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НАКАЗ
"13" червня 2022 року

Київ

№ 47-в.ОД

Про перевірку дослідів

З

метою

контролю

виконання

Програм

польових

досліджень

кваліфікаційної експертизи сортів рослин на 2022 рік, ділянкового (ґрунтового)
сортового та лабораторного сортового контролю, досліджень колекцій сортів,
закладки

дослідів

в

пунктах

досліджень

УІЕСР

на

їх

відповідність

агротехнічним, методичним вимогам враховуючи збройну агресію російської
федерації та запровадженням на території України воєнного стану

НАКАЗУЮ:
1.

Створити

Комісії

для

проведення

перевірки

дослідів

на

відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладки та стану
виконання польових досліджень у 2022 році (далі- Комісії) згідно Додатку 1 до
даного наказу.
2.

Перевірку здійснити до 08.07.2022 року, відповідно до Технічного

завдання для проведення перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та
методичним вимогам закладки та стану виконання польових досліджень у 2022
році (Додаток 2) з обов’язковою фото/відео фіксацією (з зазначенням часу та
дати фіксації).
3.

За результатами перевірки Комісіям підготувати Акти перевірки

дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладки
польових досліджень у 2022 році (Додаток 3).

їх

4.

Керівникам комісій в 10-денний термін після проведення перевірки

подати на затвердження керівнику УІЕСР Акти перевірки дослідів на їх
відповідність агротехнічним та методичним вимогам закладки польових
досліджень у 2022 році та звіт щодо здійсненої перевірки.
5.

Відділу експертизи на придатність до поширення сортів рослин

(Хоменко Т.М.)

та

відділу

експертизи

на

відмінність,

однорідність

та

стабільність сортів рослин (Г ринів С.М.) за результатами перевірки організувати
проведення он-лайн наради і заслухати звіти керівників комісій у строк до
29.07.2022 року.
6.

Відділу кадрів і діловодства (Беспалько М.М.) довести наказ до філій

УІЕСР.
7.

Відділу

науково-технічної

інформації

(Стариченко

Є.М.)

забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті УІЕСР, а саме у розділі
«Нормативно-правові акти», підрозділу «Накази УІЕСР».
8.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на т.в.о. заступника

директора з наукової роботи Гринів С.М.

Т.в.о. директора

підпис наявний

Наталія ГРЮНВАЛЬД

Додаток 1
до наказу УІЕСР
від «УЗ » Рб
2022 р. №

, ^

Робочі групи для проведення перевірки дослідів на їх відповідність
агротехнічним та методичним вимогам закладки та стану виконання
польових досліджень у 2022 році

№з/п
1.

Склад робочої групи 1,2
керівник робочої групи -

Пункт досліджень
Житомирська філія УІЕСР

Ляльчук Петро Петрович, директор
Хмельницької філії УІЕСР; спеціалісти
Хмельницької філії УІЕСР
2.

керівник робочої групи -

Донецька філія УІЕСР

Бурлачук Олександр Іванович, директор
Донецької філії УІЕСР;
спеціалісти Донецької філії УІЕСР
3.

керівник робочої групи -

Полтавська філія УІЕСР

Мушик Сергій Лук’янович, директор
Дніпропетровської філії УІЕСР;
спеціалісти Дніпропетровської філії
УІЕСР
4.

керівник робочої групи -

Чернівецька філія УІЕСР

Паньків Василь Іванович, директор
Івано-Франківської філії УІЕСР;
спеціалісти Івано-Франківської філії
УІЕСР
5.

керівник робочої групи -

Хмельницька філія УІЕСР

Громнадзький Олександр Миколайович,
директор Житомирської філії УІЕСР;
спеціалісти Житомирської філії УІЕСР
6.

керівник робочої групи Лупул Ярослав Денисович директор.
Чернівецької філій УІЕСР; спеціалісти
Чернівецької філії УІЕСР

7.

8.

керівник робочої групи Паньків Василь Іванович, директор
Івано-Франківської філії УІЕСР;
спеціалісти Івано-Франківської філії
УІЕСР
керівник робочої групи - Харчук
Володимир Костянтинович, директор
Волинської філії УІЕСР; спеціалісти
Волинської філії УІЕСР

Івано-Франківська філія
УІЕСР

Тернопільська філія УІЕСР

Рівненська філія УІЕСР

У”

№з/п
9.

