент Ради (ЄC) № 2100/94 від 27 липня 1994 року про права Співтовариства на сорти 

рослин (Основний регламент)(
1
) і, зокрема, статтю 113 Регламенту, 

Оскільки запровадження Регламенту (ЄС) № 2100/94 має здійснювати Бюро Співтовариства з питань сортів 

рослин (Бюро); оскільки доходи Бюро повинні в принципі бути достатніми для врівноваження бюджету Бюро; 

Оскільки такі доходи мають забезпечуватися через збори, які мають сплачуватися за офіційні дії, визначені в 

Основному   регламенті та Регламенті Комісії (ЄС) № 1239/95 від 31 березня 1995 року, яким встановлюються 

імплементаційні правила щодо застосування Регламенту Ради (ЄС) № 2100/94 в тому, що стосується процедур в 

Бюро Співтовариства з питань сортів рослин(
2
) (Процедурному регламенті), а також через річні збори, які 

мають сплачуватися протягом терміну існування права Співтовариства на сорт рослини;  

Оскільки субсидія із загального бюджету Європейських співтовариства може покривати витрати на початковий 

етап роботи Бюро протягом перехідного періоду, визначеного в статті 113 (3) (b) Регламенту; оскільки 

продовження цього періоду на один рік є можливим в силу того самого положення; 

Оскільки можливість такого продовження перехідного періоду має розглядатися, якщо не було набуто 

достатнього досвіду для встановлення розумного рівня зборів, що забезпечували б принцип самофінансування 

при гарантуванні привабливості системи захисту сортів Співтовариства; оскільки такий досвід може бути 

набутий тільки шляхом спостережень за кількістю заявок на права Співтовариства на сорти рослин, витратами, 

що виплачуються Експертним бюро, і фактичним терміном існування прав Співтовариства на сорти рослин, які 

надаються;  

Оскільки рівень зборів має базуватися на принципах здорового фінансового менеджменту всередині Бюро і, 

зокрема, економності та економічної ефективності;  

Оскільки в інтересах спрощення операцій для персоналу Бюро збори мають не тільки встановлюватися, а ще й 

стягуватися і сплачуватися в одній і тій самій валюті, що використовується у бюджеті Бюро;  

Оскільки заявочний збір має бути єдиним збором, що покриває тільки обробку заявки на право Співтовариства 

на сорт рослини, поданої стосовно будь-якого встановленого виду рослин; 

Оскільки часове обмеження на виплату заявочного збору відповідно до статті 51 Основного регламенту має 

розглядатися як період між діями, необхідними для здійснення платежу і фактичного одержання такого 

платежу Бюро, зокрема, при необхідності швидкого покриття витрат, яких Бюро вже зазнало, з одного боку, і 

для полегшення ефективного зберігання заявок з огляду на можливі великі відстані між заявником і Бюро, з 

іншого боку; 

Оскільки сумарні збори на експертизу, які стягуються на технічну експертизу, мають, в принципі, 

врівноважувати сумарні збори, які Бюро сплачує Експертним бюро; Оскільки витрати на зберігання еталонної 

колекції не обов’язково мають покриватися за рахунок стягуваних зборів на експертизу; Оскільки рівень збору 

на експертизу має варіюватися у трьох групах видів рослин з огляду на досвід, набутий стосовно чинних 

національних механізмів захисту сортів рослин;  

                                                 
(

1
) ОВ L 227, 1.9.1994, с. 1. 

(
2
) Див. сторінку 37 цього Офіційного вісника. 
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▼В 

Оскільки річні збори на час існування права Співтовариства на сорт рослини повинні бути додатковим 

джерелом доходів Бюро, але мають, серед іншого, покривати витрати, що стосуються технічної перевірки 

сортів після надання права Співтовариства на сорт рослини і, як наслідок, повинні  відповідати класифікації на 

групи, встановленій у відношенні зборів на експертизу;  

Оскільки апеляційний збір повинен бути єдиним з метою покриття основних складових витрат, що стосуються 

апеляційних проваджень, за винятком витрат, які пов’язані з технічною експертизою відповідно до статей 55 і 

56 Основного регламенту чи із  збором доказів; оскільки дві різні дати сплати заявочного збору повинні 

