ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державної служби з охорони
прав на сорти рослин
"7" вересня 2007 року № 351

КЕРІВНИЦТВО
проведення кваліфікаційної (технічної) експертизи сортів рослин
Керівництво розроблено відповідно до статей 11, 13, 14, 25, 26, 27, 28,
29 і 31 Закону
України "Про охорону прав на сорти рослин" (далі - Закон) і визначає порядок проведення
кваліфікаційної (технічної) експертизи сорту.
1. Загальні положення
1.1 Кваліфікаційна (технічна) експертиза сортів рослин (далі - Експертиза) проводиться
Державною службою з охорони прав на сорти рослин (далі – Держсортслужба) з метою встановлення
відповідності заявки і сорту вимогам Закону та підготовки обґрунтованих Експертних висновків і
рішень по заявці.
1.2 Експертиза включає в себе: експертизу назви сорту, визначення новизни, комплекс
польових і лабораторних досліджень з встановлення відмінності, однорідності, стабільності і
показників придатності сорту до поширення в Україні.
1.3 Експертизу проводять: заклади експертизи, що складають державну систему охорони прав
на сорти рослин (далі – Заклад експертизи), окремі, уповноважені Держсортслужбою, установи або
безпосередньо Заявник
чи Експертний орган, визначений Держсортслужбою.
1.4 Інформація по Експертизі накопичується і зберігається в інформаційно-довідковій базі
даних Держсортслужби (далі – База).
1.5 База є структурованою сукупністю:
- матеріалів Заявки на сорт рослин та її Експертизи;
- результатів польових досліджень з Експертизи;
- Плану Експертизи;
- Програми Експертизи;
- Реєстрів.
2. Умови початку або продовження Експертизи
2.1 Після закінчення Відділом державної реєстрації прав на сорти рослин Держсортслужби
(далі – Відділ реєстрації) формальної експертизи документів заявки на сорт рослин Заявникові,
поштою з повідомленням про вручення, надсилається Експертний висновок у вигляді повідомлення
про результати
формальної експертизи, а в разі позитивного результату – і про початок проведення
Експертизи.
2.2 Отримання Держсортслужбою підтвердження про сплату збору за перший рік проведення
Експертизи є підставою для формування Наказу про включення сорту в План Експертизи.
Організація та контроль за сплатою зборів здійснюється Експертним органом.
2.3 Після закінчення однорічного циклу Експертизи Заявникові, поштою,
з
повідомленням про вручення, Експертним органом надсилається до 1 грудня поточного року звіт про
результати попереднього року Експертизи та повідомлення про сплату збору за наступний рік
Експертизи.
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2.4 Після отримання підтвердження про сплату збору Експертний орган готує Держсортслужбі
пропозиції щодо включення сортів, по яких сплачено збір, до Плану Експертизи на наступний рік.
2.5 Якщо протягом двох місяців після отримання Заявником Експертного висновку про
позитивні результати формальної експертизи або звіту про результати попереднього року Експертизи
з повідомленням про сплату збору, збір не сплачено, Держсортслужбою відповідно пропозиції
Експертного органу видається наказ про відхилення Заявки від подальшого розгляду і відмову
в державній реєстрації прав на сорт, про що Заявникові надсилається повідомлення (додаток 1).
3. Експертиза назви сорту
3.1 Експертиза запропонованої Заявником назви сорту, проводиться Відділом реєстрації
Держсортслужби. Визначається відповідність назви вимогам, установленим Законом.
3.2 Експертиза назви сорту здійснюється у два етапи:
- перевірка на тотожність і подібність назви сорту із загальновідомими назвами сортів;
- підготовка експертного висновку про ухвалення назви сорту.
3.3 Назву сорту, наведену в документах заявки на сорт українськими літерами, перевіряють із
залученням інформації, що знаходиться в Базі.
Назву сорту, наведену латинськими літерами, перевіряють із залученням інформації з бази
даних Міжнародного союзу з охорони нових сортів рослин (далі - УПОВ) та інформаційних видань
країн - членів УПОВ, які обмінюються інформацією відповідно до пункту 6 статті 20
Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин від 2 грудня 1961 року, переглянутої в Женеві
10 листопада 1972 року, 23 жовтня 1978 року і 19 березня 1991 року.

3.4 Перевірка назви сорту на тотожність і подібність
3.4.1 Перевірка назви сорту на тотожність і подібність проводиться Відділом реєстрації в
межах таксона, указаного в Заявці та у межах споріднених таксонів, які входять до відповідних груп
(додаток 2).
3.4.2 Назва сорту вважається тотожною з іншою назвою, якщо вона збігається з нею в усіх
словесних елементах і комбінаціях.
3.4.3 Назва сорту вважається подібною до іншої назви, якщо вона асоціюється з нею цілком,
незважаючи на окремі відмінності в назві.
3.4.4 Назви сортів уважаються подібними в разі їхнього збігу фонетично.
3.4.5 Словесні позначення назв сортів порівнюють зі словесними або комбінованими
позначеннями існуючих назв, до складу яких входять словесні елементи.
