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Н А К А З  

 

"10 " серпня 2022 року                       Київ                                            № 104-в.ОД 

 

 

Про внесення змін до наказу УІЕСР 

«Про затвердження переліку філій 

для виконання кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин» 

 

 У зв’язку з агресією російської федерації, відповідно до Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 № 679-р «Про проведення 

обов’язкової евакуації Донецької області» з метою збереження інтелектуальної 

власності, врегулювання питань з проведення польових досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення (далі – 

ПСП) та отримання достовірних результатів для оцінки сортів-кандидатів  

 

НАКАЗУЮ: 

1. Внести зміни до Переліку філій, що проводять польові дослідження з 

кваліфікаційної експертизи на придатність сорту до поширення відповідних 

ботанічних таксонів, затвердженого наказом УІЕСР «Про затвердження переліку 

філій для виконання кваліфікаційної експертизи сортів рослин» від 

25.05.2022 року № 31-в.ОД в частині Додаток 1, а саме: 

перенести з Донецької філії на: 

- Хмельницьку філію УІЕСР: пшеницю тверду (озиму), пшеницю тверду 

(дворучку); 

- Хмельницьку філію (Славута): ячмінь звичайний (озимий), пшеницю 

м’яку (озиму), пшениця спельта (озима); 

- Сумську філію УІЕСР: ріпак (озимий). 

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

забезпечити розміщення цього наказу на веб-сайті УІЕСР, а саме у розділі 

«Реєстрація прав», підрозділу «Кваліфікаційна експертиза», підпунктах 

«Експертиза ПСП»; у розділі «Нормативно-правові акти», підрозділу «Накази 

УІЕСР» та у розділі «Новини»; 

           внести відповідні зміни до електронної бази ІС – «Експертиза ПСП». 

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

mailto:sops@sops.gov.ua


відома заступника директора, керівників відповідальних структурних 

підрозділів та філій УІЕСР. 

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

директора з наукової роботи Гринів С.М. 

 

 

Директор                                підпис наявний                        Сергій МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аркуш погодження 



до проєкту наказу Українського інституту експертизи сортів рослин 

«Про внесення змін до наказу УІЕСР «Про затвердження переліку філій для 

виконання кваліфікаційної експертизи сортів рослин»» 

 

 

Проєкт наказу підготовлено: 

 

Завідувач відділу експертизи 

на придатність до поширення  

сортів рослин                                                                      Тетяна ХОМЕНКО 

 

 Т.в.о. заступника директора з 

наукової роботи-завідувач відділу 

експертизи на відмінність, однорідність 

та стабільність сортів рослин                                              Світлана ГРИНІВ 

 

Завідувач відділу науково-технічної 

інформації                                                                             Євгеній СТАРИЧЕНКО 

 

Завідувач сектору науково-правового  

забезпечення договірної діяльності  

відділу науково-правового 

забезпечення та міжнародного  

співробітництва                                                                     Павло ШПАК 

 

Завідувач відділу кадрів 

і діловодства                                                                         Микола БЕСПАЛЬКО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


