
 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 
 

 

НАКАЗ 
 

11 лютого 2022 р.                                Київ                                       № 31-ОД 
 

 

Про внесення змін в додаток до наказу 

Українського інституту експертизи сортів 

рослин від 27 січня 2022 року №20-ОД 
 
 
 

З метою забезпечення організації проведення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу розвитку 

під урожай 2022 року  

 
 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 

1. Внести зміни в додаток до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин від 27 січня 2022 року № 20-ОД «Визначені пункти 

досліджень та встановлені строки передачі проб насіннєвого матеріалу для 

забезпечення організації проведення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного 

сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу розвитку під урожай 2022 

року», виклавши його у новій редакції, що додається у додатку 1. 

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

забезпечити розміщення даного наказу на вебсайті УІЕСР. 

3. Відділу кадрів і діловодства (Івко А.В.) довести наказ до відома 

заступників директора, керівників структурних підрозділів та визначених 

пунктів досліджень. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т.в.о. директора                                                               Наталія  ГРЮНВАЛЬД 

 

  



Додаток 1  

до наказу Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

«27» січня 2022 року № 20-ОД 

(у редакції наказу Українського 

інституту експертизи сортів рослин 

«11» лютого 2022 року № 31-ОД 

 

Визначені пункти досліджень та встановлені строки передачі проб насіннєвого 

матеріалу для забезпечення організації проведення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу розвитку під 

урожай 2022 року 

№ 

з/п 
Пункти досліджень 

Області, з 

яких 

надходять 

проби 

Ботанічнй 

таксон 

Строки 
передачі 

проб 
насіннєвого 
матеріалу 

1.  Київська спеціалізована 
філія УІЕСР 
(вул. Ставищанська, 108а, 

м. Біла Церква,  

Київська обл., 09111) 

всі області 

пшениця 
до  

01.03.2022 
ячмінь 

2.  Черкаська філія 

УІЕСР 

(вул.Миру, 1,  

с. Дзензелівка, Маньківський 

р-н, Черкаська обл., 20141) 

всі області гречка 
до 

01.04.2022 

3.  Житомирська філія УІЕСР 
(вул. Ольхова Роща, 1  
с. Високе, Черняхівський р-н, 
Житомирська обл., 12341)  всі області 

тритикале  

до  

01.03.2022 

овес 
гірчиця 

сарептська 
льон звичайний, 

довгунець 
коноплі посівні 

4.  Градизький відділ 

польових досліджень 

Полтавської філії УІЕСР  
(вул. Героїв Дніпра, 89,  

смт. Градизьк, Глобинський р-н, 

Полтавська обл. 39070) 

всі області 

кукурудза 
до  

01.04.2022 

сорго 
до  

01.04.2022 

5.   Одеська філія УІЕСР  

(вул. Маяк, 158, м. Кілія, 

Одеська обл.) 
всі області рис 

до  

20.03.2022 

6.  Дніпропетровська філія 

УІЕСР  

(с. Семенівка, 

Криничанський р-н, 

Дніпропетровська обл. 

52315) 

всі області соняшник 
до  

01.04.2022 

7.  Івано-Франківська філія 

УІЕСР 

(вул. Шевченка, 144,  

с. Котиківка, Коломийський 

р-н, Івано- Франківська обл., 

78106) 

всі області ріпак 
до  

01.03.2022 



 