3.4.6 Звукова (фонетична) подібність визначається за наявності:
- близьких і подібних звуків, які складають назву сорту;
- розташування близьких звуків і звукосполучень (фонем) стосовно одне одного;
- подібних складів та їхнього розташування;
- кількості складів у позначенні;
- місця подібних звукосполучень у складі назв сортів;
- подібних частин назв сортів;
- входження одного позначення в інше.
3.4.7 Ознаки, на підставі яких визначається звукова подібність назв сортів, можуть
ураховуватись як кожна окремо, так і разом.
3.4.8 До складу назв сортів можуть входити як сильні, так і слабкі елементи.
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3.5 У випадку наявності у назві сорту встановлених законодавством вимог, назва публікується
в "Офіційному бюлетені Держсортслужби" і може повідомлятися Компетентним органам державчленів УПОВ за їхніми зверненнями.
3.6 У разі виявлення невідповідності назви сорту статті 13 Закону Заявникові надсилається
експертний висновок з вимогою запропонувати іншу назву (додаток 3).
3.7 За умови надходження до Держсортслужби вмотивованого заперечення будь-якої особи
щодо назви сорту, запропонованої Заявником, протягом трьох місяців від дати опублікування її в
"Офіційному бюлетені Держсортслужби" або зауваження з цього приводу держави-члена УПОВ
заперечення (зауваження) надсилаються Заявникові.
3.8 Протягом трьох місяців від дати одержання заперечення (зауваження) Заявник мусить
надати обґрунтовану відповідь Держсортслужбі. Якщо Заявник вчасно
не повідомив
Держсортслужбу про своє ставлення до отриманого заперечення (зауваження), не надіслав
клопотання
про продовження строку надання відповіді, сплативши необхідний збір,
Держсортслужбою приймається рішення про відкликання Заявки від подальшого розгляду і відмову в
державній реєстрації прав на сорт, про що Заявникові надсилається Повідомлення (додаток 4).
Строк поновлюється за умови надання клопотання протягом дванадцяти місяців від дати його
закінчення та сплати відповідного збору із викладенням поважних причин неповідомлення
Заявником свого ставлення до отриманого заперечення (зауваження).
3.9 Експертиза запропонованої Заявником іншої назви сорту проводиться у тому самому
порядку, що й запропонованої раніше (пункти 3.2-3.8 цього Керівництва).
3.10 Особі, яка подала заперечення, і Заявникові надсилаються Експертні висновки про
результати розгляду заперечення чи зауваження (додаток 5).
3.11 До прийняття рішення про виникнення прав на сорт Заявник може змінити назву сорту за
умови подання ним Клопотання довільної форми та сплати відповідного збору.
3.12 За умови відсутності невідповідності назви сорту вимогам, установленим статтею 13
Закону, Відділ реєстрації готує Експертний висновок про її ухвалення (додаток 6), який включає в
себе офіційне найменування Заявника, номер та дату подання Заявки, таксон (вид) та ухвалену назву
сорту і повідомляє про це Заявника (додаток 7).
3.13 Експертний висновок про ухвалення назви сорту є невід'ємною складовою частиною
Експертного висновку по Заявці.
4. Визначення новизни сорту
4.1 Визначення новизни сорту проводиться Відділом реєстрації, якщо в Заявці про визнання
прав на сорт Заявником указано види прав – особисті немайнові права інтелектуальної власності та
майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин.
4.2 Новизна сорту встановлюється згідно з декларацією Заявника, яку він подає, заповнюючи
відповідний пункт Заявки на сорт.
4.3 Якщо в документах Заявки Заявником указано, що насіння чи садивний матеріал сорту не
збувався з метою комерційного використання або збувався на території України менше одного року
до дати подання Заявки на сорт, а на території іншої держави стосовно деревних та чагарникових
культур і винограду – менше шести років, а щодо рослин інших видів – менше чотирьох років,
Експертиза продовжується.
4.4 За умови, коли у Заявці вказані строки комерційного використання сорту перевищують
встановлені Законом терміни або стає відомою інформація про офіційну реєстрацію сорту в іншій
державі в строк більший, ніж шість років для деревних, чагарникових культур та винограду або
чотири роки для інших культур від дати подання заявки на сорт до Держсортслужби, а в документах
Заявки позначено намагання набути всі види прав на сорт рослин, Відділ реєстрації готує Експертний
висновок про втрату сортом новизни на території країни (додаток 8) і повідомляє Заявника про
неможливість набуття особистих немайнових та майнових прав інтелектуальної власності на сорт
рослин
можливим є лише продовження Експертизи з метою набуття майнового права
інтелектуальної власності на поширення сорту рослин (додаток 9).
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4.5 Якщо вказані у Заявці строки комерційного використання сорту перевищують встановлені
Законом терміни або стає відомою інформація про офіційну реєстрацію сорту в іншій державі в строк
більший шести років для деревних, чагарникових культур та винограду або чотири роки для інших
культур від дати подання Заявки на сорт до Держсортслужби, а в документах Заявки позначено
намагання набути особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин та майнові
права інтелектуальної власності на сорт рослин, Відділ реєстрації готує експертний висновок про
втрату сортом новизни на території України (додаток 10), приймає рішення про відхилення Заявки і
надсилає Повідомлення про відмову в Державній реєстрації прав на сорт (додаток 11).
