
ПРОТОКОЛ NЬ 2

засiДаЕI,Iя I-Iацiональноi KoMiciT з питань Червоrrоi книги Украiни
9 листопада2017 р. м. Киiв
присуТНI: ,lлени Нацiональtlоi KoMicii з питапь Червоноi книги Уrсраiпи: перший
ЗаСТУПШИК ГОЛОВИ, ВiЦе-ПРезидеrtт НАН Украiши академiк НДН Украirrи
Коше.lко В.Г.; дирекtор f]епартаменту охорони природних pecypciB Мiшприроди
УкраiнИ ToMaxilI М.Л.; пачальцик управлiння лiсового господарства
ЩержлiсаГеrlтства Украiirи Ромаповський В. Ф.; заст. директOра ,.Щепартамепту
охоропи, використання водних бiоресурсiв та лiцензуванпя .щержрибагентства
УкраiнИ ПлiчкО В. Ф.; вiдповiдальний сеIФетар KoMiciT, заст. диреIffора Iпстлtту.гу
зоологii iM. I.I. Шма.пьгаузgна Ндн Украiни Xap.IeltKo в. О.; чл.-кор. ндI-I
Уtсраiни, дирскlор IнститутУ боташiки iM. М.Г. Холодного НдН УкраТлlи, головtl
Секцii з питань охOроци рослиппого cBiTy, заст. голови ItoMiciT Мосякirl С. Л.; заст.
дирекгора дI-IУ <IlIститут еволlоцiйttоi екологiТ НАН Украiпи БУрдп Р. I.; заст.
директора Нацiоrrа.гlьпого ботаlлiчl.tого саДу iM. м.м. Гришrка ндН Украi1-1и
Гапоllенко М. Б.; г. tl. с. Iлlституту ботаlliки iM. М.Г. Холодttого I-IAH Украitlи
Гелlота в. П.; чл.-кор. LIAH УкраТни, зав. вiддiлу Ilлституту ботапiки
iM. М.Г. Холодного НАН Украihи Щiлух Я. П.; зав. вiддiлу Iнституту еltологiТ
Карпат нАН Украirlи Кагало о. о.; с. н. с. Iнституту ботанiки iM. М.Г. Холодного
I-IAI-I УкраТни Гайова В. П.; заст. директора БoTatIi.ll-toгo саду iM. акад. о.В. Фомiпа
КиiвськоГо 1,1ацiопальпогО ушiверситеry iMelli Тараса Шевче1.1Iса Itоломiii.lук В. П.;
роктор Херсогtського дсржав[Iого у1.1iверситету Ходосовцев о. €.; зав. вiддiлу
IпститутУ ботаIIiкИ iM. М.Г. Холодшого FIAH Украiни f{apeltKo П. М.; зав. вiддiлу
НаЦiОНаЛЬНОГО ботапi.lного саду iM. М.М. Гришка НАtI Украiни Мельник в. I.;
заст. директора .ЩепартаМенту охоРони природпих pecypciB Мiнприроди Украiни
Мовчаш М. М.; с. п. с. Полiського фiлiалу УкрНдIлгА iM. Г.М. Висоцького
!ержлiсаГентства УкраТпИ та НАН УкраТпи Орлов о. о.; чл.-кор. нАН УкраТни,
дироктоР IпститутУ зоологii iM. I. I. Шмальгаузепа HAI-I УкраТrrи голова СекцiТ з
питанЬ охоропИ тварипшого cBiTy, заст. голови KoMiciT AKiMoB I. д.; зав. вiддiлу
IнститутУ зоологiТ iM. I.I. Шмальгаузена нАН УкраТrrИ AllicTpaTeIIKo в. В.;
начальuик вiддirrу охоропи тварипtIого cBiTy .Щепартамепту охоропи природних
pecypciB МiгrприрОди УкраТни ,.Щопrпшлillець В. Г.; зав. вiддiлу Iнституту зоологiТ
iM, I. I. Шмzurьгаузена нАН Украiни Корпесв В. о.; зав. кафедри НавчiLльно-
[IауковогО центрУ <Irrститут бiологiТ> КиТвсьlсого шацiошальпого уrriверситету iмешi
Тараса Шев,lепка Лукашов Д. В.; с. н. с. Нацiогlальшого науково-природничого
музеIо нАн УкраТпи Маllило л. Г.; заI]. вiддiлу Iпституту зоологii
iM, I.I. ШмальгаУзена НАН Украiни Межжсрiп С. В.; с. }I. с. Iпституту зоологiТ
iM. I.I. Шмальгаузелtа HAI-I Украi'лlи Некрасова о. Д.; директор Iнституту
еволlоцiйtцоi екологii НАН УкраIl"rи Paд.leltKo В. Г.; секретар СекцiТ з питань



охорони тваринцого c'iTy, н. с. Iнстиryту зоологii iM. I.
Козиненко I. I.

