
 

  
 

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН 

 

Н А К А З 
 

«12» березня 2018 р.                Київ                   № 67-ОД 

 

Про затвердження персонального складу 

Вченої ради Українського інституту  

експертизи сортів рослин  

  

Відповідно до ч. 5 п. 1 ст. 9, ст. 10 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» та у зв’язку із результатами таємного голосування від 

06 березня 2018 року 

  
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити персональний склад Вченої ради Українського інституту 

експертизи сортів рослин, що додається. 

        2. Наказ Українського інституту експертизи сортів рослин від 25.04.2017 р. 

№ 104-ОД «Про внесення змін до складу Вченої ради Українського інституту 

експертизи сортів рослин» вважати таким, що втратив чинність. 

3. Відділу кадрів та діловодства (Марченко Л.В.) забезпечити ознайомлення 

членів Вченої ради з цим наказом. 

4. Відділу науково-технічної інформації (Лещук Н.В.) розмістити 

інформацію про персональний склад Вченої ради Українського інституту 

експертизи сортів рослин на веб-сайті УІЕСР. 

          5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                    С. Мельник 
 



 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Українського інституту 

експертизи сортів рослин 

від 12.03.2018 р.  №67-ОД 

 

 

Персональний склад Вченої ради  

Українського інституту експертизи сортів рослин 

 

№ 

з/п 
П.І.Б. Посада 

1.  
Васьківська Світлана Василівна завідувач відділу розгляду заявок, 

експертизи назви та новизни УІЕСР 

2.  

 

Гаврилюк Микола Микитович 

заступник директора з наукової роботи 

Інституту фізіології рослин і генетики 

НАН України, академік НААН 

України, д.с.-г.н. 

3.  

 

Гринів Світлана Миколаївна 

завідувач відділу кваліфікаційної 

експертизи на відмінність, однорідність 

та стабільність УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с. 

4.  

 

Димитров Сергій Георгійович 

заступник завідувача відділу 

експертизи на придатність до 

поширення УІЕСР, к.с.-г.н. 

5.  
 

Жемойда Віталій Леонідович 

завідувач кафедри генетики, селекції і 

насінництва НУБіП, к.с.-г.н., доцент  

6.  

 

Києнко Зінаїда Богданівна 

 

заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н. 

7.  

 

Ковчі Аттіла Ласлович 

завідувач відділу правового 

забезпечення та розробки 

законодавства у сфері охорони прав на 

сорти рослин УІЕСР 

8.  

 

Костенко Наталія Петрівна 

завідувач сектору методичного 

забезпечення відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та 

стабільність УІЕСР, к.с.-г.н. 

9.  

 

Лещук Надія Василівна 

завідувача відділу науково-технічної 

інформації УІЕСР, к.с.-г.н., с.н.с. 

10.  

 

Мельник Сергій Іванович 

 

директор УІЕСР, д.е.н., професор 



11.  

 

Попова Оксана Павлівна 

старший науковий співробітник відділу 

науково-технічної інформації УІЕСР, 

к.і.н. 

12.  

 

 

 

Присяжнюк Лариса Михайлівна 

завідувач відділу–завідувач лабораторії 

арбітражних досліджень і нових 

методів експертизи відділу 

лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів 

рослин (Центр сертифікаційних 

випробувань) УІЕСР, к.с.-г.н., Голова 

Ради молодих вчених 

13.  

 

 

Присяжнюк Олег Іванович 

завідувач відділу математичного 

моделювання та інформаційних 

технологій Інституту біоенергетичних 

культур і цукрових буряків НААН, к.с.-

г.н., с.н.с.  

14.  

 

Рудник-Іващенко Ольга 

Іванівна 

головний науковий співробітник 

Інституту садівництва НААН, д.с.-г.н, 

с.н.с.  

15.  

 

Сиплива Наталія Олексіївна 

заступник завідувача відділу розгляду 

заявок, експертизи назви та новизни 

УІЕСР, к.б.н. 

16.  

 

 

 

Сігалова Ірина Олександрівна 

науковий співробітник лабораторії 

визначення біохімічних та 

технологічних показників якості 

відділу лабораторних досліджень з 

кваліфікаційної експертизи сортів 

рослин (Центр сертифікаційних 

випробувань) УІЕСР, к.с.-г.н. 

17.  

 

 

Таганцова Марина Миколаївна 

завідувач сектору експертизи 

кукурудзи, технічних і багаторічних 

видів рослин відділу експертизи на 

відмінність, однорідність та 

стабільність УІЕСР 

18.  
 

Ткачик Світлана Олександрівна 

 

заступник директора УІЕСР, к.с.-г.н 

19.  

 

Хоменко Тетяна Михайлівна 

завідувач відділу експертизи на 

придатність до поширення УІЕСР, к.с.-

г.н., доцент 

20.  

 

Худолій Людмила Валеріївна 

старший науковий співробітник відділу 

розгляду заявок, експертизи назви та 

новизни УІЕСР, к.с.-г.н. 



 


