
 

  
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

НАКАЗ 
 

 «26» березня 2020 р.                             Київ                                     №  88-ОД 

 

Про визначення пунктів досліджень, 

затвердження орієнтовної кількості та 

встановлення строків передачі проб 

насіннєвого матеріалу для забезпечення  

організації проведення ділянкового 

(ґрунтового) та лабораторного сортового 

контролю ботанічних таксонів ярого типу  

розвитку під урожай 2020 року 

 

З метою забезпечення організації проведення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу розвитку 

під урожай  2020 року  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Визначити пункти досліджень, що будуть проводити ділянковий 

(ґрунтовий) та лабораторний сортовий контроль (далі – визначені пункти 

досліджень), затвердити орієнтовну кількість проб насіннєвого матеріалу та 

встановити строки передачі проб насіннєвого матеріалу (Додаток). 

2. Керівникам визначених пунктів досліджень забезпечити:  

2.1. отримання контрольних проб насіннєвого матеріалу у встановлені 

строки від підрозділів органу із сертифікації згідно акта передачі-

приймання; 

2.2. організацію проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного 

сортового контролю проб насіннєвого матеріалу; 

2.3. впродовж одного робочого дня надсилання засобами електронної 

пошти копії актів передачі-приймання проб насіннєвого матеріалу до 

Українського інституту експертизи сортів рослин на вказану адресу: 

gruntkontrol@gmail.com;  

2.4. проби, які отримані після закінчення встановлених строків, повернути 

відповідальним підрозділів органу із сертифікації. 

mailto:gruntkontrol@gmail.com


 3. Відділ експертизи на відмінність. однорідність та стабільність сортів 

рослин (Гринів С.М.), відділ бухгалтерського обліку та фінансового 

забезпечення (Зизда В. М.), відділ науково-правового забезпечення та 

міжнародного співробітництва (Ковчі А. Л.) є відповідальними за забезпечення 

організації проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового 

контролю. 

4. Відділу кадрів і діловодства (Пліска Л. М.) довести наказ до відома 

заступників директора, керівників структурних підрозділів та визначених 

пунктів досліджень. 

5. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити 

розміщення даного наказу на вебсайті УІЕСР. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                    

Києнко З. Б. 

 

 

Директор                                                                                             С. І. Мельник 

 



 

Додаток 

до наказу Українського інституту  

експертизи сортів рослин  

«26» березня  2020 року№  88-ОД 

Визначені пункти досліджень, орієнтовна кількість та встановлені строки передачі 

проб насіннєвого матеріалу для забезпечення організації проведення ділянкового 

(ґрунтового) та лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу 

розвитку під урожай 2020 року 

 

№ 

з/п 

 

Пункти досліджень 

 

Області, з яких 

надходять проби 

Ботанічний 

таксон 

Орієнтовна 

к-ть проб, 

шт 

Строки 

передачі 

проб 

насіннєвого 

матеріалу 

1. Білоцерківський сектор 

польових досліджень 

Київської філії УІЕСР  

 

(вул. Ставищанська, 

108 а, м. Біла Церква, 

Київська обл., 09111) 

 

Вінницька, Волинська, 

Житомирська, 

Закарпатська, 

Запорізька, Івано-

Франківська, Київська, 

Кіровоградська, 

Львівська, Полтавська, 

Рівненська, Сумська, 

Тернопільська, 

Харківська, 

Хмельницька, 

Черкаська, 

Чернівецька, 

Чернігівська 

пшениця 75 
 

до 

13.04.2020 
ячмінь 275 

Всього  350 

2. Черкаська філія УІЕСР  

 

(вул. Миру, 1,   

с. Дзензелівка, 

Маньківський р-н, 

Черкаська обл., 20141) 

 

Дніпропетровська, 

Донецька, Луганська, 

Миколаївська, 

Одеська, Херсонська 

пшениця 0 

до 

13.04.2020 
ячмінь 132 

всі області гречка 45 до 

20.04.2020 

Всього 177 
3. Тернопільська філія 

УІЕСР  

 

 (вул.Грушевського, 2,                       

с. Плотича, 

Тернопільський р-н, 
Тернопільська обл., 47704) 

всі області тритикале 3 

до 

13.04.2020 

овес 47 

Всього 50 

4. Градизький сектор 

польових досліджень 

Полтавської філії 

УІЕСР  

 

(вул. Героїв Дніпра, 89, 

смт. Градизьк, 

Глобинський р-н., 

Полтавська обл., 

 39070) 

всі області кукурудза 
 

242 

до 

20.04.2020 

сорго 0 

Всього 242 



№ 

з/п 

 

Пункти досліджень 

 

Області, з яких 

надходять проби 

Ботанічний 

таксон 

Орієнтовна 

к-ть проб, 

шт 

Строки 

передачі 

проб 

насіннєвого 

матеріалу 

5. філія УІЕСР Одеський 

ОДЦЕСР 

 

 (вул. Маяк, 158,                    

м. Кілія, Одеська обл.) 

всі області рис 13 до 

13.04.2020 

Всього 13 

6. Дніпропетровська Філія 

УІЕСР  
 

(с. Семенівка, 

Криничанський р-н, 

Дніпропетровська обл., 

52315) 

всі області соняшник 37 до 

20.04.2020 

Всього 37 

7. Івано-Франківська 

Філія УІЕСР  
 

(вул. Шевченка, 144,         

м. Городенка, Івано-

Франківська обл., 

78134) 
 

всі області ріпак 0 до 

13.04.2020 

Всього 0 

РАЗОМ 869  
 

 

 


