
ПРОТОКОЛ № 12 

засідання Національної комісії з питань Червоної книги України 

14 серпня 2020 р.  м. Київ 

У зв'язку з карантином щодо запобігання поширенню хвороби СОVID-19 

засідання Комісії було проведене в онлайн режимі шляхом опитування думок 
членів Комісії електронною поштою або телефоном щодо матеріалів, які були 

винесені на порядок денний. Всі матеріали були надіслані членам комісії, які мали 

змогу з ними ознайомитись в період з 10.08.2020 по 14.08.2020 та висловити свою 

думку. 

ПРИСУТНІ: члени Національної комісії з питань Червоної книги України: 

перший заступник голови, віце-президент НАН України академік НАН України 

Кошечко В.Г.; заст. директора Департаменту охорони, використання водних 

біоресурсів та ліцензування Держрибагентства України Плічко В.Ф.;
відповідальний секретар Комісії, заст. директора Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України Харченко В.О.; директор Інституту ботаніки ім. 

М.Г. Холодного НАН України, голова Секції з питань охорони рослинного світу, 

заст. голови Комісії чл.-кор. НАН України Мосякін С.Л.; заст. директора 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України Гапоненко М.Б.;

зав. відділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Гелюта В.П.;

зав. відділу Інституту екології Карпат НАН України Кагало О.О.; с. н. с. Інституту 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Гайова В.П.; заст. директора 
Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка Коломійчук В. П.; зав. відділу Інституту ботаніки ім. 

М.Г. Холодного НАН України чл.-кор. НАН України Царенко П.М.; с. н. с. 
Поліського філіалу УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького Держлісагентства України та 

НАН України Орлов О.О.; зав. лабораторії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного 

НАН України, секретар секції Коротченко І.А.; директор Інституту гідробіології 

НАН України чл.-кор. НАН України Афанасьєв С. О.; зав. відділу Інституту 
зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Корнєєв В. О.; зав. відділу Інституту 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Костюшин В.А.; с. н. с. державної 

установи "Інститут морської біології НАН України" Кошелєв О.В.; зав. кафедри 

Навчально-наукового центру «Інститут біології» Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка Лукашов Д.В.; с. н. с. Національного 

науково-природничого музею НАН України  Манило Л.Г.; директор ДНУ 

«Інститут еволюційної екології НАН України» академік НАН України Радченко 

В.Г.; секретар Секції з питань охорони тваринного світу, н. с. Інституту зоології ім. 
І. І. Шмальгаузена Козиненко І.І. 

Головуючий: перший заступник голови Національної комісії з питань Червоної 

книги України, віце-президент НАН України академік НАН України  

Кошечко В.Г.
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Секретар: заст. директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

Харченко В. О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Розгляд клопотань на спеціальне використання об’єктів Червоної книги України 
(чл. кор. НАН України Акімов І. А.).

СЛУХАЛИ: 

Клопотання "Українського товариства охорони птахів" від 02.07.2020 № 5/1-
50/198-20 стосовно видачі дозволу на добування 20 особин журавля сірого (Grus 
grus) в Житомирській обл.: околиці с. Козулі (Овруцький р-н) та сс. Степанівка, 
Чміль, Здоровка, Королівка (Ємільчинський р-н) з метою кільцювання та мічення 
супутниковими передатчиками строком на  2020 – 2021 рр. (чл.-кор. НАН України 
Акімов І. А.).

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 25.05.2020 № 113/188 щодо 
дозволу на добування видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: 
йорж носар (Gymnocephalus acerinus) – 50 екз., марена звичайна  (Barbus barbus) – 
50 екз., марена дунайсько-дністровська (Barbus  petenyi) – 50 екз., марена 
Валецького (Barbus waleckii) – 50 екз., карась звичайний (Carassius carassius) – 50 
екз., білоперий пічкур дністровський (Romanogobio kesslerii) – 50 екз., ялець 
звичайний (Leuciscus leuciscus) – 50 екз., минь річковий (Lota lota) – 50 екз. в р. 
Західний Буг (з притоками) в межах Волинської області, з метою 
отримання сучасних даних про місцезнаходження, видовий склад та чисельність 
червонокнижних видів риб. Тимчасове вилучення  червонокнижних видів риб 
буде проводитись сачком, вудкою та кастинговою сіткою. Строки добування: 
червень – грудень 2020. Тимчасово вилучені особини охоронюваних видів риб в 
живому стані будуть повернені в річкову екосистему, з якої були добуті. (чл.-кор. 
НАН України Акімов І. А.).