5. Структура польових досліджень з експертизи
Польові дослідження сорту поділяються на дослідження відповідності сорту критеріям
відмінності, однорідності і стабільності (далі ВОС) та дослідження сорту на придатність до
поширення (далі – ПСП).
Польові дослідження відповідності сорту критеріям відмінності, однорідності і стабільності
проводяться по сортах родів і видів рослин, наведених у додатку 12, а польові дослідження на
придатність до поширення – у додатку 13.
Польові дослідження проводяться у Закладах експертизи, відповідно до їхньої спеціалізації, яка
затверджується Наказом Держсортслужби.
По сортах родів і видів, які не увійшли до вказаних додатків, польові дослідження виконує
Заявник і надає результати своїх досліджень до Експертного органу для аналізу сорту на відмінність.
5.1 Планування польових досліджень
5.1.1 Планування польових досліджень Експертизи здійснюється шляхом:
- формування Відомостей заявок на сорти рослин (далі – Відомості);
- розробки Плану польових досліджень кваліфікаційної експертизи на наступний календарний
рік (далі – План);
- складання робочої Програми польових досліджень (далі – Програма).
5.1.2 Відомості формуються з даних Заявок на сорти рослин, по яких закінчено формальну
експертизу та прийнято Наказ Держсортслужби про початок здійснення Експертизи. У Відомостях
встановлюються обсяги польових досліджень сорту з Експертиз на ВОС та ПСП згідно грунтовокліматичними зонами України і вимогами Методик, що затверджуються та редагуються за потреби
Держсортслужбою (додаток 14).
5.1.3 Формування Відомостей здійснюється Відділом реєстрації протягом року за наявності:
- Експертного висновку про позитивні результати формальної експертизи Заявки на сорт
рослин;
- Наказу Держсортслужби „Про затвердження переліку Експертних закладів державної
системи охорони прав на сорти рослин, визначених для проведення Експертизи” в розрізі типів
експертизи та ботанічних таксонів.
5.1.4 Після внесення сорту до Відомостей Відділ реєстрації передає документи Заявки на даний
сорт до Експертного органу для розробки Плану польових досліджень у наступному календарному
році (далі – План).
5.1.5 Під час планування досліджень Експертний орган перевіряє інформацію в документах
Заявки, аналізує показники придатності сорту для поширення в Україні та ознаки, надані в Технічній
анкеті сорту.
5.1.6 За результатами опрацювання документів Заявки Експертний орган, у випадку виявлення
невідповідностей або відсутності необхідної інформації, зобов’язаний самостійно здійснювати
листування із Заявниками для одержання необхідної інформації.
5.1.7 До Плану не включаються Заявки на сорти рослин, за які не сплачено збір за проведення
Експертизи за наступний календарний рік досліджень. Держсортслужба в окремих випадках може
прийняти з цього питання спеціальне рішення.
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5.1.8 Після усунення Заявником усіх недоліків щодо його Заявки Експертний орган у
десятиденний термін подає до Відділу реєстрації проект наказу Держсортслужби про включення
сорту до Плану польових досліджень, у якому визначається рік початку польових досліджень.
5.1.9 Для сортів, по яких однорічний цикл Експертизи закінчено, а Держсортслужбою не
прийнято відповідне рішення, Експертний орган відповідно до пунктів 2.3 та 2.4 даного Керівництва
готує пропозиції Держсортслужбі про продовження Експертизи, що є підставою для прийняття
Держсортслужбою Наказу про її продовження.
5.1.10 Під час складання Плану на ВОС Експертним органом береться до уваги:
- у перший рік досліджень включаються всі сорти-кандидати;
- другий рік досліджень – сорти-кандидати, які нечітко відрізняються від загальновідомих
сортів;
- третій рік досліджень – сорти-кандидати, які потребують додаткових досліджень.
5.1.11 Експертний орган у десятиденний термін після затвердження Наказу Держсортслужби
про включення сорту до Плану польових досліджень конкретного року готує та надсилає Заявникові
Повідомлення про постачання дослідного зразка. Листування здійснюється поштою, заказаним
листом
з повідомленням про вручення за адресою, вказаною у розділі "Адреса для
листування" Заявки на сорт рослин
5.1.12 Заявки на сорти рослин, рішення по яких приймає Держсортслужба за даними Заявника,
уповноваженого Закладу експертизи та Компетентного органу держави-члена Міжнародного союзу з
охорони нових сортів рослин включаються в План протягом року, Проект наказу про включення в
План подається Експертним органом щомісячно на 1 число місяця.
5.1.13 На підставі узагальнення Наказів Держсортслужби (пункт 5.1.8. та 5.1.9) за станом на
30 грудня поточного року Експертний орган вносить до Держсортслужби План Експертизи
наступного календарного року, погодивши його з Відділом реєстрації (додаток 15).
5.1.14 Строки проведення польових досліджень з Експертизи Заявок, які не увійшли до Плану,
визначаються Держсортслужбою за пропозиціями Експертного органу, про що повідомляється
Заявник.
5.1.15 Протягом десяти днів після затвердження Головою Держсортслужби Плану витяг з нього
доводиться до Закладів експертизи Експертним органом на паперових та електронних носіях
(додаток 16).
