
ПЛАН ДІЙ  

у сфері експертизи та охорони прав на сорти рослин 

Українського інституту експертизи сортів рослин та  

Центру випробування сортів рослин Республіки Польща на 

20162020 рр. 

З метою розширення українсько-польського співробітництва в галузі 

сільського господарства, а саме співробітництва у сфері експертизи та 

охорони прав на сорти рослин, а також вдосконалення системи охорони прав 

на сорти рослин, між Українським інститутом експертизи сортів рослин та 

Центром випробування сортів рослин Республіки Польща, які мають намір: 

1. Вивчати та залучати досвід України та Республіки Польща щодо: 

 системи реєстрації та внесення сортів до Національного Переліку 

(Реєстру); 

 системи правової охорони сортів рослин; 

 обміну досвідом з експертизи назви сортів рослин та визначення 

новизни; 

 обміну досвідом з електронного документообігу документів заявки 

та даних експертизи сортів рослин; 

 системи організації державної експертизи сортів рослин на 

відповідність критеріям DUS та VCU; 

 обміну методологією та методиками з проведення експертизи сортів 

рослин; 

 обміну досвідом з ведення та застосування колекцій сортів; 

 обміну досвідом та інформацією стосовно розробки та технічних 

аспектів проведення експертизи сортів рослин; 

 обміну досвідом та інформацією стосовно використання 

статистичних методів обробки даних з експертизи сортів рослин; 

 обміну інформацією стосовно законодавства в галузі охорони прав 

на сорти рослин та експертизи сортів рослин; 

 системи організації післяреєстраційного вивчення сортів рослин та 

рекомендації сортів рослин до використання; 

 обміну інформацією та досвідом стосовно післяреєстраційного 

вивчення сортів рослин; 

 організації ринку насіння; 



 обміну інформацією стосовно новинок української та польської 

селекції, розвитку селекції; 

 обміну досвідом та методологією з проведення пост-контролю 

(ґрунтового та лабораторного сортового контролю). 

 обміну досвідом з контролю ГМО в рослинництві; 

 обміну досвідом та методологією молекулярно-генетичного аналізу 

сортів рослин та рослинного матеріалу. 

2. Вжити заходів з впровадження досвіду Республіки Польща з метою 

адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу та 

розробки концепції європейської інтеграції України у сфері охорони прав на 

сорти рослин. 

3. Вжити заходів з надання Республікою Польща технічної допомоги 

Україні в галузі охорони прав на сорти рослин. 

4. Вжити заходів для отримання фінансування оптимізації системи 

охорони прав на сорти рослин України, враховуючи досвід Республіки 

Польща. 

5. Здійснити візит представників Українського інституту експертизи 

сортів рослин до Центру випробування сортів рослин Республіки Польща з 

метою вивчення юридичних, економічних та практичних питань ведення 

післяреєстраційного вивчення сортів Республіки Польща в ІІ кварталі 2016 р. 

6. Здійснити візит представників Центру випробування сортів рослин 

Республіки Польща до структурних підрозділів Українського інституту 

експертизи сортів рослин з метою обміну досвідом з ведення експертизи 

сортів рослин в ІІІ кварталі 2016 р. 

7. Щорічно проводити заходи щодо вивчення системи охорони прав на 

сорти рослин (навчання, тренінги). 

 

Директор 

Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

 

____________________ 

Сергій Мельник 

«8»  листопада 2015 р. 

Директор 

Центру випробування сортів 

рослин Республіки Польща 

 

______________ 

Едвард Гацек 

«8»  листопада 2015 р. 

 