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 25.05.2020 № 113/188 щодо 
дозволу на добування видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: 
мінога угорська (Eudontomyzon danfordi Regan) – 50 екз., ялець-андруга (Leuciscus 
souffi aagassiziі Valenciennes) – 100 екз., ялець звичайний (Leuciscus leuciscus 
(Linnaeus)) – 50 екз., пічкур дунайський (Gobio  uranoscopus  frici Vladykov) – 50 
екз., харіус європейський (Thymallus thymallus (Linnaeus)) – 50 екз., лосось 
дунайський (Hucho hucho (Linnaeus)) – 50 екз., чоп великий Zingel zingel 
(Linnaeus) – 50 екз., чоп малий (Zingel streber (Siebold)) – 50 екз., йорж смугастий 
(Gymnocephalus schraetser (Linnaeus)) – 50 екз., марена звичайна (Barbus  barbus  
(Linnaeus)) – 100 екз., марена дунайсько-дністровська  (Barbus meridionalis petenyi 
Heckel) – 100 екз. в р. Тиса (з притоками) в межах Закарпатської області, з 
метою отримання сучасних даних про місцезнаходження, видовий склад та 
чисельність червонокнижних видів риб. Тимчасове вилучення  червонокнижних 
видів риб буде проводитись сачком, вудкою та кастинговою сіткою. Строки 
добування: червень – грудень 2020. Тимчасово вилучені особини охоронюваних 
видів риб в живому стані будуть повернені в річкову екосистему, з якої були 
добуті. (чл.-кор. НАН України Акімов І. А.).

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 25.05.2020 № 113/188 щодо 
дозволу на добування видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: 
мінога українська (Eudontomyzon mariae) – 30 екз., йорж носар (Gymnocephalus 
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acerinus) – 50 екз., харіус європейський (Thymallus thymallus (Linnaeus)) – 50 екз., 
чоп великий Zingel zingel (Linnaeus) – 50 екз., чоп малий (Zingel streber (Siebold)) – 
50 екз., марена звичайна (Barbus  barbus  (Linnaeus)) – 100 екз., марена дунайсько-
дністровська  (Barbus meridionalis petenyi Heckel) – 50 екз., марена Валецького 
(Barbus walecki) – 50 екз., карась звичайний (Carassius carassius) – 50 екз., 
білоперий пічкур дністровський (Romanogobio kesslerii) – 50 екз., ялець 
звичайний (Leuciscus leuciscus) – 100 екз., минь річковий (Lota lota) – 50 екз., 
умбра (Umbra krameri) – 50 екз. в р. Дністер (з притоками) та р. Західний 
Буг (з притоками) в межах Львівської області, з метою отримання сучасних 
даних про місцезнаходження, видовий склад та чисельність червонокнижних 
видів риб. Тимчасове вилучення  червонокнижних видів риб буде проводитись 
сачком, вудкою та кастинговою сіткою. Строки добування: червень – грудень 
2020. Тимчасово вилучені особини охоронюваних видів риб в живому стані будуть 
повернені в річкову екосистему, з якої були добуті. (чл.-кор. НАН України Акімов 
І. А.). 

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 25.05.2020 № 113/188 щодо 
дозволу на добування видів тварин, занесених до Червоної книги України, а саме: 
мінога українська (Eudontomyzon mariae) – 30 екз., йорж носар (Gymnocephalus 
acerinus) – 50 екз., харіус європейський (Thymallus thymallus (Linnaeus)) – 50 екз., 
чоп великий Zingel zingel (Linnaeus) – 50 екз., чоп малий (Zingel streber (Siebold)) – 
50 екз., марена звичайна (Barbus  barbus  (Linnaeus)) – 100 екз., марена дунайсько-
дністровська  (Barbus meridionalis petenyi Heckel) – 50 екз., марена Валецького 
(Barbus walecki) – 50 екз., карась звичайний (Carassius carassius) – 50 екз., 
білоперий пічкур дністровський (Romanogobio kesslerii) – 50 екз., ялець 
звичайний (Leuciscus leuciscus) – 100 екз., минь річковий (Lota lota) – 50 екз., 
умбра (Umbra krameri) – 50 екз. в р. Дністер (з притоками) в межах Івано-
Франківської області, з метою отримання сучасних даних про 
місцезнаходження, видовий склад та чисельність червонокнижних видів риб. 
Тимчасове вилучення  червонокнижних видів риб буде проводитись сачком, 
вудкою та кастинговою сіткою. Строки добування: червень – грудень 2020. 
Тимчасово вилучені особини охоронюваних видів риб в живому стані будуть 
повернені в річкову екосистему, з якої були добуті. (чл.-кор. НАН України Акімов 
І. А.). 

У ДИСКУСІЇ ВИСТУПИЛИ:

Костюшин В. А., Чернічко Й. І., Радченко В.Г., Афанасьєв С. О., Гелюта В. П. та ін. 