Склад робочої групи 1,2
керівник робочої групи -

Пункт досліджень
Черкаська філія УІЕСР

Сіліфонов Тарас Володимирович,
директор Київської філії УІЕСР;
спеціалісти Київської філії
УІЕСР
10. керівник робочої групи Козак Сергій Васильович, директор
Кіровоградської філії УІЕСР;
спеціалісти Кіровоградської філії УІЕСР
11. керівник робочої групи Чалап Іван Петрович, директор
Луганської філії УІЕСР;
спеціалісти Луганської філії УІЕСР
12. керівник робочої групи Кузько Василь Григорович, директор
Львівської філії УІЕСР;
спеціалісти Львівської філії УІЕСР
13. керівник робочої групи Цапенко Василь Михайлович, директор
Одеської філії УІЕСР;
спеціалісти Одеської філії УІЕСР
14. керівник робочої групи Швед В’ячеслав Дмитрович, директор
Чернігівської філії УІЕСР;
спеціалісти Чернігівської філії УІЕСР
15. керівник робочої групи Ткачук Святослав Олександрович,
директор Рівненської філії УІЕСР;
спеціалісти Рівненської філії УІЕСР
16. керівник робочої групи Сахошко Микола Миколайович,
директор Сумської філії УІЕСР;
спеціалісти Сумської філії УІЕСР
17. керівник робочої групи Дудник Іван Андрійович, директор
Тернопільської філії УІЕСР; спеціалісти
Тернопільської філії УІЕСР
18. керівник робочої групи Болотов Володимир Юрійович, директор
Харківської філії УІЕСР;
спеціалісти Харківської філії УІЕСР
19. керівник робочої групи Левченко Володимир Віталійович,
директор Черкаської філії УІЕСР;
спеціалісти Черкаської філії УІЕСР

Дніпропетровська філія
УІЕСР

Луганська філія УІЕСР

Закарпатська філія УІЕСР

Вінницька філія УІЕСР

Чернігівська філія УІЕСР

Волинська філії УІЕСР

Сумська філія УІЕСР

Львівська філія УІЕСР

Харківська філія УІЕСР

Київська філія УІЕСР

№з/п
Склад робочої групи 1,2
20. керівник робочої групи -

Пункт досліджень
Одеська філія УІЕСР

Левченко Володимир Віталійович,
директор Черкаської філії УІЕСР;
спеціалісти Черкаської філії УІЕСР

21. керівник робочої групи Позняк Сергій Миколайович, директор
Полтавської філії УІЕСР,
спеціалісти Полтавської філії УІЕСР

Кіровоградська філія
УІЕСР

Примітка: 1 - до складу робочих груп долучати співробітників відділу експертиза на
придатність до поширення сортів рослин та відділу експертизи на відмінність, однорідність та
стабільність сортів рослин за потреби;
2 - при проведенні перевірки дослідів заявник має право бути присутнім за наявності
письмового повідомлення УІЕСР

Додаток 2
до наказу УІЕСР
ВІД «

/3

»

Сё

2022 р. №

АКТ
перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та методичним вимогам
закладки польових досліджень
у 2022 році
У.
(назва пункту дослідження)

Відповідно до наказу УІЕСР від

№ ____ з метою контролю за

виконанням Програм польових досліджень з кваліфікаційної експертизи (ПСП,
ВОС,

ДКС,

ПСП

(фітодосліди)),

ділянкового

(ґрунтового)

сортового

та

лабораторного сортового контролю у 2022 році робочою групою у складі

здійснено перевірку закладання та відповідність стану дослідів агротехнічним та
методичним вимогам.
Під час перевірки встановлено наступне:
П лощ а
зем лекорист ування

га;

П ід л я г а є е к с п е р т и з і
в и д ів

п ід д о с л ід а м и

га ;

с о р т ів

н а у к о в а с ів о з м ін а

га ;

Ботанічні
таксони

Н а в а н т а ж е н н я на
с п е ц іа л іс т а с /д о с л ід ів :
ф із и ч н и х
ум овних

Закладено дослідів
Причини
Фаза росту і
Зауваження щодо
невиконання
розвитку
за
дотримання методик
фактично
рослин
плану
планом
ПСП

ВОС

_

ДКС
П С 7 (ф іт о д о с л ід и )

Д ІЛ Я Н К О В И Й (Г Р У Н Т О В И Й ) С О Р Т О В И Й ТА Л А Б О Р А Т О Р Н И Й
_____________
С О Р Т О В И Й К О Н Т Р О Л Ь ____________________

№
з/п
1
1.

