
РІШЕННЯ

круглого столу щодо актуальних питань проведення науково-технічної
експертизи сортів рослин у 2017-2018 роках

від 8 лютого 2018 року

Державну науково-технічну експертизу сортів рослин, результати якої
дають підстави Компетентному органу, тобто Мінагрополітики, приймати
рішення про виникнення прав на сорти рослин, здійснював в 2017 році
Український інститут експертизи сортів рослин (далі – Інститут), який
входить до сфери управління Мінагрополітики.

Науково-технічна експертиза проводилась у відповідності із
затвердженими методиками та діючими нормативно-правовими актами, що
забезпечило підготовку відповідних експертних висновків та прийняття
рішень про можливість поширення сортів рослин в Україні, які пройшли
комплекс досліджень та їх правову охорону.

Покращенню об’єктивності та достовірності результатів досліджень під
час проведення науково-технічної експертизи сприяли організаційні рішення
Мінагрополітики щодо формування інфраструктури Інституту, а також
внутрішні заходи щодо організації опрацювання результатів польових та
лабораторних досліджень. Результатом вищезазначеного стало своєчасна
доставка дослідних зразків до пунктів досліджень, закладка дослідів в
оптимальні строки, початок оновлення та модернізації сільськогосподарської
техніки та знарядь, облаштування та оснащення лабораторії, проведення
навчань фахівців на місцях.

Усунення недоліків попередніх років та врахування пропозицій
заявників, дали можливість завершити експертизу та передати в оптимальні
терміни відповідні експертні висновки до Мінагрополітики.

Регулярно раз в три місяці протягом 2017 року здійснювалося
публікування, а також розміщення на офіційному сайті Мінагрополітики
бюлетеня «Охорона прав на сорти рослин», періодичність якого з 2018 року
буде становити раз в два місяці.

З метою удосконалення та підвищення рівня і якості державної науково-
технічної експертизи сортів рослин ведеться робота з розробки нормативно-
правових актів у сфері охорони прав на сорти рослин, прийняття яких
передбачено редакцією Закону України «Про охорону прав на сорти рослин».



Враховуючи викладене, учасники круглого столу вважають за
необхідне:

своєчасне формування Програми польових досліджень з кваліфікаційної
експертизи сортів рослин на 2018 рік для ярих культур до 1 квітня 2018 року;

постійне виконання наказу Мінагрополітики «Про затвердження
Інструкції списання польових дослідів під час проведення кваліфікаційної
експертизи»;

своєчасне постачанням зразків до пунктів досліджень, зберігання, а
також створення належних умов довготривалого зберігання офіційних
зразків відповідно до чинного законодавства;

порушити клопотання перед Міністерством аграрної політики та
продовольства України щодо створення постійно діючої робочої групи щодо
удосконалення нормативно-правової бази в сфері охорони прав на сорти
рослин, приведення її до норм європейської практики, залучивши фахівців
УІЕСР, заявників та їх представників;

продовжити реалізацію сучасних інформаційних технологій зі створення
єдиного інформаційного простору у сфері охорони прав на сорти рослин, а
саме: інформаційної системи з проведення кваліфікаційної експертизи, в
контексті передачі та збереження результатів польових та лабораторних
досліджень на придатність до поширення в Україні до 30 травня 2018 року;

сприяти доступності надання інформації заявникам, їх представникам
шляхом удосконалення «Кабінету заявника» та оприлюднення інформації для
заявників українською та англійською мовами на офіційному сайті Інституту.