слугувати стимулом для заявників, щоб вони могли переглянути свою заявку з огляду на рішення, прийняті 

Бюро відповідно до статті 70 (2) Основного регламенту;  

Оскільки інші збори відносно спеціальних запитів мають, в принципі, покривати витрати, які виникають при 

їхній обробці Бюро, включаючи прийняття рішень щодо таких запитів;  

Оскільки для забезпечення гнучкості в управлінні витрат, Голова Бюро уповноважується встановлювати збори, 

які мають сплачуватися за вивчення звітів, що вже існували на дату подання заявки і до яких Бюро не мало 

доступу, і за надання особливих послуг;  

Оскільки для скорочення зайвих витрат в Бюро, що виникають внаслідок браку співробітництва з боку 

конкретних заявників на права Співтовариства на сорти рослин чи власників таких прав, можуть стягуватися 

додаткові збори;  

Оскільки у світлі статті 117 Основного регламенту, цей Регламент має набути чинності якомога швидше;  

Оскільки було проведено консультації з Адміністративною радою Бюро, 

Оскільки положення, передбачені в цьому Регламенті, відповідають думці Постійного ветеринарного комітету з 

прав на сорти рослин, 

 

УХВАЛИЛА ЦЕЙ РЕГЛАМЕНТ: 
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▼В  

ГЛАВА 1 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Стаття 1 

Сфера застосування 

1. Збори, які належить сплачувати Бюро, як передбачено в Основному регламенті і Процедурному регламенті, 

стягуються відповідно до цього Регламенту.  

2. Збори, які належить сплачувати Бюро, встановлюються і сплачуються в екю. 

3. Пункти 1 і 2 застосовуються з відповідними змінами до будь-якого додаткового збору, який належить 

сплатити Бюро. 

4. Деталі зборів, які можуть стягуватися органами влади держав-членів на підставі положень Основного 

регламенту чи цього Регламенту, регулюються відповідними національними нормами держав-членів, яких це 

стосується. 

5. Якщо Голова Бюро уповноважений приймати рішення щодо величин зборів і способу їхньої сплати, такі 

рішення публікуються в Офіційному бюлетені Бюро.  

 

 

Стаття 2 

Загальні положення 

1. Щодо кожного окремого питання сторона процедурних дій, визначена в Процедурному регламенті,  

зобов’язана сплатити збори чи додаткові збори. У разі наявності кількох сторін у процедурних діях, які діють 

спільно чи від імені яких ведеться спільна лінія дій, кожна із сторін зобов’язана здійснити виплату як спільний 

боржник.  

2. Якщо іншого не передбачено у цьому Регламенті, застосовуються положення, які стосуються процедур в 

Бюро і встановлені в Основному регламенті та Процедурному регламенті, включаючи положення щодо мов.  

 

Стаття 3 

Спосіб платежу 

1. Збори та додаткові збори, які належить сплатити Бюро, сплачуються шляхом переказу коштів на банківський 

рахунок, що належить Бюро. 

2. Голова Бюро може дозволити наступні альтернативні форми платежів відповідно до правил щодо робочих 

методів, які мають бути встановлені згідно із статтею 36 (1) (d) Основного регламенту: 

(a) доставка чи переказ гарантованих чеків, представлених до сплати Бюро в екю;  

(b) переказ в екю на жирорахунок, який належить Бюро; чи 

(c) внесення коштів на розрахунковий рахунок, який належить Бюро в екю. 

 

 

Стаття 4 

Дата, яка має вважатися датою одержання платежу 

1. Датою, на яку збори і додаткові збори вважаються такими, що були одержані  Бюро, є дата, коли сума 

переказу, про яку йдеться в статті 3 (1), надійшла на банківський рахунок  Бюро. 

2. Якщо Голова Бюро дозволяє інші форми платежів відповідно до статті 3 (2), він одночасно включає в умови 

дату, яка має вважатися датою одержання платежу.  
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▼М2  

3. Якщо платіж вважається таким, що не надійшов до Бюро в межах необхідного граничного терміну, 

вважається, що цей термін було дотримано по відношенню до Бюро, якщо в межах цього терміну представлено 

достатні документальні підтвердження того, що особа, яка здійснює платіж, належним чином дала  банківській 

установі чи поштовому відділенню доручення переказати суму платежу в євро на банківський рахунок, який 

належить Бюро, в межах граничного терміну. 