Перелік
об’єктів перевірки
2
Акт Земельної ділянки УІЕСР
Наявність Акту останнього
2.
агрохімічного обстеження
1Іаказ щодо закріплення
3.
ботанічних таксонів за фахівцями
4.
Наявність технологічних карт
5.
Польові журнали, якість ведення,
6.
Схеми закладання дослідів
І Іаявпість журналу надходження
дослідних зразків, обліку та витрат
7.
насіння, журнал реєстрації
залишків
Наявність актів знеособлення
дослідних зразків та врожаю
8.
посадкового матеріалу,
отриманого з дослідних ділянок
Наявність актів знеособлення
9.
фітодослідних зразків, отриманих
3 дослідних ділянок
1Іаявність журналу відвідування
10.
заявниками дослідних ділянок
Винесення схем дослідів у польові
умови:
- типи ділянок, повторення;
11.
- наявність коридорів, оглядових
доріжок, контрольних
майданчиків
І Іаявність подвоєних (потроєних)
12.
наукових сівозмін
Система удобрення
13.
(надати копію)

14.

Наявність архіву

15.
16.

Використання сидеральних добрив
Ведення Книги історії полів
Виконання плану захисту рослин

17.
18.
19.

(надати копію)

І Іаявність та стан
метеом айданчи ка, веде ння
журналу (в розрізі років)
Естетичний стан закладених
дослідів (надати фото)

Фактичний
стан
3

Пропозиції,
зауваження
4

№
з/п
1
20.

21.

22.
23.

24.

25.
26.
27.
28.

29.

ЗО.

31.

32.
33.

34.

Перелік
об’єктів перевірки
2
Дотримання методики та
агротехніки та проведення
дослідів
Оформлення дослідів загалом
(інформаційні таблиці, ділянкові
етикетки тощо)
Забезпеченість та потреба в
уніфікованих ділянкових
етикетках
Стан доріг, лісосмуг тощо
Наявність списаних
(забракованих) дослідів, актів
списання (бракування), сортів які
мають не задовільний стан та
розвиток, засмічені іншими
сортами чи видами, не типові
рослини.
Забезпечення сільгосптехнікою,
обладнанням, стан зберігання
Культура землеробства
Стан споруд, сховищ тощо
Наявність і стан лабораторних
приміщень, їхнє обладнання
Наявність приміщення, обладнання
для зберігання, підготовки спор та
зараження насіння дослідних
зразків, для проведення
фітодослідів
Стан службових приміщень,
забезпеченість оргтехнікою та
інтернетом
Внесення даних та заповнення
електронної
інформаційної
підсистеми
«Введення
та
опрацювання результатів польових
та лабораторних досліджень з
кваліфікаційної експертизи сортів
рослин на ПСП».
Структура вирівшовальних посівів
(вказати
ботанічний
таксон,
площу , стан, репродукцію тощо)

Виконання пропозицій, внесених
комісією у минулому році
Загальна оцінка роботи пункту
дослідження (відмінно, добре,
задовільно, незадовільно) в т.ч.:
- матеріально-технічна база;
- дотримання методичних вимог;
- агротехніка проведення дослідів;
- професійний рівень спеціалістів;

Фактичний
стан
3

Пропозиції,
зауваження
4

№
з/п
1

Перелік
об’єктів перевірки
2
- стан документації.

Пропозиції комісії: 1.
2.
3.

4.
5.

Склад комісії:

У присутності:

Фактичний
стан
3

Пропозиції,
зауваження
4

Додаток З
до наказу УІЕСР
від « /У »
С&

2022 р. №

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
для проведення перевірки дослідів на їх відповідність агротехнічним та
методичним вимогам закладки та стану виконання польових досліджень у
2022 році
З

метою

встановлення

відповідності

дослідів їх

агротехнічним

та

методичним вимогам закладки і стану виконання науково-дослідних програм
необхідно перевірити та надати:
1. Виконання Програм польових досліджень з кваліфікаційної експертизи
(ПСП, ВОС, ДКС, ПСП (фітодосліди)), ділянкового (ґрунтового) сортового та
лабораторного сортового контролю (далі - Програми) для відповідного пункту
дослідження у 2022 році.
2. У випадку невиконання Програм у повному обсязі вказати причини не
закладання дослідів (ненадходження або пізнє надходження дослідних зразків
інше, наявність списаних (бракованих) польових дослідів, надати копії актів
списання (бракування).
3. Наявність схем закладання дослідів за типами експертизи, затверджених
керівниками філій УІЕСР.
4. Наявність науково-дослідних сівозмін для виконання науково-технічної
експертизи сортів рослин та планів їх освоєння.
5. Наявність розробленої схеми удобрення та фактичне внесення добрив під
досліди згідно бонітету грунту, визначеному при останньому агрохімічному
обстеженні (перевірити акти списання, книги історії полів та інші документи, які
б підтверджували фактичне використання добрив).
6. Наявність розробленої системи захисту рослин та фактичне внесення
пестицидів під досліди; видовий склад бур’янів та переважаючі шкідники та
хвороби