5.1.16 На виконання Плану протягом 10-ти днів після його затвердження для кожного Закладу
експертизи Експертним органом складається робоча Програма польових досліджень з врахуванням
типу експертизи (додаток 17).
5.1.17 Програма польових досліджень на ВОС складається Експертним органом з урахуванням:
- аналізу групових ознак, наведених у Технічній анкеті заявки на сорт, з метою визначення
переліку загальновідомих сортів для прямого порівняння із сортом-кандидатом;
- відбору переліку загальновідомих сортів, інформація по яких зберігається в Базі, та сортів з
ознаками найближчими за своїм проявом до сортів-кандидатів;
- підбору еталонних сортів із числа тих, що вказані у відповідній Методиці, ознаки яких мають
найстабільніший прояв.
5.1.18 Програма польових досліджень на ПСП складається Експертним органом з урахуванням:
- пропозицій Заявника щодо оптимальної зони вирощування сорту та особливостей умов
вирощування, які вказані в Заявці на сорт рослин;
- аналізу показників для визначення придатності сорту до поширення в Україні, указаних у
документах Заявки;
- необхідності застосування стандартного сорту із числа загальновідомих з характерним
проявом особливо цінної господарської ознаки.
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5.1.19 Експертний орган узгоджує Програму з Відділом реєстрації та затверджує у Голови
Держсортслужби і не пізніше 15 лютого року досліджень по ярих культурах та 1 серпня по озимих
доводить на паперових і електронних носіях до Закладів експертизи.
5.1.20 Для аналізу додаткової інформації, яка наводиться у документах Заявки, для сортів
першого року Експертизи Експертний орган разом з Програмою, надсилає до Закладу експертизи
копію документів Заявки, які стосуються Експертизи, зокрема:
- до Закладів експертизи, що здійснюють Експертизу на ВОС, надсилається копія Технічної
анкети сорту;
- до Закладів експертизи, що проводять Експертизу на ПСП надсилається копія Показників для
визначення придатності сорту для поширення в Україні.
5.1.21 Отримавши Програму, Заклад експертизи складає Посівну відомість, у якій зазначається
розташування ділянок досліджень на полі, робочі номери ділянок та інші відомості, що
упорядковують закладання дослідів (додаток 18).
5.2. Забезпечення польових досліджень посадковим матеріалом
5.2.1 Дослідний зразок сорту – це посівний (посадковий) матеріал, який є генетичним носієм
ознак сорту, що вказаний в Заявці на сорт рослин, поданої до Держсортслужби. Дослідний зразок
складається з офіційного та посівного зразків. Офіційний зразок надається одноразово при поданні
документів заявки, посівний зразок – щороку для проведення експертизи на придатність сорту для
поширення, в кількостях вказаних в додатку 19.
5.2.2 Офіційний зразок включає:
- експертний зразок - використовується для проведення польових досліджень на відмінність,
однорідність і стабільність (для ботанічних таксонів, що підлягають Експертизі в Закладах
експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин), формування колекції
загальновідомих сортів і сортів з еталонними ознаками. Зберігається в звичайних умовах до втрати
схожості, поновлюється через 3-7 років, шляхом відтворення або замовлення від Заявника залежно
від ботанічного таксону;
- лабораторний зразок – використовується для проведення лабораторних аналізів передбачених
Методиками;
- резервний зразок – складається з посівного матеріалу, призначеного для тривалого зберігання
у контрольованих умовах (крім видів, які вегетативно розмножуються).
5.2.3 Зразки, які надійшли від Заявника разом із Заявкою, реєструються Відділом реєстрації в
спеціальному Журналі та передаються відповідальною особою до Експертного органу, який несе
відповідальність за їх облік, доставку до Закладу експертизи (ВОС) та зберігання.
5.2.4 Експертний орган, отримавши від Держсортслужби офіційний зразок розділяє його на
експертний, лабораторний та резервний. Зразки реєструються в окремих Журналах.
5.2.5 Резервний зразок проходить спеціальну підготовку: пакується та закладається на
довготривале зберігання в сховищі Експертного органу.
5.2.6 Лабораторний зразок передається в лабораторію для хімічних аналізів, передбачених
Методиками, де реєструється в спеціальному Журналі.
5.2.7 Експертний зразок реєструється Експертним органом в окремому Журналі (додаток 20)
та разом з відповідними документами відправляється в Заклад експертизи для проведення польових
досліджень з Експертизи на ВОС (для ботанічних таксонів, вказаних у пункті 5.2.2. даного
Керівництва).
5.2.8 Для проведення польових досліджень на ПСП Експертний орган протягом десяти днів
після прийняття Наказу Держсортслужби про включення сорту до Плану польових досліджень
відповідного року готує та надсилає Заявнику Повідомлення про постачання посівного зразка
замовним листом з Повідомленням про вручення за адресою, вказаною в Заявці "Для листування"
(додатки 21, 22).
5.2.9 Заявник забезпечує постачання посівного зразка сорту для проведення польових
досліджень з Експертизи самостійно на безоплатній основі в кількості (додаток 19) та в строки, які
визначаються Держсортслужбою.