_____________ 

 

5. Документальне підтвердження вважається достатнім в значенні пункту 3, якщо представлено видане 

банківською установою чи поштовим відділенням підтвердження надання доручення на переказ. Однак, якщо 

доручення на переказ було надано за методом електронного банківського платежу СВІФТ, підтвердження 

надання доручення на переказ повинно бути у формі копії звіту СВІФТ, з печаткою і підписом належним чином 

уповноваженої посадової особи цього банку чи поштового відділення. 

 

▼В  

Стаття 5 

Ім’я особи, яка здійснює платіж і призначення платежу 

1. Особа, яка здійснює виплату збору чи додаткового збору, письмово вказує своє ім’я та прізвище і 

призначення платежу.  

2. Якщо Бюро не може встановити призначення платежу, вона вимагає від особи, яка здійснила платіж, 

проінформувати її про його призначення у письмовій формі в межах двох місяців. Якщо призначення не буде 

вказане в межах цього періоду, платіж вважається таким, що не був здійснений і повертається особі, яка його 

здійснила.  

 

 

Стаття 6 

Недооплата 

Граничний термін для сплати зборів чи додаткових зборів вважається, в принципі, дотриманим, тільки якщо 

збір чи додатковий збір було сплачено вчасно у повному обсязі. Якщо збори чи додаткові збори не були 

сплачені повністю, сплачена сума повертається після закінчення граничного терміну здійснення платежу. Разом 

з тим, Бюро може, якщо це вважається доцільним, проігнорувати певну незначну нестачу, без шкоди для прав 

особи, що здійснює платіж.    

▼В  

Стаття 7 

Заявочний збір 

1. Заявник на право Співтовариства на сорти рослин (заявник) сплачує заявочний збір у розмірі ►M1 900 ◄ 

екю за обробку заявки згідно із статтею 113 (2) (a) Основного регламенту. 

2. Заявник вживає необхідних кроків для виплати заявочного збору відповідно до статті 3 до дня чи в день, коли 

заявка подається безпосередньо до Бюро чи в один із його створених філіалів або призначених національних 

управлінь, згідно із статтею 30 (4) Основного регламенту; стаття 4 (4) застосовується з відповідними змінами.  

3. Якщо платіж заявочного збору вважається таким, що не був одержаний Бюро у той же час, коли Бюро 

одержало заявку, Бюро встановлює, відповідно до статті 51 Основного регламенту, двотижневий термін, 

протягом якого формальна дата заявки, визначена згідно з вищезгаданою статтею 51, не змінюється; нова 

вимога платежу, як передбачено в статті 83 (2) Основного регламенту, заявнику не видається до закінчення 

цього терміну. 

4. Якщо платіж заявочного збору вважається таким, що не був одержаний Бюро в межах граничного терміну, 

встановленого на виконання пункту 3, дата одержання платежу розглядається як дата подання заявки для цілей 

статті 51 Основного регламенту. 
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▼М2  

5. Параграф 4 не застосовується, якщо заявка супроводжується достатнім документальним підтвердженням 

того, що особа, яка здійснює платіж, належним чином дала  банківській установі чи поштовому відділенню 

доручення переказати суму платежу в євро на банківський рахунок, який належить Бюро; стаття 4 (5) 

застосовується з відповідними змінами. 

▼В  

6. Доки платіж заявочного збору вважається таким, що не був одержаний Бюро, воно не друкує відповідну 

заявку і відкладає технічну експертизу.  

 

▼М2  

7. Коли заявочний збір було одержано, але заявка не є належним чином оформленою відповідно до статті  50 

Основного регламенту, Бюро утримує 300 євро із заявочного збору і відшкодовує решту, повідомляючи 

заявника про недоліки, виявлені в заявці. 