(перевірити

акти

списання,

які

б

підтверджували

фактичне

використання засобів захисту рослин).
7. Забезпечення матеріально-технічними засобами для закладки та доглядом
за дослідами (сівалки, протруювачі, оприскувачі трактори, косарки, мотоблоки
та інше) їх стан, надати фото.

8.

Оформлення дослідів, забезпеченість та потреба пунктів дослідження

уніфікованими ділянковими етикетками, надати фото.
9. Відповідність закладених дослідів методичним вимогам.
10. Наявність методик, архіву польових журналів та якість їх ведення.
11. Наявність технологічних карт на кожний тип експертизи, їх фактичне
виконання.
12. Наявність сортових колекцій їх розміщення та використання для
експертизи на відмінність.
13. Відповідність обліків та спостережень записам у польових журналах
(фенологічних спостережень, морфологічного опису, проведення обліків щодо
густоти стояння рослин досліду, їх розвитку, проведення імунологічної оцінки
сортів рослин). Надати фото/відео ведення польового журналу фенологічних
спостережень та фото окремих дослідів в розрізі ботанічних таксонів, які
проходять польові дослідження.
14. Наявність наказу по філії про закріплення ботанічних таксонів та
метеоспостережень за спеціалістами. Надати копію.
15. Впровадження та використання електронної інформаційної підсистеми
«Введення та опрацювання результатів польових та лабораторних досліджень з
кваліфікаційної експертизи сортів рослин на ПСП».
16. Наявність та якість ведення журналів обліку та витрат насіння та
садивного матеріалу дослідних зразків, журналу реєстрації залишків, Журналу
обліку матеріалу для зараження насіння для фітодослідів.
17. Наявність актів знеособлення дослідних зразків, врожаю посадкового
матеріалу, отриманого з дослідних ділянок.
18. Наявність актів знеособлення фітодослідних зразків, отриманих з
дослідних ділянок.
19. Наявність

та

якість

ведення

журналу

відвідування

заявниками

дослідних ділянок.
20. Наявність та якість ведення Книги історії полів.
21. Наявність

та

стан

метеомайданчика,

метеоспостережень. Надати фото метеомайданчика.

ведення

журналу

22. Наявність і стан лабораторних приміщень, їхнє обладнання. Надати
фото.
23.

Наявність приміщення, обладнання для зберігання, підготовки спор та

зараження насіння дослідних зразків, для проведення фітодослідів.
24. Стан службових приміщень, забезпеченість оргтехнікою та інтернетом.
25. Зберігання дослідних

зразків для

експертизи,

залишків (ВОС),

страхових проб ділянкового (ґрунтового) сортового та лабораторного сортового
контролю. Надати фото сховища тимчасового зберігання.
26. Структура вирівнювальних посівів. Надати в розрізі ботанічних
культур, площ та репродукцій.
27. Виконання пропозицій, внесених комісією у минулому році.
Фотографії мають забезпечувати чітку фіксацію:
-

польові ділянки з етикетками в розрізі типів експертизи та ботанічних
таксонів;

-

польові та центральні доріжки, з загальними та поділянковими
етикетками;

-

ділянки, де відмічені не типові рослини або сорти, які мають видову чи
сортову засміченість, яка виникла не звини фахівців філії, зріджені,
забраковані ділянки, ділянки сортів на які слід звернути увагу та
запросити заявника вказавши на стан сорту, його недоліки та інше;

-

матеріально-технічні засоби (стан, як зберігається, зовнішній вигляд);

-

приміщення, склади, лабораторії, загальний вигляд як зовні так і
всередині;

-

центральний заїзд на пункт дослідження.

Ф о т о /е ід е о ф ік с а ц ія м а є м іс т и т и час т а да т у, п ід п и с а л а і н а п р а в л е н а
н а е л е к т р о н н у а д р е с у p sp . uiesr(a).sm ail. c o m , grinivCaiukr. n e t з в ід м іт к о ю
« П е р е в ір к а д о с л ід ів 2 0 2 2 Ф іл і я __
_______ »

