
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Національної комісії з питань Червоної книги України  

22 лютого  2018 р. о 16:00 

1. Клопотання Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України щодо 
спеціального використання об'єктів рослинного світу з Червоної книги 
України. (Сергій Леонідович Мосякін) 

2. Клопотання Державної установи «Виробничо-експериментальний 
Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. 
Артющика» від 09.01.2018 № 5/4.1-15/229-18 стосовно видачі дозволу на 
добування в пониззі річки Дніпро плідників російського осетра (Acipenser 
guеldenstaеdtіі), виду, занесеного до Червоної книги України, кількістю 50 
екземплярів – 25 самиць та 25 самців, в період: березень, квітень, травень 
2018 року. (Ігор Андрійович Акімов)  

- Додаток № 1. Добування плідників російського осетра (9 самиць та 9 самців) 
в акваторії р. Дніпро, включаючи 10-ти кілометровий Дніпровський 
заборонений простір від греблі Каховської ГЕС. 

- Додаток № 2 та № 3. Добування плідників російського осетра  (4 самиці та 
4 самці) в акваторії р. Дніпро, район Широкого Плеса. 

- Додаток № 4. Добування плідників російського осетра (8 свмиць та 8 
самців) в акваторії Дніпровсько-Бузького лиману з Дніпровським 
забороненим простором р. Дніпро. 

3. Клопотання Чернівецького національного університету імені Юрія 
Федьковича від 06.02.2018 № 5/4.1-15/1244-18, надіслані супровідним 
листом від 24.01.2018 № 07/23-183, щодо отримання дозволу на добування 
видів тварин, занесених до Червоної книги України, з метою створення в 
неволі маточного поголів’я та подальшої реінтродукції  у природні водотоки 
вирезуба причорноморського Rutilus frisii 15 екземплярів (10 самок і 5 
самців)  та марени звичайної Barbus barbus 20 екземплярів (15 самок і 5 
самців) у річках Дністер, Прут, Черемош, Сірет в межах Чернівецької області 
(за виключенням акваторій, які знаходяться в межах ПЗФ) з 30 квітня 2018 
року до 30 вересня 2018 року або до моменту вилучення заявленої кількості 
особин. (Ігор Андрійович Акімов). 

4. Затвердження структури видових нарисів IV видання Червоної книги 
України. Тваринний світ. (Василь Анатолійович Костюшин) 

5. Поточні питання.  

Запит командира військової частини А1979 Агеєва П. О. від 18.01.2018 № 82 
стосовно видачі дозволу на вилучення з території військової частини А1979 
лося віком близько 5 років. 
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