МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН
УІЕСР
вул. Генерала Родимцева, 15, Київ, 03041, тел. 044 290 40 45,
е-mail: sops@sops.gov.ua, sops@i.ua, web: sops.gov.ua,
код ЄДРПОУ: 00488332

НАКАЗ
«07» листопада 2022 року

Київ

№199-в.ОД

Про затвердження Плану заходів
з отримання, обліку, підготовки та
постачання дослідних зразків та
садивного матеріалу сортів рослин
Керуючись статтями 27, 29 Закону України «Про охорону прав на сорти
рослин», Інструкцією щодо забезпечення дослідними зразками експертизи
заявки на сорт рослин, затвердженої наказом Міністерства аграрної політики
та продовольства України від 26 жовтня 2017 року № 576, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 26 лютого 2018 року за № 232/31684
НАКАЗУЮ:
1. Керівнику Київської спеціалізованої філії Українського інституту
експертизи сортів рослин Сіліфонову Т.В. забезпечити отримання від
заявників, облік та підготовку насіння та садивного матеріалу дослідних
зразків для виконання польових досліджень з кваліфікаційної експертизи на
Білоцерківському відділі польових досліджень.
2. Затвердити План заходів щодо отримання, обліку, підготовки та
постачання дослідних зразків насіння та садивного матеріалу сортів рослин
ярого типу розвитку для виконання польових досліджень з кваліфікаційної
експертизи у 2023 році (далі – План) Додаток 1.
3. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію заходів згідно
Плану та визначених строків і щомісяця надавати інформацію про їх
виконання для узагальнення на електронну адресу sops@i.ua. та внесенням
необхідної інформації до електронної бази.
4. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є. М.) забезпечити:
розміщення цього наказу на веб-сайті УІЕСР, а саме у розділі «Реєстрація
прав», підрозділу «Кваліфікаційна експертиза», підпункт «Експертиза ПСП»,

«Експертиза на ВОС» та у розділі «Нормативно-правові акти», підрозділу
«Накази УІЕСР».
5. Відділу кадрів та діловодства (Беспалько М.М.) довести наказ до відома
заступників директора, керівників структурних підрозділів та філій УІЕСР.
6 Контроль за виконанням цього наказу покласти на в.о заступника
директора Гринів С. М.

Директор

підпис наявний

Сергій МЕЛЬНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Українського інституту
експертизи сортів рослин
від «___» ____2022 р. №_____
ПЛАН ЗАХОДІВ
з отримання, обліку, підготовки та постачання дослідних зразків
насіння та садивного матеріалу для виконання польових
досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин

№

Термін виконання
Найменування роботи
початок

завершення

Результат
виконання
роботи

Виконавці

5

6

1

2

3

4

1.

Підготовка
Повідомлень
про прийняття заявки до
розгляду
та
ввезення
дослідних зразків сортів
рослин для цілей експертизи
заявки у 2023 році

02.12.2022

01.08.2023

2.

Закупівля мішків п/п, ниток
із синтетичних волокон,
стрейчу технічного та
пакетів-струна, паперу
формату А-5

02.12.2022

10.02.2023

3.

Підготовка складського
приміщення, лабораторії
для приймання дослідних
зразків на ВОС та ПСП на
базі Білоцерківського
відділу польових
досліджень Київської
спеціалізованої філії УІЕСР
та філіях УІЕСР

02.12.2022

10.02.2023

4.

Визначення та закріплення
спеціалістів для фасування
дослідних
зразків
на
Київській спеціалізованій
філії УІЕСР

09.12.2022

20.12.2022

наказ на
закріплення
відповідалльни
х спеціалістів

Сіліфонов Т.В.

5.

Визначення та закріплення
відповідальних
осіб
за
отриманням
дослідних
зразків
на
визначених
пунктах дослідження для
проведення
польових

09.01.2023

20.01.2023

наказ на
закріплення
відповідалльни
х спеціалістів

Керівники філій
УІЕСР

Джулай Н.П.
Гринів С.М.
Хоменко Т.М.

закупівля
необхідних
пакувальних
матеріалів

Сіліфонов Т.В.
Попова О.П.
Зизда В.М.

Забезпечення
Сіліфонов Т.В.
належних умов Керівники філій
для виконання
УІЕСР
вимог щодо
приймання та
короткотривало
го зберігання
зразків

досліджень
з
кваліфікаційної експертизи

6.

Підготовка та заключення
договору з перевізником
для доставки дослідних
зразків до пунктів
дослідження

09.01.2023

31.01.2023

заключення
договору

Сіліфонов Т.В.
Бобонич Є.Ф.
Зизда В.М.

7.

Забезпечення
доставки
дослідних зразків насіння та
садивного матеріалу від
Київської філії УІЕСР до
перевізника,
пунктів
досліджень та до УІЕСР
(сховище довгострокового
зберігання) з дотриманням
встановлених строків

10.02.2023

01.09.2023

отримання
дослідних
зразків
пунктами
дослідження

Сіліфонов Т.В.
Керівники філій
УІЕСР

8.

Отримання
дослідних
зразків їх облік, фасування,
постачання до
пунктів
досліджень та до УІЕСР
(сховище довгострокового
зберігання)

постійно

отримання,
облік,
фасування та
формування
партій
дослідних
зразків

Сіліфонов Т.В.

9.

Ремонт та обслуговування
фасувальної
машини
«НОРМА-С», машинки для
зашивання
мішків,
автомобілів для перевезення
дослідних зразків

постійно

10

Контроль за надходженням
дослідних зразків до пунктів
досдіджень та узагальнення
інформації.

10.02.2023

В.о. заступника директора

Сіліфонов Т.В.
Голоднюк П.М.

10.09.2023

підпис наявний

аналітичні
довідки про
стан
надходження
дослідних
зразків

Сіліфонов Т.В. та
співробітники
відділів ВОС та
ПСП

Світлана ГРИНІВ