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5.2.10 Посівний зразок для проведення польових досліджень ярих культур повинен надійти до
закладу експертизи не пізніше 1 березня року досліджень, а озимих культур – не пізніше 1 серпня.
5.2.11 Посівний зразок повинен належати до категорії оригінальне насіння (ОН), відповідати за
посівними якостями вимогам ДСТУ 2240-93 і супроводжуватися атестатом на насіння,
фітосанітарним сертифікатом та етикеткою (додаток 23), один екземпляр якої закріплюється на
упаковці, а копія вкладається в її середину.
5.2.12 Зразок посадкового матеріалу, що надається для польових досліджень з Експертизи на
ПСП повинен бути протруєний хімічним препаратом, що внесений до Переліку пестицидів і
агрохімікатів, дозволених до використання в Україні на поточний рік, підготовленого Міністерством
екології та природних ресурсів України. Держсортслужба для польової Експертизи на ПСП готує
витяг з даного Переліку, який затверджує Наказом і публікує в офіційному виданні.
5.2.13 До зразків, які надходять із за кордону наступні вимоги:
- оформлення вантажної митної декларації;
- оплата митника;
- сплата мита в залежності від коду товару та митного тарифу;
- отримання карантинних сертифікатів;
- лабораторний аналіз;
- санітарно-гігієнічна експертиза;
- транспортування дослідних зразків до місця Експертизи здійснюється Заявником або його
Довіреною особою;
- не допускається пересилання зразка поштою або вантажем на адресу, вказану в повідомленні;
- надання Держсортслужбою Заявнику підтвердження до митниці "Про ввезення дослідних
зразків" здійснюється за наявності копії Повідомлення
про постачання дослідного зразка у особи,
яка звертається з клопотанням про таке підтвердження. Якщо від імені Заявника до Держсортслужби
звертається Довірена особа, вона повинна разом з копією повідомлення надати також Доручення від
Заявника на здійснення постачання дослідних зразків сортів рослин.
5.2.14 Посівним матеріалом для закладання референсної колекції в закладах експертизи для
цілей Експертизи забезпечує із власного сховища Експертний орган, який здійснює зберігання та
контроль за надходженням і використанням зразків незалежно від типу експертизи.
5.2.15 Посівний зразок, який надійшов до Закладу експертизи, передають у розпорядження
особи, що відповідає за його використання та зберігання і фіксує його надходження у спеціальному
Журналі (додаток 24). У п'ятиденний строк після надходження зразка Заклад експертизи надсилає
Експертному органу Звіт про надходження посівного матеріалу в розрізі сортів за формою,
наведеною в додатку 25.
5.2.16 Експертний орган узагальнює Звіти отримані від Закладів експертизи та в установлені
Держсортслужбою строки подає їй зведений звіт про забезпечення насінням для виконання Плану. У
випадку, коли Заявник не може надіслати посадковий матеріал для закладання досліду, він має право
подати Держсортслужби клопотання про перенесення Експертизи сорту на наступний рік.
5.2.17 У п'ятиденний термін після закладки польових дослідів з Експертизи Заклади експертизи
надсилають до Експертного органу звіти про закладання дослідів згідно форми, наведеної в додатку
26.
5.2.18 За результатами узагальнення звітів про закладання дослідів та Клопотань Заявника про
перенесення Експертизи на наступний рік Експертний орган готує пропозиції Держсортслужбі про
виключення сорту з Плану польових досліджень поточного року (додаток 27), погоджує їх з Відділом
реєстрації та подає на затвердження Голові Держсортслужби
по ярих культурах до 1 червня, по
озимих – до 1 листопада поточного року.
5.2.19 Якщо Заявник не надав посівний зразок сорту і не надіслав до Держсортслужби
Клопотання про перенесення Експертизи на наступний рік, Держсортслужба за пропозиціями
Експертного органу приймає рішення про відхилення Заявки від подальшого розгляду і надсилає
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Заявнику Повідомлення про це (додаток 28). Збір, сплачений Заявником за проведення Експертизи
поточного року, не повертається.
5.2.20 Зразок посадкового матеріалу, який надається Заявником разом із Заявкою до
Держсортслужби або відповідно до Повідомлення про постачання посадкового матеріалу до Закладу
експертизи для проведення кваліфікаційної експертизи, використовується тільки з метою проведення
кваліфікаційної експертизи, перевірки збереженості сорту і зберігання.
5.2.21 Облік використання зразків посадкового матеріалу Заклад експертизи веде за формою,
наведеною у додатку 29.
5.2.22 Закладу експертизи забороняється будь-яке розмноження зразків сортів, які проходять
кваліфікаційну експертизу, за виключенням випадків використання матеріалу, зібраного з ділянок
експертизи (для самозапильних видів та видів, що розмножуються вегетативно) для закладання
дослідів кваліфікаційної експертизи у наступному році, в тому числі і запланованих дослідженнях у
іншому Закладі експертизи, які здійснються за розпорядженням Держсортслужби.
5.2.23 Після відбору зразків для лабораторних досліджень посадковий матеріал, що залишився,
може бути використаний Закладом експертизи для інших цілей, ніж розмноження, таким чином, щоб
ідентифікація сорту
та його розмноження стали неможливими.