 

▼В  

Стаття 8 

Збори, що стосуються технічної експертизи 

1. Збір за організацію і проведення технічної експертизи сорту, що є предметом заявки на право Співтовариства 

на сорт рослини („збір на експертизу”) сплачується відповідно до Додатка I за кожен період вирощування, що 

розпочався. У разі сортів, для яких матеріал з особливими компонентами має неодноразово використовуватись 

для виготовлення  

▼В  

матеріалу, збір на експертизу, визначений в Додатку 1, має сплачуватися у відношенні такого сорту  і у 

відношенні кожного з компонентів, щодо яких офіційний опис відсутній і які також мають пройти експертизу; 

однак, за жодних обставин він не повинен перевищувати 3 000 екю. 

2. Збір на експертизу за перший період вирощування належить сплатити не пізніше, ►M1 _________◄ ніж в 

останню дату одержання матеріалу для технічної експертизи.   

3. Збір на експертизу за кожний подальший період вирощування належить сплатити не пізніше як за місяць до 

початку такого періоду, якщо Бюро не прийме рішення про інше.  

4. Голова Бюро публікує дати виплати зборів за експертизу в Офіційному бюлетені Бюро. 

5. У випадку акту експертизи щодо результатів технічної експертизи, яку вже було проведено,  відповідно до 

статті 27 ►M1 Процедурного регламенту ◄, до дати заявки згідно із статтею 51 Основного регламенту, 

адміністративний збір належить сплатити в межах того граничного терміну, який встановить Бюро.  

 

 

Стаття 9 

Річний збір 

▼М2  

1. Бюро стягує із власника права на сорти рослин Співтовариства (далі – „власника”) збір за кожний рік, 

протягом якого зберігається право на сорти рослин Співтовариства, (річний збір) у розмірі 300 євро за період 

2003-2005 рр. і 435 євро за 2006 і подальші роки.  

2. Річний збір підлягає сплаті: 

(a) у випадку першого року існування права на сорти рослин Співтовариства – в межах 60 днів від дня надання 

права;  

(b) стосовно подальших років існування права на сорти рослин Співтовариства – в перший день календарного 

місяця, що передує місяцю, на який припадає річниця з надання права. 
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▼В  

3. Бюро видає власнику прохання щодо предмету платежу, суми, яку необхідно сплатити, дати платежу, а також 

інформації стосовно можливості додаткового збору відповідно до статті 13 (2) (a). 

4. Бюро не відшкодовує жодних платежів, здійсненних з метою збереження дійсним права Співтовариства на 

сорт рослин.    

 

 

Стаття 10 

Збори за обробку спеціальних клопотань 

1. Збори за обробку клопотання, які має сплатити особа, що подає клопотання, є такими:  

(a) за заявку на обов’язкове право експлуатації, включаючи внесення будь-яких записів у Реєстри, заявку на 

право експлуатації, що надається Бюро відповідно до статті 100 (2) Основного регламенту, чи клопотання про 

внесення змін до таких прав на експлуатацію  

▼В  

після того, як їх було видано (збір за примусову ліцензію), за винятком Комісії чи держави-члена за обставин, 

про які йдеться в статті 29 (2) Основного регламенту: 1 500 екю; 

(b) за клопотання про внесення наступних записів до Реєстру прав Співтовариства  на сорти рослин (реєстровий 

збір): 

- передача права Співтовариства на сорт рослини, право договірної експлуатації, 

- визначення сортів як первинних та похідних за своєю суттю, 

- порушення позовів стосовно претензій, про які йдеться в статтях 98 (1), (2) і 99 Основного регламенту, 

- право Співтовариства на сорт рослини, надане як гарантія чи як предмет прав у відношенні самого права, чи 

- опис майна, про який йдеться в статті 24 Основного регламенту: ►M2 100 євро◄;  

(c) за клопотання про внесення запису до Реєстру заявок на права Співтовариства на сорти рослин чи Реєстру 

прав Співтовариства  на сорти рослин, інших ніж ті, про які йдеться в пунктах (a) і (b) вище: 100 екю;  

(d) за клопотання про визначення суми витрат відповідно до статті 85 (5) Регламенту: 100 екю. 

2. Збори, про які йдеться в пункті 1, належить сплатити в день одержання клопотання, якого вони стосуються.  

Якщо платіж не був отриманий вчасно, застосовується стаття 83 (2) Основного регламенту. 

