
 

  
 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

Н А К А З 
 

“18” січня 2018 року      Київ               № 12-ОД 

 

 

Про затвердження переліків  

пунктів досліджень 

  

На виконання статей 20, 27 та 29 Закону України «Про охорону прав на 

сорти рослин» з метою удосконалення дослідної роботи з кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин, оптимізації проведення польових досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин та з метою забезпечення належного 

зберігання зразків посадкового матеріалу сортів рослин, що розмножуються 

вегетативно, формування, підтримання, дослідження та оновлення колекції 

загальновідомих сортів 

 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити: 

- Перелік пунктів досліджень, що проводять польові дослідження 

кваліфікаційної експертизи на придатність сорту до поширення відповідних 

ботанічних таксонів (далі – Додаток 1); 

       - Перелік пунктів досліджень, що проводять польові дослідження 

кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та стабільність 

відповідних ботанічних таксонів (далі – Додаток 2); 

  -  Перелік пунктів досліджень для забезпечення довгострокового зберігання 

зразків посадкового матеріалу об’єкта заявки сортів рослин, що розмножуються 

вегетативно (далі – Додаток 3); 

- Перелік пунктів досліджень,  що проводять  польові дослідження 

кваліфікаційної експертизи (далі – Додаток 4). 

                2. Відділу експертизи на придатність до поширення  (Хоменко Т.М.), 

відділу  експертизи на відмінність, однорідність та стабільність (Гринів С.М.), 

забезпечити: 

- формування Плану та Програми польових досліджень кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин згідно з вищезазначеними додатками; 

- виконання Програми польових досліджень кваліфікаційної експертизи 

сортів рослин; 

http://sops.gov.ua/kontakti/88-pro-nas/168-viddil-kvalifikatsijnoji-ekspertizi-sortiv-roslin-na-pridatnist-do-poshirennya-ta-sortoznavstva
http://sops.gov.ua/kontakti/88-pro-nas/168-viddil-kvalifikatsijnoji-ekspertizi-sortiv-roslin-na-pridatnist-do-poshirennya-ta-sortoznavstva
http://sops.gov.ua/kontakti/88-pro-nas/169-viddil-kvalifikatsijnoji-ekspertizi-na-vidminnist-odnoridnist-ta-stabilnist


- формування Робочої програми кваліфікаційної експертизи сортів рослин 

на відмінність, однорідність та стабільність у частині формування,                  

дослідження та оновлення колекції загальновідомих сортів на поточний рік. 

         3. Відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни (Васьківська С.В.) 

забезпечити підготовку повідомлень про прийняття заявки до розгляду та 

ввезення дослідних зразків для цілей експертизи заявки сортів першого року 

дослідження та довгострокового зберігання відповідно Переліків (Додаток 1, 

Додаток 2, Додаток 3, Додаток 4). 

         4. Керівникам філій Українського інституту експертизи сортів рослин  

забезпечити організацію проведення польових досліджень кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин та формування, підтримання, дослідження та 

оновлення колекції загальновідомих сортів.  

         5. Відділу науково-технічної інформації (Лещук Н.В.) забезпечити: 

- внесення змін до бази даних «Сорт» відповідно Додатків 1,2,3,4; 

- розміщення цього наказу на веб-сайті Українського інституту експертизи 

сортів рослин, а саме у розділі «Реєстрація прав», підрозділу «Кваліфікаційна 

експертиза», підпунктах «Експертиза на ПСП», «Експертиза ВОС» та у розділі 

«Новини».  

             6. Вважати таким, що втратив чинність наказ Українського інституту 

експертизи сортів рослин  від 22 лютого 2017 року № 44-ОД «Про визначення 

пунктів досліджень».  

         7. Відділу кадрів та діловодства (Марченко Л.В.) довести наказ до відома 

заступників директора, керівників структурних підрозділів та філій УІЕСР. 

 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

Києнко З.Б. 

 

 

 

 

Директор                                     С. І. Мельник 

 

 

 

 

  



Додаток 3 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Українського інституту експертизи 

сортів рослин 

від «18» січня 2018 р. № 12-ОД 

 

 

Перелік пунктів досліджень для зберігання зразків посадкового  

матеріалу об’єкта заявки сортів рослин, що розмножуються вегетативно 
 

Назва Філії та структурного підрозділу Код пункту дослідження 

Плодові 

Абрикос  115 

Айва  67 

Алича 115 

Вишня 115 

Груша 115 

Дерен (кизил)  115; 183 

Персик  67 

Слива  115 

Черешня  115 

Яблуня   115 

Горіхоплідні 

Горіх  115 

Фундук  115 

Ягідні 

Агрус  115; 183 

Актинідія  115; 183 

Глід  115 

Горобина  115 

Жимолость  115; 183 

Журавлина  115 

Калина  115; 183 

Лимонник  115 

Малина  115;  183 

Обліпіха  115 

Порічки  115; 183 

Смородина  115; 183 

Суниця  115; 183 

Шипшина  115 

Виноград, хміль  

Виноград  67 

Хміль  60* 

Декоративні (всі види) 96 

Ефіроолійні та лікарські (всі види) 67 

 *- на договірних умовах 
 

 

Завідувач відділу експертизи 

на відмінність, однорідність та стабільність                          С.М. Гринів 
 


