
ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
засідання Національної комісії з питань Червоної книги України  

14 грудня  2018 р. о 14:30 

1. Затвердження структури видових нарисів та методичних рекомендацій зі збору, 
підготовки і стандартизованої подачі матеріалів, для підготовки IV видання 
Червоної книги України. Рослинний світ (чл.-кор. НАН України Сергій 
Леонідович Мосякін). 

2. Затвердження структури видових нарисів та методичних рекомендацій з 
підготовки і стандартизованої подачі матеріалів для IV видання Червоної книги 
України. Тваринний світ (чл.-кор. НАН України Акімов І.А.) 

3. Клопотання ДП «Сторожинецьке лісове господарство» (Чернівецька обл.) від 
14.09.2018 № 733, клопотання НПП «Сколівські бескиди» (Львівська обл.) від 
10.09.2018 № 428, клопотання Державної організації «Резиденція «Залісся» 
(Київська обл.) від 29.08.2018 № 240 щодо отримання дозволу на переселення 3 
особин зубра (Bison bonasus L.) з НПП «Сколівські бескиди» до ДП 
«Сторожинецьке лісове господарство» (1 ос.) та до Державної організації 
«Резиденція «Залісся» (2 ос.). (чл.-кор. НАН України Акімов І.А.) 

4. Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 03.12.2018 р. № 15-02-211-
18 на добування червонокнижних видів риб, а саме: Gymnocephalus acerinus (50 
екз.), Barbus barbus (100 екз.), B. petenyi (100 екз.), B. waleckii (100 екз.), Carassius 
carassius (200 екз.), Gobio kesslerii (50 екз.), Leuciscus leuciscus (100 екз.), Lota lota 
(100 екз.)  в басейні р. Західний Буг в межах Волинської обл.  з метою 
екологічного стану транскордонних з ЄС річок України згідно з вимогами 
Постанови КМУ №758 "Про затвердження порядку здійснення державного 
моніторингу вод", та розробки методичних підходів і заходів з мінімізації 
негативного впливу на біорізноманіття та збереження червонокнижних видів 
риб річок басейну Західного Бугу. Строки добування: протягом 2019 р. Вилучені 
особини видів риб, що знаходяться під охороною, мають бути повернені у 
живому стані в річкову екосистему, з якої були вилучені. Відповідні акти мають 
бути надані до Національної комісії з питань Червоної книги України. (чл.-кор. 
НАН України Афанасьєв С. О.) 

5. Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 03.12.2018 р. № 15-02-211-
18 на добування червонокнижних видів риб, а саме: міноги української (50 екз.), 
яльця звичайного (100 екз.), марени звичайної (100 екз.), марени дунайсько-
дністровської (100 шт.), білоперого пічкура дністровського (100 шт.), лосося 
дунайського (50 екз.), йоржа смугастого (50 екз.), умбри звичайної (50 екз.), 
чопа великого (50 екз.), чопа малого (50 екз.) в басейні р. Прут в межах Івано-
Франківської обл. з метою оцінки впливу будівництва і експлуатації малих ГЕС 
на екологічний стан гірських річкових систем. Строки добування: протягом 
2019 р. (чл.-кор. НАН України Афанасьєв С. О.) 
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