
 

  

Про затвердження персонального складу  

атестаційної комісії Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

 

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», Положення про атестацію наукових працівників, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1475 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 285) 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити персональний склад атестаційної комісії Українського 

інституту експертизи сортів рослин (далі – УІЕСР) (додаток). 

2. Вважати таким, що втратив чинність Додаток 2 до наказу УІЕСР №57-

в.ОД від 20.06.2022 «Про затвердження Положення про атестацію наукових 

працівників Українського інституту експертизи сортів рослин, персонального 

складу атестаційної комісії, форм атестаційної форми, звіту наукового 

працівника та рішення атестаційної комісії». 

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

заступників директора та керівників структурних підрозділів УІЕСР, а також 

забезпечити виконання вимог положення. 

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

опублікування наказу на веб сайті УІЕСР. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Т.в.о. директора    підпис наявний  Наталія ГРЮНВАЛЬД 
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Додаток 

до наказу Українського інституту  

експертизи сортів рослин 

від «29» червня 2022 р. № 66.-в.ОД 

 

Персональний склад атестаційної комісії  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

1. Гринів С. М. – в.о. заступника директора з наукової роботи, голова комісії; 

2. Худолій Л. В. – старший науковий співробітник відділу розгляду заявок, експертизи назви 

та новизни сортів рослин; 

3. Присяжнюк Л. М. - завідувач лабораторії молекулярно-генетичного аналізу; 

4. Діхтяр І. О. – старший науковий співробітник лабораторії молекулярно-генетичного 

аналізу; 

5. Король Л. В. – старший науковий співробітник лабораторії показників якості сортів рослин; 

6. Трофімова Г. В. – завідувач сектору науково-технічного забезпечення відділу науково-

організаційної роботи. 

7. Димитров С. Г. - науковий співробітник сектору методичного забезпечення відділу 

експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

8. Атаманюк О. П. – заступник завідувача відділу науково-організаційної роботи 

9. Костенко Н. П. – завідувач сектору методичного забезпечення відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та стабільність сортів рослин 

 


