УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
НАКАЗ
„18” жовтня 2019

Київ

№ 241-ОД

Про внесення змін до наказу УІЕСР
від 23.01.2019 № 34-ОД «Про затвердження
форм та строків надання звітної
документації»
На виконання статей 27, 29 Закону України «Про охорону прав на сорти
рослин» з метою дотримання методичних вимог, своєчасного подання звітної
документації про результати польових досліджень з кваліфікаційної
експертизи, ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю та
інших типів польових досліджень
НАКАЗУЮ:
1. Внести до додатків 2, 3, 4, 5 наказу Українського інституту експертизи
сортів рослин (далі – УІЕСР) від 23.01.2019 № 34-ОД «Про затвердження форм
та строків надання звітної документації» з 01.01.2020 року зміни, що
додаються:
- календарний план подання звітної документації та зразків сортів рослин
філіями до УІЕСР (додаток 2);
- строки надання результатів лабораторних досліджень показників якості
сортів рослин (додаток 3);
- строки передачі документів заявки та експертних висновків про
результати експертизи на ПСП та ВОС до відділу розгляду заявок, експертизи
назви та новизни сортів рослин (додаток 4);
- строки формування та передачі справ сорту від УІЕСР відділом розгляду
заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин до Компетентного органу
(додаток 5).
2. Покласти відповідальність за своєчасне подання звітної документації
та постачання лабораторних зразків для дослідження показників якості сортів
рослин до УІЕСР, за достовірність результатів польових досліджень
кваліфікаційної експертизи сортів рослин, ділянкового (ґрунтового) та
лабораторного сортового контролю на керівників філій УІЕСР.

3. Лабораторії показників якості сортів рослин (Іваницька А.П.)
забезпечити своєчасне надання результатів лабораторних досліджень
показників якості сортів рослин.
4. Відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин
(Хоменко Т.М.), відділу експертизи на відмінність, однорідність та
стабільність сортів рослин (Гринів С.М.) забезпечити:
- отримання та зберігання оригіналів звітних документів з проведення
польових досліджень;
- своєчасну підготовку експертних висновків про результати
кваліфікаційної експертизи на ПСП, ВОС та інших звітів польових
досліджень;
- довести нові строки до пунктів досліджень.
5. Відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни сортів
рослин (Васьківська С.В.) забезпечити приймання експертних висновків про
результати експертизи на ПСП та ВОС, формування та передачу справ сорту
до Компетентного органу.
6. Заступнику завідувача відділу кадрів та діловодства (Пліска Л.М.)
довести наказ до відповідальних відділів.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
директора Києнко З.Б.

Директор

С.І. Мельник

Додаток 2
до наказу УІЕСР
„18” жовтня 2019 № 241-ОД
Календарний план подання звітної документації та зразків сортів рослин
філіями до УІЕСР

№ з/п

Назва

1.

Звіт про надходження зразків сортів рослин для
виконання Програми польових досліджень
кваліфікаційної експертизи

2.

Звіт про закладені досліди польових досліджень
Програми польових досліджень кваліфікаційної
експертизи сортів рослин
- ярого типу розвитку
- озимого типу розвитку
Звіт про закладені польові досліди ділянкового
(ґрунтового) та лабораторного сортового контролю
- ярого типу розвитку;
- озимого типу розвитку
Звіт про закладені польові досліди польових
досліджень з метою оновлення офіційного зразка та
дослідження колекції сортів рослин
- ярого типу розвитку;
- озимого типу розвитку
План внесення добрив під урожай поточного року з
кваліфікаційної експертизи сортів рослин
План проведення хімічного захисту рослин з
кваліфікаційної експертизи сортів рослин
Надходження дослідних зразків сортів рослин для
визначення біохімічних та технологічних показників
якості до УІЕСР
- ріпак озимого типу розвитку;
- зернові озимого типу розвитку;
- зернові ярого типу розвитку;
- зернобобові;
- круп’яні та кормові;
- картопля;
- олійні, в т.ч. соя культурна;

3.

4.

5.
6.
7.

Термін
надходження
щодекадно з
моменту
надходження
до закладання
дослідів

до 30.05
до 15.11
до 30.05
до 15.11

до 30.05
до 15.11
до 01.02
до 01.02

до 01.08
до 15.08
до 20.08
до 25.08
до 15.09
до 15.09
до 20.10

№ з/п
8.

9.
10.

11

Термін
надходження
- кукурудза звичайна та сорго
до 01.11
Інформація про польову зимостійкість озимих
01.12
зернових та багаторічних трав сортів рослин
01.01
відповідно до Програми кваліфікаційної експертизи 01.02
01.03
Інформація щодо проведення польових досліджень в 01.06
поточному році
Інформація про стан посівів, поведінку та реакцію
сортів на екстремальні фактори (холод, посуха,
щомісячно до
перезволоження), хід робіт
05 числа
Надходження форми Ф-1 «Результати державної науково-технічної
експертизи сортів рослин» та додатку «Звіт про проведення
досліджень з кваліфікаційної експертизи на ПСП»
Озимі зернові
15.08
Ярі зернові
20.08
Зернобобові
25.08
Круп’яні
15.09
Кукурудза і сорго:
- дуже ранні;
10.10
- ранньостиглі;
10.10
- середньоранні;
20.10
- середньостиглі;
25.10
- середньопізні;
01.11
- пізньостиглі
01.11
Кормові:
- однорічні трави на зелену масу
20.08
- багаторічні на зелену масу та насіння
15.09
Олійні:
- ріпак озимий;
01.08
- ріпак ярий;
15.09
- соняшник однорічний
20.10
Назва

