
 

  
 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

Н А К А З 
 

“22” лютого 2017 року                Київ               № 44-ОД 

 

Про визначення пунктів  

досліджень  

  

На виконання статей 20 та 27, 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. Визначити переліки пунктів досліджень для проведення польових 

досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин: 

- 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). 

 2. Відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни                    

(Васьківська С. В.), відділу експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність (Гринів С. М.), відділу експертизи на придатність до поширення  

(Хоменко Т.М.) забезпечити: 

- формування Плану та Програми польових досліджень кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин згідно з вищезазначеними додатками; 

- забезпечити науково-методичне виконання Програми польових 

досліджень кваліфікаційної експертизи сортів рослин; 

http://sops.gov.ua/kontakti/88-pro-nas/171-viddil-rozglyadu-zayavok-ekspertizi-nazvi-ta-novizni
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
http://sops.gov.ua/kontakti/88-pro-nas/168-viddil-kvalifikatsijnoji-ekspertizi-sortiv-roslin-na-pridatnist-do-poshirennya-ta-sortoznavstva


- забезпечити 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. 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. 

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

-  внесення змін до бази даних «Сорт» в частині назв пунктів дослідження 

відповідно Переліку пунктів досліджень, що проводять польові дослідження 

кваліфікаційної експертизи Українського інституту експертизи сортів рослин; 

 - розміщення цього наказу на веб-сайті Українського інституту експертизи 

сортів рослин.  

 5. Вважати такими, що втратили чинність накази Українського інституту 

експертизи сортів рослин: 

 -  від 19 лютого 2016 року № 35-ОД «Про визначення пунктів досліджень 

для виконання кваліфікаційної експертизи сортів рослин»; 

 - від 28 лютого 2014 року № 50-ОД «Про затвердження переліку закладів 

експертизи державної системи охорони прав на сорти рослин для зберігання 

зразків посадкового матеріалу, що надаються разом з документами заявки 

(офіційний зразок) сортів рослин, що розмножуються вегетативно. 

 6. 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 «22» лютого 2017 р. № 44-ОД 

 

 

 

 

Перелік пунктів досліджень для зберігання зразків посадкового  

матеріалу об’єкта заявки сортів рослин, що розмножуються вегетативно 

 

Пункти досліджень Вид рослин 

Решетилівський сектор 

польових досліджень Філії 

УІЕСР Полтавський ОДЦЕСР  

Ягідні: аґрус; актинідія; кизил (дерен); калина;  

малина; порічки; смородина; гібрид смородини з 

аґрусом; суниця; жимолость синя; ожина; чорниця 

(лохина), часник. 

Філія УІЕСР Сумський 

ОДЦЕСР  

Ягідні: аґрус; аронія чорноплідна; актинідія; бузина 

чорна; кизил (дерен); глід; горобина; жимолость синя; 

журавлина; ірга канадська; калина; лимонник 

китайський; обліпиха; ожина; малина; порічки; 

смородина;  гібрид смородини з аґрусом; суниця; 

шипшина; чорниця (лохина); шовковиця.  

Плодові:  абрикос; алича; вишня; вишнево-

черешневий гібрид; груша; слива; черешня; яблуня. 

Горіхоплідні: горіх грецький; горіх маньчжурський; 

горіх чорний; ліщина (фундук). 

Філія УІЕСР Київський 

ОДЦЕСР  

Декоративні (всі види), часник. 

Мукачівський сектор польових 

досліджень Філії  УІЕСР 

Закарпатський  ОДЦЕСР  

  Плодові: персик; нектарин; айва. 

  Виноград. 

  Ефіроолійні та лікарські (всі види). 

*Інститут сільського 

господарства Полісся НААН 

  Хміль. 

 

*Договір між Українським інститутом експертизи сортів рослин та Інститутом сільського господарства 

Полісся Національної академії аграрних наук України про забезпечення належного зберігання посадкового 

матеріалу сортів хмелю, що надаються разом з документами заявки та проведення морфологічного опису. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач відділу експертизи 

на відмінність, однорідність та стабільність                          С.М. Гринів
  