 

▼М2  

3. Якщо клопотання про запис, про який йдеться в пункті (b) чи (c) параграфа 1, стосується більш як одної 

заявки чи зареєстрованого права і при цьому одна й та ж сама особа подає ці заявки чи володіє цими правами, 

тоді стягується тільки один збір. 

 

Стаття 11 

Апеляційний збір 

1. Заявник сплачує апеляційний збір у розмірі 1 500 екю за обробку скарги, як передбачено в статті 113 (2) (c) 

Основного регламенту. 

2. Третина апеляційного збору має бути сплачена на день отримання скарги в Бюро; до цієї третини 

застосовується стаття 83 (2) Основного регламенту. Решта дві третіх апеляційного збору належить сплатити, на 

вимогу Бюро, в межах одного місяця після передачі справи відповідним органом Бюро Апеляційної ради. 

3. Відшкодування вже сплаченого апеляційного збору у разі попереднього перегляду призначається під 

керівництвом Голови Бюро, а в інших випадках – Апеляційною радою, за умови задоволення умов, викладених 

в статті 83 (4) Основного регламенту. 

4. Пункт 1 не застосовується до Комісії чи держави-члена, які виступають в якості апелянта проти рішення, 

прийнятого на виконання статті 29 (2) Основного регламенту. 
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▼В  

Стаття 12 

Збори, що встановлюються Головою Бюро 

1. Голова Бюро встановлює збори у наступних питаннях: 

(a) адміністративний збір, про який йдеться в статті 8 (5);  

(b) збір за видачу копій, як завірених, так і незавірених, як про це, зокрема, йдеться в статті 84 (3) Процедурного 

регламенту;   

(c) збори, що стосуються Офіційного бюлетеня Бюро (стаття 89 Основного регламенту, стаття 87 Процедурного 

регламенту) та будь-якої іншої публікації, ►M1 що видається Бюро; і ◄  

▼М1 

d) адміністративний збір, про який йдеться в статті 82(2) Процедурного регламенту. 

▼В  

2. Голова Бюро може вирішити визначити виплату авансового платежу передумовою  надання послуг, про які 

йдеться в пунктах ►M1 1 (b), (c) і (d).◄  

 

 

Стаття 13 

Додаткові збори 

1. Бюро може стягувати додатковий збір на додачу до заявочного збору, якщо воно встановить, що: 

(a) пропонована назва не може бути затверджена відповідно до статті 63 Основного регламенту через те, що 

вона є тотожною до назви іншого сорту, чи через те, що вона відрізняється від назви того самого сорту; чи  

(b) заявник на право Співтовариства на сорт рослини подає нову пропозицію щодо назви сорту, якщо тільки 

Бюро не вимагало від нього зробити це чи якщо тільки він не подав заявку на право Співтовариства на сорт 

рослини згідно із статтею 21 (3) Процедурного регламенту. 

Бюро не публікує пропозицію щодо назви сорту до стягнення платежу додаткового збору відповідно до 

положень першого підпункту. 

2. Бюро може стягувати додатковий збір на додачу до річного збору, якщо воно встановить, що: 

(a) власник не здійснив виплати річного збору відповідно до статті 9 (2) і (3); чи  

(b) назва сорту має бути змінена у разі більш раннього конфліктуючого права третьої сторони, як встановлено в 

статті 66 (1) Основного регламенту. 

3. Додаткові збори, про які йдеться в пунктах 1 і 2, стягуються відповідно до правил щодо робочих методів, які 

мають встановлюватись згідно із  статтею 36 (1) (d) Основного регламенту, становлять до 20 % від відповідного 

збору, але не менше 100 екю, і мають сплачуватися протягом місяця від дати, коли Бюро видає запит.  

 

 

Стаття 14 

Відступи 

1. Незважаючи на статтю 7, формальна дата заявки, встановлена відповідно до статті 51 Основного регламенту, 

залишається дійсною у відношенні всіх заявок, поданих згідно із статтею 116 (1) або (2) Основного регламенту, 

якщо не пізніше 30 вересня 1995 року представлено достатні докази того, що заявник на право Співтовариства 

на сорт рослини виконав дії, необхідні для сплати заявочного збору.   