Технічні
20.10
Соя культурна
20.10
Картопля
15.09
12. Надходження Звіту про результати польових досліджень Програми
кваліфікаційної експертизи на ВОС, Звіту про результати польових
досліджень з метою оновлення офіційного зразка, Звіту дослідження
колекції сортів рослин (ДКС)
Озимі зернові
15.08
Ярі зернові
20.08
Зернобобові
25.08

№ з/п

Назва
Круп’яні
Кукурудза і сорго
Кормові
Прядивні
Олійні:
- ріпак озимий;
- ріпак ярий;
- соняшник однорічний

Технічні
Картопля
Соя культурна
Овочеві культури
- ранні;
- середньо і пізньостиглі
13. Надходження Картки проведення ділянкового
(ґрунтового) та лабораторного сортового контролю
- озимі зернові;
- ярі зернові;
- кукурудза та сорго;
- гречка;
- рис
- ріпак озимий
- ріпак ярий

Термін
надходження
15.09
01.11
15.09
01.10
01.08
15.09
20.10
20.10
15.09
20.10
01.07
01.10

20.08
15.09
20.11
05.10
01.11
15.08
20.10

Примітка. Якщо визначена дата передачі звітної документації припадає на
вихідний день, то вона переноситься на наступний за нею робочий день.

Додаток 3
до наказу УІЕСР
„18” жовтня 2019 № 241-ОД
Строки надання результатів лабораторних досліджень показників якості
сортів рослин
Назва ботанічного таксону

Період подачі результатів

Ріпак озимий
Пшениця м’яка озима
Пшениця дворучка (озимий посів)
Пшениця тверда озима
Тритикале озиме
Жито посівне
Ячмінь звичайний озимий
Пшениця м’яка яра
Пшениця дворучка (ярий посів)
Пшениця тверда яра
Тритикале яре
Ячмінь звичайний ярий
Горох посівний
Гречка їстівна
Просо посівне
Овес посівний та голозерний
Ріпак ярий
Соя культурна
Соняшник однорічний
Картопля та овочі
Кормові культури (зелена маса)
Кукурудза звичайна
Сорго звичайне (двокольорове)

до 15 серпня

до 05 вересня

до 20 вересня
до 15 вересня
до 20 вересня

до 08 листопада
до 01 жовтня
до 25 вересня
до 10 листопада

Примітка. Якщо визначена дата передачі звітної документації припадає на
вихідний день, то вона переноситься на наступний за нею робочий день.

Додаток 4
до наказу УІЕСР
„18” жовтня 2019 № 241-ОД
Строки передачі документів заявки та експертних висновків про результати
кваліфікаційної експертизи на придатність до поширення та експертних
висновків про результати кваліфікаційної експертизи на відмінність,
однорідність та стабільність
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ботанічний таксон

Зернові озимого типу розвитку
Ріпак озимого типу розвитку
Зернові ярого типу розвитку
Зернобобові
Круп’яні та кормові
Картопля
Соя культурна
Цукровий та кормовий буряк
Олійні
Кукурудза та сорго
Овочеві:
- ранні
- середньо і пізньостиглі
12. Ботанічні таксони, сорти яких проходять
експертизу на підставі інформації, наданою
заявником

Строк передачі
до 13 вересня
до 23 серпня
до 28 вересня
до 23 вересня
до 03 жовтня
до 08 жовтня
до 23 листопада
до 23 листопада
до 23 листопада
до 28 листопада
до 01 жовтня
до 28 жовтня
впродовж року

Примітка.
Якщо визначена дата передачі експертних висновків припадає на
вихідний день, то вона переноситься на наступний за нею робочий день.
В разі надання, врахування та визнання результатів кваліфікаційної
експертизи на відмінність, однорідність та стабільність, проведеної
Компетентним органом держави-учасниці UPOV, експертні висновки про
результати кваліфікаційної експертизи на відмінність, однорідність та
стабільність (ВОС) передаються до відділу розгляду заявок, експертизи назви
та новизни впродовж року.
За сортами рослин, по яких до вказаної дати не була ухвалена назва
сорту, експертні висновки про результати кваліфікаційної експертизи на ВОС
та ПСП передаються у десятиденний термін після ухвалення назви сорту.
У разі позитивних результатів комплексу польових і лабораторних
досліджень з проведення на ВОС та ПСП (закінчення незалежного дворічного
циклу вегетації та, за необхідності, трирічного) експертні висновки
передаються до відділу розгляду заявок, експертизи назви та новизни.

Додаток 5
до наказу УІЕСР
„18” жовтня 2019 № 241-ОД
Строки формування та передачі справи сорту від УІЕСР до Мінагрополітики
для прийняття кінцевого рішення за заявкою
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ботанічний таксон

Зернові озимого типу розвитку
Ріпак озимого типу розвитку
Зернові ярого типу розвитку
Зернобобові
Круп’яні та кормові
Картопля
Соя культурна
Цукровий та кормовий буряк
Олійні
Кукурудза та сорго
Овочеві культури
– ранні;
– середньоранні, пізньостиглі
12. Ботанічні таксони, сорти яких проходять
експертизу на підставі інформації наданої
заявником (за даними заявника)

Строки передачі
до 15 вересня
до 25 серпня
до 01 жовтня
до 25 вересня
до 05 жовтня
до 10 жовтня
до 25 листопада
до 25 листопада
до 25 листопада
до 01 грудня
до 01 жовтня
до 01 листопада
впродовж 15 робочих
днів