Нацiональноi KoMicii з питань
Украiilи академiк НАН

I. Шмальгаузена

Червоноi
Украiни

Головуlочий: перший засryппик голови ,

книги Украiни, вiцс-президепт НАН
Кошечко В.Г.
Секретар: заст. директора
Харченко В. О.

Irrстиryту зоологii iM. I.I. Шмальгаузена нАН Украihи

Зппрошешi: ПолуйкО в. IO., заступниК MirricTpa екологiI; Шеремет I. м.,начальник Вiддiлу мисливського господарства та полIованrrя !ержлiсагептстваот, м, Апдрейшипа, представник народшого депутата; журналiсти.

ПОРЯДОК !ЕНЕИЙ:
l, Вступllе словО першогО заступниКа головИ KoMiciT ак. НАН Украiни, вiце-президента НАН УкраТrrи В. Г. Кошечка.
2. Щоло зберехсення лося европейського
3. Розгляд IgIoцoTa[Ib 

Чодо вилучснця з природи об'ектiв Червоноi кпиги4. IIублiкацiЯ на сайтi мсоП YKpaiHciKo.o' п.р.*uлу брошури <КатегорiТ та
_ Критерii Червоного Списку I\4СОП)
5. Створеrrня веб-сторiллки KoMicii
6. Пото.lнi справи

СЛУХАЛИ:
Академiк HAFI УкраIни в. г. Кошечко зверпув увагу присутнiх на актуальцiстьпоставлених rперед koMiciclo питань, особливо пита[Iня зберехсеlлня лосясвропейського. З цього приводу вiдбулося кiлька 

"uрuд у МiнприРоди та IнститутiЗООЛОГiТ, !О ПРеЗИДiТ НАН УКРаТни, in.r"ryry зоологiI i KoпriciT шадiйшло багатолистiв як на пiдтр_lмýу заборони полювалtня i в[Iесення до Червоноi книги, так iпроти, Президент НАН Уr<раiни, академiк нАн Украiни Б. с. Патон погодив наказМirlприроди вiд 0з,02,20i7 м 4l <Про .uйiо"у полIовапня па лося)), якимвводиться заборопа полIоваIIшя на пього на ciM poKiB. Гlа uuory ,"*rri Мiгlприродиоголосило тендер па науково-дослiдпу_робоry йооо ''Оцiнки bony гlопуляцii лосясвропейськогО в 
. 
YKpaii'i та porpoOn.""o" р.пЪ"ендацiй щодо заходiв йогозбережешпЯ та вiдтворегlня''. Ёо ^""пулому'.о.iооrr"i 

ми доруtIили СергirоВiталiйовичу Межжерiну пiдготувати оОiруфвання лtеобхiдно."iu"..."ня лося доtп(у. Потiм був оголошений породо* денний.
1. Щодо збережеltIIя лося свропейського.
СЛУХАЛИ:
проф' с' В, Межжерill Довiв до вiдома koMicii iпформацiю щодо необхiдностiвI"Iесенпя лося свропейського до Червоноi кшиги Украiни (див. Додаток l).

х-ffi:" 
задали: в. г. Кошечко' м. м. MoB.lalt' в. г. Радчеtlко, я. п. Дiдух, I А.

В дпскусii взяв участь В. IO. Полуйко.
СЛУХАЛИ:
Чл,-кор, нАн Украirrи I. А. AKiMoB проiпформував KoMicilo про результатиDозглядУ даIIого пита}Iця Секцiеiо з питань охорони тваринного cBiTy (Додаток 2)



та парадоIо щодО зберехсення лося европейського, яка вiдбулася 25 хсовтня 2017 р, вIнститугi зоологiТ нАН Украihи (Додаток 3).

