
 

 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

 

Н А К А З 

 

12 грудня 2016 року                            Київ                                              № 540 

 

Про затвердження методик 

проведення кваліфікаційної  

експертизи сортів рослин на  

придатність до поширення в 

 Україні 

 

 

 

 

 Відповідно до статті 8, пункту 4 статті 27 Закону України «Про охорону 

прав на сорти рослин»,  пункту 8 Положення про Міністерство аграрної 

політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити методики, що додаються: 

 Методику проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 

придатність до поширення в Україні. Загальна частина; 

 Методику проведення експертизи сортів рослин групи зернових, 

круп’яних та зернобобових на придатність до поширення в Україні; 

 Методику проведення експертизи сортів рослин групи технічних та 

кормових на придатність до поширення в Україні; 

 Методику проведення експертизи сортів рослин картоплі та групи 

овочевих, баштанних, пряно-смакових на придатність до поширення в Україні; 

 Методику проведення експертизи сортів рослин групи плодових, ягідних, 

горіхоплідних, субтропічних та винограду на придатність до поширення в 

Україні; 
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 Методику проведення експертизи сортів рослин групи декоративних, 

лікарських та ефіроолійних, лісових на придатність до поширення в Україні; 

 Методику проведення фітопатологічних досліджень за штучного 

зараження рослин; 

 Методику проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 

придатність до поширення в Україні. Методи визначення показників якості 

продукції рослинництва. 

2. Вважати такими, що втратили чинність, накази Державної ветеринарної 

та фітосанітарної служби України: 

від 26 серпня 2014 року № 2695 «Про затвердження Методик державної 

науково-технічної експертизи сортів рослин»;  

від 30 червня 2015 року № 1770 «Про затвердження Методики з 

визначення посухостійкості сортів (гібридів) кукурудзи в польових умовах (за 

наявності посухи)». 

  3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника 

Міністра  М. Мартинюка.  

 

 

 

Міністр                                                                                                       Т. Кутовий    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАСІННЯ ТА САДИВНИЙ МАТЕРІАЛ 
 

Норми сортових і посівних якостей насіння та садивного матеріалу встановлюються 

нормативними документами (технічними регламентами, технічними умовами та 

національними стандартами) у сфері охорони прав на сорти рослин та насінництва/  

розсадництва. 

Усі партії насіння та садивного матеріалу, які надсилають заявники, обов’язково 

супроводжуються відповідними документами (для насіння – сертифікатом на насіння, що 

засвідчує сортові та посівні якості; для садивного матеріалу – сертифікатом, що засвідчує 

походження, санітарний стан і товарну якість садивного матеріалу). Насіння та садивний 

матеріал, що ввозяться в Україну з інших держав, супроводжуються міжнародними 

сертифікатами. 

Забезпечення державної експертизи сортів рослин насінням і садивним матеріалом 

здійснюється відповідно до чинних нормативно-правових актів, затверджених органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони прав на 

сорти рослин, та погоджених належним чином. Строки постачання зразків сортів рослин до 

експертного закладу або пункту досліджень такі:  

озимих видів – до 15 серпня, 

ріпаку – до 01 серпня,  

ранніх – до 01 березня,  

ярих пізніх – до 10 березня. 

Дослідні зразки першого року експертизи надсилаються заявником до структурного 

підрозділу, а сорти 2–3 років досліджень – безпосередньо до пунктів досліджень. 

Потребу в насінні та садивному матеріалі для проведення експертизи на ПСП 

передбачено методикою (див. таблицю 2.1). 

Насіння має надходити до пунктів досліджень щонайменше за два тижні до настання 

оптимальних строків сівби у відповідній ґрунтово-кліматичній зоні вирощування. Насіння, 

що надійшло до пунктів досліджень після оптимальних строків сівби, зберігається, відомості 

про нього подають заявникам і за певним рішенням використовують для закладання досліду 

наступного року або знеособлюють. 

Насіння сортів усіх видів рослин заявники надсилають до пунктів досліджень щорічно 

на підставі повідомлень. 

Садивний матеріал картоплі має бути здоровим, відповідати технічним  вимогам. 

 

 