ВИРІШИЛИ:

Відмовити "Українському товариству охорони птахів" (УТОП) щодо кільцювання 
та мічення супутниковими передатчиками журавля сірого (Grus grus) та 
повернутися до розгляду цього питання в разі надання пропозицій  відлову без 
застосування альфахлоралози. Рекомендувати Міністерству захисту довкілля та 
природних ресурсів України надати дозвіл на відлов цього року максимум десяти 
птахів. В зв’язку з цим рекомендувати УТОП подати заявку повторно, з 
урахуванням вказаних зауважень, надавши до Міністерства поетапний план дій та 
список спеціалістів, залучених до проєкту із зазначенням їх кваліфікації та 
списком публікацій з даного питання. Просити Міністерство захисту довкілля та 
природних ресурсів України забезпечити контроль за виловом та міченням птахів. 
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Рішення прийнято одноголосно. 

Надати дозвіл Інституту гідробіології НАН України на добування видів тварин, 
занесених до Червоної книги України, з метою отримання сучасних даних про 
місцезнаходження, видовий склад та чисельність червонокнижних видів риб.  а 
саме:  

1) йоржа носаря (Gymnocephalus acerinus) – 50 екз., марени звичайної  (Barbus 
barbus) – 50 екз., марени дунайсько-дністровської (Barbus  petenyi) – 50 екз., 
марени Валецького (Barbus waleckii) – 50 екз., карася звичайного (Carassius 
carassius) – 50 екз., білоперого пічкура дністровського (Romanogobio kesslerii) – 50 
екз., яльця звичайного (Leuciscus leuciscus) – 50 екз., миня річкового (Lota lota) – 
50 екз. у р. Західний Буг (з притоками) в межах Волинської області;  

2) міноги угорської (Eudontomyzon danfordi Regan) – 50 екз., яльця-андруга 
(Leuciscus souffi aagassiziі Valenciennes) – 100 екз., яльця звичайного (Leuciscus 
leuciscus (Linnaeus)) – 50 екз., пічкура дунайського (Gobio  uranoscopus  frici 
Vladykov) – 50 екз., харіуса європейського (Thymallus thymallus (Linnaeus)) – 50 
екз., лосося дунайського (Hucho hucho (Linnaeus)) – 50 екз., чопа великого Zingel 
zingel (Linnaeus) – 50 екз., чопа малого (Zingel streber (Siebold)) – 50 екз., йоржа 
смугастого (Gymnocephalus schraetser (Linnaeus)) – 50 екз., марени звичайної 
(Barbus  barbus  (Linnaeus)) – 100 екз., марени дунайсько-дністровської  (Barbus 
meridionalis petenyi Heckel) – 100 екз. у р. Тиса (з притоками) в межах 
Закарпатської області;  

3) міноги української (Eudontomyzon mariae) – 30 екз., йоржа носаря 
(Gymnocephalus acerinus) – 50 екз., харіуса європейського (Thymallus thymallus 
(Linnaeus)) – 50 екз., чопа великого Zingel zingel (Linnaeus) – 50 екз., чопа малого 
(Zingel streber (Siebold)) – 50 екз., марени звичайної (Barbus  barbus  (Linnaeus)) – 
100 екз., марени дунайсько-дністровської  (Barbus meridionalis petenyi Heckel) – 50 
екз., марени Валецького (Barbus walecki) – 50 екз., карася звичайного (Carassius 
carassius) – 50 екз., білоперого пічкура дністровського (Romanogobio kesslerii) – 50 
екз., яльця звичайного (Leuciscus leuciscus) – 100 екз., миня річкового (Lota lota) – 
50 екз., умбри (Umbra krameri) – 50 екз. в р. Дністер (з притоками) та р. Західний 
Буг (з притоками) в межах Львівської області;  

4) міноги української (Eudontomyzon mariae) – 30 екз., йоржа носаря 
(Gymnocephalus acerinus) – 50 екз., харіуса європейського (Thymallus thymallus 
(Linnaeus)) – 50 екз., чопа великого Zingel zingel (Linnaeus) – 50 екз., чопа малого 
(Zingel streber (Siebold)) – 50 екз., марени звичайної (Barbus  barbus  (Linnaeus)) – 
100 екз., марени дунайсько-дністровської  (Barbus meridionalis petenyi Heckel) – 50 
екз., марени Валецького (Barbus walecki) – 50 екз., карася звичайного (Carassius 
carassius) – 50 екз., білоперого пічкура дністровського (Romanogobio kesslerii) – 50 
екз., яльця звичайного (Leuciscus leuciscus) – 100 екз., миня річкового (Lota lota) – 
50 екз., умбри (Umbra krameri) – 50 екз. у р. Дністер (з притоками) в межах Івано-
Франківської області,  

Тимчасове вилучення  червонокнижних видів риб буде проводитись сачком, 
вудкою та кастинговою сіткою. Строки добування: червень – грудень 2020. 
Тимчасово вилучені особини охоронюваних видів риб в живому стані будуть 
повернуті в річкову екосистему, з якої були добуті. 
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Рішення прийнято одноголосно 

Перший заступник голови 
Національної комісії з питань 

Червоної книги України 

віце-президент НАН України 
академік НАН України В.Г. Кошечко 

Відповідальний секретар В.О. Харченко 


