
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН

НАКАЗ

<&#-» січня 2022 р. Київ № бсії

З мстою забезпечення організації здійснення ділянкового (ґрунтового) та 
лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу розвитку 
під урожай 2022 року

НАКАЗУЮ:

1. Визначити пункти досліджень, що будуть здійснювати ділянковий 
(грунтовий) та лабораторний сортовий контроль (далі -  пункти досліджень) та 
встановити строки передачі проб насіннєвого матеріалу (Додаток).

2. Керівникам визначених пунктів досліджень забезпечити:
2.1. Отримання проб для здійснення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю (далі-контрольних проб) у супроводі:
- Акту відбору проб, оформленого у відповідності до вимог ДСТУ 4138-2002 
(далі-Акт);
- Акту приймання-передачі проб у встановлені строки.

2.2. Організацію здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного 
сортового контролю отриманих контрольних проб;

2.3. Направлення копій актів приймання-передачі контрольних проб не 
пізніше наступного робочого дня до Українського інституту експертизи сортів 
рослин на адресу: gruntkontrol@gmail.com;

2.4. Приймання контрольних проб у разі надходження їх у терміни пізніше 
ніж встановлені Додатком до цього Наказу виключно, у разі можливості 
здійснення висіву таких проб не пізніше допустимих строків сівби.

3. При отриманні контрольних проб, направлених новою поштою (або у 
інший спосіб) одразу перевіряти наявність оригіналів супровідних документів

mailto:gruntkontrol@gmail.com


згідно з п. 2.1. та у разі їхньої відсутності або не належним чином оформлених 
документів одразу повертати відправнику.

4. Відділ експертизи на відмінність, однорідність та стабільність сортів 
рослин (Грипів С.М.), відділ бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення 
(Зизда В. М.), відділ науково-правового забезпечення та міжнародного 
співробітництва (Грузінов О.М.) є відповідальними за забезпечення організації 
здійснення ділянкового (ґрунтового) та лабораторного сортового контролю.

5. Відділу кадрів і діловодства (Івко А.В.) довести наказ до відома 
заступників директора, керівників структурних підрозділів та визначених пунктів 
досліджень.

6. Відділу науково-технічної інформації (Стариченко Є.М.) забезпечити 
розміщення даного наказу на вебсайті У1ЕСР.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Т.в.о. директора Н. В. ГРЮНВАЛЬД



Додаток
до наказу Українського 
інституту експертизи сортів 
рослин
«21» січня 2022 року № 13-ОД

Визначені пункти досліджень та встановлені строки передачі проб насіннєвого 
матеріалу для забезпечення організації проведення ділянкового (ґрунтового) та 

лабораторного сортового контролю ботанічних таксонів ярого типу розвитку під
урожай 2022 року

№
з/п Пункти досліджень

Області, з 
яких

надходять
проби

Ботанічнй
таксон

Строки
передачі

проб
насіннєво

го
матеріалу

1. Київська спеціалізована 
філія УІЕСР
(вул. Ставищанська, 108а, 
м. Б іла Церква, Київська 
обл.09111)

всі області
пшениця

до
01.03.2022

ячмінь

2. Черкаська філія 
УІЕСР
(вул.Миру, 1,
с. Дзензелівка, М аньківський р -  
н, Черкаська обл., 20141)

всі області гречка до
01.04.2022

3. Житомирська філія УІЕСР
(вул . О л ь х о в а  Р о щ а , 1 
с. В и с о к е , Ч е р н я х ів с ь к и й  р -н .  

Ж и т о м и р с ь к а  о б л ., 1 2 3 4 1 ) всі області
тритикале

до
01.03.2022

овес

4. Г радизький відділ польових 
досліджень Полтавської філії 
УІЕСР
(вул. Г ер о їв  Д н іп р а , 89, смт.
Градизьк , Г лоб и н ськи й  р-н , 
П о лт авськ а  обл. 39070 )

всі області

кукурудза до
01.04.2022

сорго до
01.04.2022

5. Одеська філія УІЕСР
(вул. Маяк, 158, м. Кілія, 
Одеська обл.) всі області рис до

20.03.2022

6. Дніпропетровська філія 
УІЕСР
(с. Семенівка, Криничанський 
р-н,
Дніпропетровська обл.
52315)

всі області соняшник до
01.04.2022

7. Івано-Франківська філія 
УІЕСР
(вул. Шевченка, 144, 
с. Котиківка, Коломийський р -  
н, Івано- Франківська обл., 
78106)

всі області ріпак до
01.03.2022


