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Н А К А З  

 

"  22  "    червня    2022 року                 Київ                                             № 61-в.ОД 

 

Про затвердження персонального складу  

Вченої ради Українського інституту 

експертизи сортів рослин  

 

З метою виконання вимог ст.10 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», Положення про Вчену раду Українського інституту 

експертизи сортів рослин та у зв’язку з кадровими змінами 

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити персональний склад Вченої ради Українського інституту 

експертизи сортів рослин у такій редакції (додається). 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ УІЕСР від 05 травня  

2022 року за №15-в.ОД «Про затвердження персонального складу Вченої ради 

Українського інституту експертизи сортів рослин». 

3. Відділу науково-технічної інформації  (Стариченко Є. М.) забезпечити  

розміщення інформації про персональний склад Вченої ради УІЕСР на сайті 

УІЕСР. 

4. Відділу кадрів і діловодства (Беспалько М. М.) ознайомити членів Вченої 

ради УІЕСР з цим наказом. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т. в. о. директора  (підпис існує)  Наталія Грюнвальд  

 

mailto:sops@sops.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Українського  інституту 

експертизи сортів рослин від  

«  22  » червня 2022 р. № 61-в. ОД 

Персональний склад Вченої ради  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

№ 

з/п 

Прізвище, імʼя, по 

батькові 
Посада 

1.  
Атаманюк 

Олена Петрівна 

заступник завідувача відділу науково-організаційної 

роботи, к. е. н. 

2.  
Гринів  

Світлана Миколаївна 

завідувач відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин,  

к. с.-г. н., с. н. с. 

3.  
Грюнвальд 

Наталія Владиславівна 
т. в .о. директора УІЕСР 

4.  
Діхтяр Ірина 

Олександрівна 

старший науковий співробітник лабораторії 

показників якості сортів рослин УІЕСР 

5.  
Дутова  

Галина Анатоліївна 

науковий співробітник сектору технічних, кормових 

та олійних сортів рослин відділу експертизи на 

придатність до поширення сортів рослин, к. с.-г. н. 

6.  
Захарчук Олександр 

Васильович 

науковий співробітник сектору науково-технічного 

забезпечення відділу науково-організаційної роботи, 

д. е. н., професор 

7.  
Король Лариса 

Володимирівна 

старший науковий співробітник лабораторії 

показників якості сортів рослин, к.с.-г. н. 

8.  
Костенко  

Наталія Петрівна 

завідувач сектору методичного забезпечення відділу 

експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин, к. с.-г. н. 

9.  
Кузько Василь 

Григорович 
директор Львівської філії УІЕСР, к. с.-г. н. 

10.  
Лещук  

Надія Василівна 
заступник директора, д. с.-г. н., с. н. с. 

11.  
Попова  

Оксана Павлівна 

завідувач відділу науково-організаційної роботи,  

к. і. н. 

12.  
Присяжнюк  

Лариса Михайлівна 

завідувач лабораторії молекулярно-генетичного 

аналізу, к. с.-г. н., старший дослідник, голова Ради 

молодих вчених 

13.  
Сахошко Микола 

Миколайович 
директор Сумської філії УІЕСР, к. с.-г. н. 

14.  
Сиплива  

Наталія Олексіївна 

заступник завідувача відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни сортів рослин, к. б. н. 



15.  
Стариченко  

Євгеній Михайлович 

завідувач відділу науково-технічної інформації, 

к.е.н. 

16.  
Топчій Оксана 

Володимирівна 

старший науковий співробітник лабораторії 

показників якості сортів рослин, к. с.-г. н. 

17.  
Трофімова Ганна 

Василівна 

завідувач сектору науково-технічного забезпечення 

відділу науково-організаційної роботи, к. с.-г. н., 

доцент 

18.  
Хоменко  

Тетяна Михайлівна 

завідувач відділу експертизи на придатність до 

поширення сортів рослин, к. с.-г. н., доцент 

19.  
Худолій  

Людмила Валеріївна 

старший науковий співробітник відділу розгляду 

заявок, експертизи назви та новизни сортів рослин, 

к. с.-г. н. 

 

Вчений секретар Вченої ради УІЕСР (підпис існує) Ганна Трофімова 