5.2.24 Дослідні зразки забороняється використовувати з метою отримання потомства для
селекційних, науково-дослідних або комерційних цілей.
5.2.25 Заклад експертизи застосовує всі необхідні заходи для захисту прав Заявника.
5.2.26 Заявник має право періодично запитувати у Закладу експертизи звіт про використання
посадкового матеріалу свого сорту, а також про кількість посадкового матеріалу, що зберігається у
сховищі Закладу експертизи. На запит Заявника Заклад експертизи зобов'язаний надати таку
інформацію.
6. Проведення польових досліджень з Експертизи
6.1 Польові дослідження здійснюються Закладами експертизи державної системи охорони прав
на сорти рослин, а також іншими Уповноваженими закладами експертизи, визначеними
Держсортслужбою відповідно з Методиками, затвердженими в установленому порядку для кожного
ботанічного таксона, до якого належить сорт-кандидат у спеціалізованих сівозмінах, схеми яких
погоджені з Експертним органом та затверджені Держсортслужбою.
6.2 Польові дослідження з ВОС певного ботанічного виду проводяться в одному (основному)
Закладі експертизи, а під час виникнення особливих умов до їх проведення за рішенням
Держсортслужби може залучатись ще один Заклад експертизи (додатковий). Для аналітичних
досліджень, що здійснюються Експертним органом, включаються тільки результати, одержані в
основному Закладі експертизи. У випадку списання досліду на основному Закладі експертизи –
приймаються результати, отримані додатковим Закладом експертизи.
6.3 Польові дослідження з ПСП проводяться Закладами експертизи згідно
спеціалізацією, визначеною Держсортслужбою.

з їхньою

6.4 Заклад експертизи здійснює польові дослідження на ВОС та ПСП відповідно з Планом та
Програмою, складеними на їхнє виконання. Дослідження сортів, не внесених у ці документи, суворо
забороняється.
6.5 Спостереження та облік у дослідах проводяться у Закладах експертизи згідно та графіком з
урахуванням вимог Методики у відповідну фазу розвитку рослини, коли дана ознака чітко
визначається. Результати випробувань заносять до польових журналів (додатки 30-31).
6.6 Експертний орган здійснює нагляд за дотриманням Закладом експертизи Методики
польових досліджень з Експертизи. Графік перевірок узгоджується в обов'язковому порядку з
Держсортслужбою.
6.7 У випадку загибелі досліду виявлення ознак та властивостей,
які
не відповідають
наведеним в документах Заявки неможливе, а також при виникненні інших непередбачених
обставин, які унеможливлюють надання об’єктивної оцінки сорту, Заклад експертизи повідомляє
Держсортслужбу про ситуацію, яка склалася, надаючи необхідні матеріали.
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6.8 Держсортслужба, проаналізувавши надані Закладом експертизи матеріали, може прийняти
рішення про бракування досліду або створення комісії із залученням до її складу представників
Експертного органу та Заявника. Для досконалого вивчення матеріалів комісія виїжджає в Заклад
Експертизи, перевіряє стан досліду, вивчає причини, які передували виникненню конкретній ситуації,
та готує відповідний Протокол узгодження питань, що виникли під час проведення польових
досліджень (додаток 32), один екземпляр якого надається Заявникові, другий – Закладу експертизи,
третій – Експертному органу.
6.9 Експертиза на відмінність, однорідність та стабільність
6.9.1 У перший рік досліджень сорту-кандидата Заклад експертизи визначає прояв ознак сорту
згідно з Методикою проведення експертизи на ВОС даного таксона. Одночасно з цим здійснюється
перевірка ознак, указаних Заявником у Технічній анкеті. В дослідах відмічаються нетипові рослини
сорту, кількість яких фіксується в Польовому журналі. Отриманий опис сорту має статус офіційного.
6.9.2 Заклад експертизи після проведення останнього спостереження впродовж десяти днів
надсилає до Експертного органу Звіт про виконання Плану з Експертизи на ВОС (на паперовому та
електронному носіях, додаток 33). У разі несвоєчасного подання звіту – дослід бракується, а із
Керівником Закладу експертизи розривається Контракт.
6.9.3 Експертний орган проводить аналітичні дослідження результатів Експертизи, отриманих
Закладами експертизи. Під час аналізу результатів Експертизи сортів першого року досліджень
видів, що розмножуються вегетативно, й овочевих культур, Експертний орган шляхом порівняльної
оцінки однорічного офіційного опису сорту, наданого Закладом Експертизи,
з описами
загальновідомих сортів, наведених в Базі, встановлює відмінність сорту. Якщо сорт-кандидат чітко
відрізняється від загальновідомих сортів, крім того є однорідним та стабільним, то за результатами
аналітичних досліджень готується Протокол та позитивне рішення щодо відповідності сорту
критеріям ВОС.
6.9.4 У випадку, якщо сорт-кандидат належить до інших ботанічних таксонів або, якщо в
результаті аналітичних досліджень сортів першого року вдалось встановити, що він є не чітко
відмінний або виявлені проблеми з однорідністю, Експертний орган включає даний сорт-кандидат у
План наступного року. Під час формування робочої Програми здійснюється підбір найбподібіших
сортів із референсної колекції та планується організація наступного циклу досліджень.
