
 
МІНАГРОПОЛІТИКИ 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

УІЕСР 
вул. Генерала Родимцева, 15, Київ, 03041, тел.:   +38(044) 258 34 56, факс: +38 (044) 257 99 63      

е-mail: sops@sops.gov.ua,  web: sops.gov.ua  код ЄДРПОУ: 00488332 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Н А К А З  

14 червня 2022 р.                                 Київ                                № 49-в.ОД  

 

Про внесення змін до наказу 

про організацію виборів директора  

Українського інституту експертизи  

сортів рослин 

 

 

 

 

 Внести зміни до Додатків 1 і 2 до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин від 30.05.2022 № 36-в ОД, виклавши його у новій 

редакції, що додається.  

 

  

  

 

Т. в.о. директора                      (підпис наявний)                       Наталія ГРЮНВАЛЬД 

  

mailto:sops@sops.gov.ua


 Додаток 1 

до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

від «___»  ______ 2022 року № _____ 

 

 

Персональний склад  

організаційного комітету з проведення виборів директора  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

 

 

 

Т. в.о. директора                      (підпис наявний)                       Наталія ГРЮНВАЛЬД 

 

       

 

  

№ 

з. п. 

Прізвище ім’я, по батькові Посада 

1 Трофімова Ганна Василівна завідувач сектору  науково-

технічного забезпечення  відділу 

науково-організаційної роботи 

2 Завальнюк Олександр Іванович завідувач сектору  науково-

економічних досліджень відділу 

науково-організаційної роботи 

3 Коляденко Світлана Станіславівна старший науковий співробітник  

відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни 

сортів рослин   

4 Кондратенко Наталія Григорівна завідувач сектору  управління та 

зберігання зразків насіння і 

садивного матеріалу відділу 

експертизи на відмінність , 

однорідність та стабільність 

сортів рослин 

5 Стариченко Євгеній Михайлович  завідувач відділу  науково-

технічної інформації 

6 Стадніченко Ольга Анатоліївна помічник директора 

7 Шкапенко Євгенія Анатоліївна науковий співробітник сектору 

інформатизації відділу  науково-

технічної інформації 



 Додаток 2 

до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

від «___»  ______ 2022 року № _____ 

 

 

Персональний склад  

виборчої комісії з проведення виборів директора  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 
 

 

 

Т. в.о. директора                      (підпис наявний)                       Наталія ГРЮНВАЛЬД 

 

№ 

з. п. 

Прізвище ім’я, по батькові Посада 

1 Гринів Світлана Миколаївна т.в.о. заступника директора з 

наукової роботи, завідувач 

відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

2 Зизда Віктор Миколайович головний бухгалтер 

3 Смульська Іванна Володимирівна завідувач сектору зернових, 

зернобобових та круп’яних 

сортів рослин відділу 

експертизи на придатність до 

поширення сортів рослин 

4 Каражбей Галина Миколаївна  

(за згодою) 

начальник відділу охорони прав 

на сорти рослин управління 

насінництва та охорони прав на 

сорти рослин Департаменту 

аграрного розвитку 

Мінагрополітики 

5 Таганцова Марина Миколаївна завідувач сектору злакових, 

бобових, круп’яних сортів 

рослин відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

6 Попова Оксана Павлівна завідувач відділу науково-

організаційної роботи 

7 Курта Яна Олександрівна заступник головного бухгалтера 