2. Незважаючи на статтю 8 (5), адміністративний збір у розмірі 100 екю сплачується, якщо технічна експертиза 

сорту проведена на підставі доступних даних, отриманих з будь-яких процедур з питань надання національного 

права на сорт рослини відповідно до статті  116 (3) Основного регламенту. Такий адміністративний збір 

належить сплатити не пізніше 30 листопада 1995 року. 
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▼В 

3. Незважаючи на статтю 8 (5), органи влади до проведення процедур з питань надання національного права на 

сорт рослини можуть стягнути із заявника на право Співтовариства на сорт рослини збір за надання відповідних 

документів при умовах, викладених в статті  93 (3) Процедурного регламенту. Такий збір не перевищує збору, 

який стягується в державі-члені за передачу акту експертизи з випробувального органу в іншій країні; його 

сплата не перешкоджає платежам, які мають здійснюватись на виконання пунктів 1 і 2. 

4. Незважаючи на статтю 8, збір на акт у розмірі 300 екю має бути сплачений у разі акту про експертизу, про 

який йдеться в статті 94 Процедурного регламенту, в межах такого граничного терміну, який визначає Бюро. 

 

 

Стаття 15  

 

Набуття чинності 

Цей Регламент набуває чинності в день його опублікування в Офіційному віснику Європейських Співтовариств. 

 

Цей Регламент обов’язковий в повному обсязі і повинен прямо застосовуватись у всіх державах-членах.  
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▼М2  

ДОДАТОК I 

 

Збори, що стосуються технічної експертизи, про яку йдеться в статті 8 
 

Збір, що має сплачуватися за технічну експертизу сорту відповідно до статті 8, повинен визначатися через 

посилання на рік, коли починається період вирощування, і на групу видів, до яких належить сорт, згідно з 

наступною таблицею:   

      (в євро) 

 

 Збір у  

2003-2005 рр. 

Збір у 2006 і 

наступних роках 

Сільськогосподарська група  

1 Звичайні культури 1 020 1 020 

2 Культури, що розмножуються вегетативно 1 190 1 190 

3 Олійні культури 1 020 1 020 

4 Трави 1 020 1 020 

5 Культура буряка 1 020 1 020 

6 Волокнисті культури 1 020 1 020 

7 Культури, що вимагають особливих контрольних заходів 1 020 1 020 

8 Інші сільськогосподарські культури 1 020 1 020 

Декоративна група 

9 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, довге 

культивування 

1 190 1 190 

9А Види, щодо яких існує еталонна колекція живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, довге 

культивування і спеціальні фітосанітарні умови 

1 200 2 040 

10 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, недовге 

культивування 

1 105 1 105 

11 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих рослин, 

випробовування на відкритому повітрі, довге 

культивування  

1 105 1 105 

12 Види, щодо яких існує еталонна колекція живих рослин, 

випробовування на відкритому повітрі, недовге 

культивування 

1 105 1 105 
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▼М2  

13 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, довге 

культивування 

1 020 1 360 

13А Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, довге 

культивування з подальшим етапом розмноження 

1 020 2 040 

14 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування в тепличних умовах, недовге 

культивування  

1 105 1 105 

15 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування на відкритому повітрі, довге 

культивування 

1 105 1 105 

16 Види без еталонної колекції живих рослин, 

випробовування на відкритому повітрі, недовге 

культивування 

1 105 1 105 

17 Нові види, випробовування в тепличних умовах 1 190 1 190 

18 Нові види, випробовування на відкритому повітрі 1 190 1 190 

19 Види, що розмножуються насінням (і не входять до 

жодної іншої категорії) 

1 020 1 360 

Група овочів 

20 Види, що розмножуються насінням, випробовування на 

відкритому повітрі 

1 050 1 445 

21 Види, що розмножуються насінням, випробовування в 

тепличних умовах 

1 020 1 955 

22 Види, що розмножуються вегетативно, випробовування 

на відкритому повітрі 

1 050 1 700 

23 Види, що розмножуються вегетативно, випробовування в 

тепличних умовах 

1 020 1 360 

Група фруктів 

24 Дерева 1 050 1 615 

24А Види дерев, щодо яких існує велика постійна еталонна 

колекція живих рослин  

1 050 2 380 

25 Кущі 1 050 1 190 

26 В’юнкі рослини  1 050 1 190 

27 Повзучі рослини 1 050 1 870 

 