6.9.5 Під час проведення аналітичних досліджень Експертний орган може звертатися до
Заявника з вимогою надати відомості про відмінність найбільш подібних сортів, а також проводити
лабораторні дослідження із застосуванням нових біотехнологічних методів для підбору подібних
сортів, визначення прояву специфічних фенотипічних ознак, для виявлення яких необхідні додаткові
спеціальні умови (ознаки стійкості проти хвороб, зимостійкість),які можна використати для
вирішення спірних питань.
6.9.6 У польових дослідженнях сортів-кандидатів другого року Експертизи використовується
наступний порядок закладки дослідів: сорт-кандидат, подібні сорти та сорти-еталони розміщуються
поряд в одному повторенні. При цьому Заклад експертизи робить офіційний опис сорту згідно з
Методикою проведення Експертизи на ВОС даного ботанічного таксона, затвердженою
Держсортслужбою, та здійснює пряме порівняння сорту-кандидата
та найподібніших
сортів.
6.9.7 У разі виявлення розбіжностей між офіційним Описом сорту
та ознаками,
наведеними в Технічній анкеті чи додаткових матеріалах, Заклад експертизи має право звернутися до
Держсортслужби, яка через Експертний орган готує звернення до Заявника відвідати ділянки, де
проходить Експертиза його сорту, відповідно до пунктів 6.7-6.8 даного Керівництва.
6.9.8 Заклад експертизи звітує про результати Експертизи згідно з пунктом 6.9.2 даного
Керівництва.
6.9.9 При позитивних однорічних або дворічних результатах Експертизи на відмінність,
однорідність та стабільність Експертний орган готує кінцевий Опис сорту, який заноситься до Бази
даних. У випадку, якщо сорт не є чітко відмінним, однорідним і стабільним та/або за незгоди
Заявника з негативним рішенням по сорту, та/або коли сорт-кандидат проявив унікальні показники чи
особливо цінні агробіологічні ознаки, але має проблеми з відмінністю, однорідністю та стабільністю,
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він може бути внесеним за рішенням Держсортслужби в План наступного року і проходитиме третій
цикл досліджень.
6.10 Експертиза сорту на відповідність критеріям відмінності, однорідності та стабільності за
даними Компетентного органу держави-учасниці УПОВ
6.10.1 Визнання результатів експертизи, проведеної Компетентним органом держави-учасниці
УПОВ, може здійснюватися Держсортслужбою за умови якщо:
а) від Заявника отримано клопотання про врахування результатів експертизи на відповідність
критеріям відмінності, однорідності та стабільності, проведеної Компетентним органом державиучасниці УПОВ;
б) експертизою назви сорту та перевіркою новизни сорту, зокрема при використанні Бази даних
УПОВ, встановлено, що цей сорт набув правову охорону або зареєстрований у державі-учасниці
УПОВ;
6.10.2 За умови подання Заявником офіційного Клопотання або у випадку встановлення в
процесі проведення Експертизи Заявки відповідності її умовам, викладеним у підпунктах (б) пункту
6.10.2, Держсортслужба може прийняти рішення про подання запиту до Компетентного органу
держави-учасниці, де офіційно зареєстрований цей сорт або права на нього. У цьому випадку Відділ
реєстрації інформує Заявника про можливість урахування результатів експертизи, проведеної
державою-учасницею УПОВ, згідно з додатком 34.
6.10.3 Запит до Компетентного органу держави-учасниці УПОВ подається за спеціальною
формою (додаток 35).
6.10.4 Запит здійснюється Держсортслужбою через Заявника або його Представника (за
умови засвідчення в установленому порядку його повноважень), які самостійно вирішують фінансові
питання з Компетентним органом держави, в яку надсилається запит. Відповідно до цього, Заявник
покриває всі витрати, пов’язані з отриманням, доставкою результатів Компетентного органу
держави-учасниці УПОВ та повну відповідальність за легітимність отриманих результатів.
6.10.5 Заявник,
сорт якого набув прав інтелектуальної власності в Україні, або
Компетентний орган держави-учасниці УПОВ може надіслати до Держсортслужби запит на
отримання результатів Експертизи. Отримавши такий запит, Держсортслужба готує відповідь за
встановленою формою (додаток 36). Вона складається з безпосередньої відповіді на запит, Звіту з
проведення кваліфікаційної експертизи та Опису сорту, згідно
з Методикою УПОВ. Форма
заповнюється англійською або російською мовами залежно від Держави.
6.11 Експертиза сорту на відмінність за результатами, які надаються Заявником
6.11.1 Польові дослідження сортів ботанічних таксонів, які не увійшли до Переліків, наведених
у додатках 12 і 13, а також овочеві культури, призначені для вирощування в умовах закритого ґрунту,
виконуються Заявником відповідно до Інструкції з проведення кваліфікаційної експертизи родів і
видів рослин, сорти яких не підлягають державному випробуванню в закладах експертизи державної
системи з охорони прав на сорти рослин. Під час подачі Заявки на овочеві культури в документах
Заявки на сорт, Заявник має чітко зазначити, що даний сорт призначений виключно для умов
закритого ґрунту.