[о KoMicii ,гакож lладiйшов лист завiдувача мiжвiдомчоi Азово-Чорноморськоi
орнiтологiчноi стапцii, д.б.н. Й. t. Черпi"пu (Додаrоп +).

Питаппяl задали: С. А. Афанасьсв, В. Г. Радчеико (до в, ю. Поrryйка).
I} лискусii взя.пи участь: в. Ю 11олуйко, я. п. Дiдух, в. д. Костюшин,С. В. MexcxcepiH, В. Г. Радченко, м. м. Моuчан, с. л. мосякiн, В. Г. Кошечко.
В, Г, Кошсttко: Отхсе, бiльrrriстIо виступаючих була висловлена пропозицiя:
ввахсати за доцi.ltьне рекомендувати Мiнприроли Украihи внести лосяСВРОПеЙСЬКОГО ДО ЧеРВОНОi КНИГи Украiirи. Ёодпо"u., вв1>кати за необхiднегIроведення моlliторипгу сучаспого cTa}Iy популяцiй цuо.о ";;' в VKpaihi таiспуlочиХ для ньогО загроз, ца щО потрiбне urдiп.п*r, цiльового фiнансуванпя вiдМiпприроди.

ставимо цю пропозицilо fiа голосуваrIня. !алi голова засiдапня озuайомивприсутнiх з процедуроIо голосування.

За проведення вiдкритого голосуваIIня проголосувало 14 з зl членiв KoMicii,2члени угримались, отже вирiшено провести таемне голосування.
.ЩО ЛiЧИЛЬНОi KoMicii Пропопусться внести В. В. AHicTpaTeHKa, с. о. дфанасьева,Р, L Бурду, в, о. Харченка. Зu цrо пропозицiю проголосували одноголосно.
Голосувпllllя

З 36 членiВ НацiоналЬпоi KoMicii з питанЬ Червоноi книги УкраТни в засiданнi бралиучастЬ 3l. За внесеннЯ лося европейського до Червоноi ккиги УкраiнипроголосуijФIо - 24 члени KoMicii; проти * 6, недiйсний бюлетень l. Протоколголосува[Iня додаеться (.Щодаток 5).

вирIшI4JIи
вважати за доцiл_ьне рокомешдувати Мiнприроди Уrсраiни внести лосяевропейського до Червоноi книrи Украiни. Ёод"о*u., вважати за необхiднепроведення мопiторинry сучасного стЧу популяцiй цього Виду в YKpaihi та,iспуlочиХ для FIьогО 3агроз, на щО потрiбне urдi'п.чr"" цiльового фiнансування вiдмiнприроли,_ 

_.щоручити в. о. Харченку оргашiзувати пiдготовку подания доМiнприрОди Украiни з рекомендацiеIо внести лося до Червоноi книги Украiни.
2' Розгляд кЛопотаПь щоДо вилучеIIIIrI з природлl об,ектiв чсрвопоI кIIиги.

розглянули
Лист нпп <Верховинський> вiд o8.o6.17 Nч 257 на виконання

рiшення FIацiональноi'комiсii з питань Червопоi *"r., Украiни вiд zo.o4.r7стосовIIО дозволУ на збiр я€ць тетерука та глушця.
\оповiOач Акiлиов-L А.

вирIшили
1. Надати нпП <Верховинський> дозвiл па збiр 1о яець глушця у цiляхпод€шьшого розведення в шryчццх умовах.



z. 3вернутися до Мiнприроди Украiни в проханнямпрограму вiдтворення популяцiй .rу.цu вУкрЪiнi.
Рiшення прийнято зо голосами проти 1

фiнансувати

РОЗГЛЯЕУЛИ
К-гlопотання вiд о4.1о.2о17 N9rrз/4зВ Iнстиryry гiдробiологii НАнУкраiнИ на добуВаннЯ видiВ твариц, занесених до Чер"ъпrоi *""r" Украiни у2OL7-2OLB РР. ПЛаНУеТЬСЯ обер.",ra u"rlr.r.пrrrя насц{пних видiв; мiногиугорськоi, яльця-анДруга, пi,lкура дупuй.u*о.о,. xapiyca европейського,лосося дунайського, чопа великого, чопа малого, йоржа смугастого, маренизвичайноi, Марени ДУнайсько-д"i.rроu;rй по 5о екз. кожного виду зподальШим випУском, Дошiдж:ння 

