
 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН  

НАКАЗ 

 

 «13» січня 2021 року                             Київ                    № 03-ОД 

Про затвердження переліку 

учасників конкурсу 

на заміщення вакантних 

наукових посад 

 

Відповідно до п.24 Положення про порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних наукових посад Українського інституту експертизи 

сортів рослин, затвердженого наказом від 09.08.2018 № 328-ОД (зі змінами від 

01.12.2020 №302) та наказу УІЕСР від 04.12.2020 № 306-ОД «Про оголошення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР»  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних 

наукових посад Українського інституту експертизи сортів рослин, 

оголошеного відповідно до наказу від 04.12.2020 №306-ОД «Про оголошення 

конкурсу на заміщення вакантних наукових посад УІЕСР» (далі - Перелік), що 

додається. 

2. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) 

забезпечити оприлюднення Переліку на вебсайті УІЕСР. 

3. Відділу кадрів і діловодства (Плиска Л.М.) передати Конкурсній 

комісії УІЕСР заяви учасників та додані до них документи згідно з Переліком. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора 

з наукової роботи Ткачик С.О. 

 

 

 

 

Директор                                                                                              С. Мельник 
 

 

 

 

 

 



 

Додаток 

до наказу Українського інституту 

                                                              експертизи сортів рослин 

                                                                         від 13 січня 2021 року № 03-ОД 
 

 

ПЕРЕЛІК 

учасників конкурсу на заміщення вакантних наукових посад 

Українського інституту експертизи сортів рослин 
 

№ 

з/п 

Вакантна наукова посада УІЕСР П.І.Б. учасника конкурсу 

1. Завідувач сектору математичного 

моделювання та управління базами даних 

відділу науково-технічної інформації 

Якобчук Олександр Васильович 

2. Науковий співробітник сектору редакційно-

видавничої діяльності відділу науково-

організаційної роботи 

Коховська Ірина Валеріївна 

3. Заступник завідувача відділу науково-

організаційної роботи 

Атаманюк Олена Петрівна 

4. Старший науковий співробітник сектору 

науково-економічних досліджень відділу 

науково-організаційної роботи 

Коцюбинська Людмила Миколаївна 

5. Завідувач сектору технічних, кормових та 

олійних сортів рослин відділу експертизи на 

придатність до поширення сортів рослин 

Сонець Тетяна Дмитрівна 

6. Науковий співробітник лабораторії 

молекулярно-генетичного аналізу 

Черній Сніжана Олександрівна 

7. Заступник завідувача відділу науково-

правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

Коморна Оксана Михайлівна 

8. Старший науковий співробітник сектору 

науково-правового забезпечення договірної 

діяльності відділу науково-правового 

забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

Мирон Ольга Михайлівна 

9. Старший науковий співробітник сектору 

науково-правового забезпечення договірної 

діяльності відділу науково-правового 

забезпечення та міжнародного 

співробітництва 

Карпич Марина Костянтинівна 

10. Завідувач сектору картоплі і овочевих сортів 

рослин відділу експертизи на відмінність, 

однорідність та стабільність сортів рослин 

Симоненко Наталія Володимирівна 

11. Завідувач сектору технічних, багаторічних та 

малопоширених сортів рослин відділу 

експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

Матус Валентина Михайлівна 

12. Завідувач сектору управління та зберігання 

зразків насіння і садивного матеріалу відділу 

Чухлєб Лідія Іванівна 



експертизи на відмінність, однорідність та 

стабільність сортів рослин 

13. Старший науковий співробітник відділу 

розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни сортів рослин 

Коляденко Світлана Станіславівна 

14. Старший науковий співробітник відділу 

розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни сортів рослин 

Гайдай Алла Олексіївна 

15. Старший науковий співробітник відділу 

розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни сортів рослин 

Лашук Сніжана Олександрівна 

 

 

 

 

 

 