6.11.2 Відділ реєстрації, отримавши матеріали Заявки на сорт, включає сорт у Відомості,
проводить експертизу назви і новизни сорту та передає документи Заявки до Експертного органу.
6.11.3 Експертний орган аналізує документи Заявки на перше число кожного місяця включає
сорт у План поточного року.
6.11.4 Відповідно до Плану спеціаліст Експертного органу робить запит до Заявника за
спеціальною формою (додаток 37) з вимогою надати інформацію про результати польових
досліджень.
6.11.5 Заявник може виконувати польові дослідження сорту самостійно, доручати, на підставі
договору, виконання польових досліджень іншій особі або використати результати Компетентного
органу іншої держави-учасниці УПОВ.
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6.11.6 Аналізуючи Технічну анкету та результати польових досліджень, надані Заявником,
Експертний орган визначає подібні сорти і порівнює опис сорту-кандидата з описами всіх
загальновідомих сортів, які знаходяться в Базі, звертаючи, у першу чергу, увагу на ознаки, що
визначають відмінність сорту.
6.11.7 За результатами аналітичних досліджень Експертний орган готує Протокол, який
додається до Експертного висновку по Заявці, як його невід’ємна частина.
6.12 Експертиза на придатність сорту для поширення в Україні
6.12.1 Заклад експертизи проводить спостереження та виміри згідно з графіком та відповідно до
вимог Методик певного ботанічного таксона, затверджених Держсортслужбою.
6.12.2 У десятиденний строк від останнього спостереження Заклад експертизи надсилає до
Експертного органу Звіт про виконання плану Експертизи на ПСП у паперовому та електронному
варіантах, за формою наведеною в додатку 38.
6.12.3 Експертний орган здійснює аналітичні дослідження результатів Експертизи на ПСП,
надісланих від усіх закладів Експертизи. Всі показники біологічно-господарської цінності сорту
узагальнюються, приводяться до середнього значення по зоні, здійснюється перерахунок урожайності
до стандартної вологи, після чого її порівнюють з умовним стандартом, який обраховується за
відповідною методикою (Методика державного випробування сортів рослин на придатність до
поширення. Загальна частина. Випуск 1, частина 3, 2003 р.). Порівняння можна також здійснити і зі
стандартом, який встановлюється Держсортслужбою.
6.12.4 При господарській оцінці сорту враховуються показники якості, стійкість сорту проти
хвороб, шкідників, несприятливих умов довкілля (посухи, низьких температур) та зимостійкість, які
можуть надаватися Уповноваженими закладами експертизи або самостійно вивчатись Експертним
органом.
7. Прийняття рішення за Заявкою
7.1 Експертний орган проводить аналітичні дослідження результатів польової Експертизи
сорту поточного та попередніх років відповідно до критеріїв заборони поширення сортів, готує:
- Протокол результатів польових досліджень Експертизи на відмінність однорідність і
стабільність (додаток 39);
- Протокол результатів польових досліджень Експертизи на придатність сорту для поширення
в Україні (додаток 40);
- Протокол перевірки ознак та характеристик показників придатності сорту для поширення в
Україні, відповідно до документів Заявки (для овочевих, декоративних, лікарських, ефіроолійних,
плодових, ягідних і лісових ботанічних таксонів) (додаток 41) (далі - Протоколи).
7.2 Протоколи, вказані в пункті 7 цього Керівництва, передаються Експертним органом до
Відділу реєстрації до 25 листопада поточного року.
7.3 Відділ реєстрації відповідно до результатів польових досліджень Експертизи перевіряє
відомості, що містяться в Протоколах, і формує по кожному сорту, залежно від типу Експертизи та
мети Заявки, комплект документів для підготовки Експертних висновків по сорту, а саме:
- Експертний висновок про затвердження результатів формальної експертизи;
- Про ухвалення назви сорту;
- Про новизну або втрату сортом новизни;
- Протоколів про результати польових досліджень сорту;
- Протокол узгодження питань, що виникли під час проведення польових досліджень
Експертизи (за потребою з врахуванням умов, викладених у пункті 6.8 даного Керівництва).
7.4 Відділ реєстрації передає комплект документів по сорту, перелік яких наведено в пункті 6.13
даного Керівництва, до Відділу правового забезпечення та роботи з Міжнародним союзом (УПОВ)
Держсортслужби (далі – Відділ правового забезпечення) до 10 грудня поточного року.
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7.5 Відділ правового забезпечення здійснює оцінку отриманих від Відділу реєстрації
документів відповідно до вимог нормативно-правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин і
впродовж двох робочих тижнів готує Експертний висновок по сорту за формою, наведеною в додатку
42. Експертний висновок з підписом начальника Відділу подається на затвердження Голові
Держсортслужби.
7.6 Затверджені Експертні висновки надходять у Відділ реєстрації, який у десятиденний термін
готує Наказ Держсортслужби про прийняте рішення (додатки 43-44) і подає його на підпис Голові. У
десятиденний термін з дня підписання Наказу Відділ інформує Заявника про прийняте рішення
(додатки 45-46).
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