-бУде 
проведене для здiйснення ревiзiiчерtsонокнижних видiв риб басейну р. Тисr.'

ilоповiOач ArciMoBi. А,

вирIшили
НаДаТИ IлНлСТИТУryл ГiДРобiологii НАН Украiни дозвiл на тимчасовеВилr{ення у zor7-zor8 рр. насryпних видiвi ;i;";"}.op.unor, яльця-андруга, пiчкура дунайсьЙого, xapiy.u urрЪйй.u*о.о, лосося дунайського,чопа великого, чопа малого, йорЙi .*у.ua"ого, марени звичайноi, маренилунайсьКо-днiстрОвськоi у *iro*bcri поЪО .*r. *о*rого виду з подальшимвипуском у природу.

Рiшеннл прийнято одноголоспо

РОЗГЛЯЕУЛИ
Кпопотан.ня науково-до-чцн9i установи <Украiнський науковийцентр екологii моря>> РlрнЩЕМ) uiд zo.ro.2o17 N9 or/5-34o щодоотримання до_зволу на збiр ocTaHKiB загиблих- 

-;r;;;";iбних 
тtsарип,3аНеСеНИХ ДО ЧеРВОНОi КНИГЙ Украiни 

"u у.О.режяti дзоuсйого i чорногоMopiB на територii Одеськоi, йр.о".uпбi,-й"поruiu.ui,ъi-'i Запорiзькоiобластей з 1листопзда 2о77 р. д9 1листопада 2о2о р. А саме: Mopcb*oi свипi- зоо особин, афалiни - 15о Ъ.об"пr, д."iБiiuЪвиrайrrого - r5o особин.)оповiOач АкЬпов I. д.
ВИРIШVIJIИ
НадатИ напtово-дошiднiй. ycTa'oBi <Украiнський науковий центрекологii Моря> (УкрНЦЕМ) дозвi; * ;йБ o.rur*iu за."бл"*'*rrоподiбнихТВаРИН (MoPcbKoi свинi -'зоо особин, iйь, _-й;";.ъъ"r, 

дельфiназвичайпого 15о особин)] занесених дь Червоноi -;;;; Украiни наУЗбеРеХСЖi АЗОВСЬКОГО.i ЧОр"о.о MopiB nJr.p"ropii одеськоi, XepcoHcbKoi,
}f,ъъ**съltоi 

i Запорiзu*d обr,u."ей з , ,,rйЬr, ада 2oL7 р. до 1 листопада

Рiшення прийнято одноголоспо



4. Публiкацiя lla сайтi мсоП УкраIшського перекладу брошури <Категорii та
Критерii Червоllого Списку МСОП>>

СЛУХАЛИ:
в. о. Харченко проiпформував koMicilo про розмiщенпя украiнського перекпаду
брошури <КатегорiТ та КритерiТ tIервоного спиЪ*у МСОП) па_сайтi мсоп.

вирIшили

IпформаЦilо взятИ до вiдома. Полякувати BciM, хто працIовав над перекJIадом.

5. 5. СтвореIIIIя веб-сторillки KoMicii
СЛУХАЛИ:
в. о. Харчеrlко запропонував клопотати перед Щентром пракгичпоi iнформатики
нАн Укратrrи про 

_створенrlя офiцiйнот сторiнки tcoMioiT. If,e питаrrrrя публiчностi -того, наскiлькИ КомiсiЯ готова до публiкаuiТ cBoix протоколiв i pirrreHb.
Ентузiастами вже створена cTopiHKa "Прихильники Черво1.1оi книги', на ФБ
httPs://www.facebook.corn/groups/l076809620l123]17l але вона не може бути
офiцiйним видапням KoMiciT.

ВИРIШUUIИ

!оручити в. о. Харчgllr,, iнiцirовати це питаI.Iця
iнформатики НАн Украiirи i забезпечити наповнення

Перед L{errTpoM практичшоТ
сторiнки.

Перший заступпик голови
FIацiональноi KoMicii з питань
ЧервоноТ книги УкраТни
вiце-президеrrт НАН Украitlи
академiк НАН Украiни

Вiдповiдмьший секретар

В. Г. Кошечко

В. О. Харченко


