
 

ПРОТОКОЛ № 13 

засідання Національної комісії з питань Червоної книги України 

11 січня 2021 р. м. Київ 

У зв'язку з карантином щодо запобігання поширенню хвороби COVID-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 04.01.2021 по 11.01.2021 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.; начальник відділу координації еколого-освітньої та 

рекреаційної діяльності Департаменту природно-заповідного фонду 

Міндовкілля України Парчук Г. В.; заст. директора Департаменту охорони, 

використання водних біоресурсів та ліцензування Держрибагентства України 

Плічко В.Ф.; 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.; академік НАН 

України, зав. відділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 

Дідух Я. 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.; д. б. н., проф. Херсонського державного університету Ходосовцев О. Є.; 

с. н. с. Поліського філіалу УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького Держлісагентства 

України та НАН України Орлов О.О.; д. б. н., зав. лабораторії Інституту 

ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Кондратюк С. Я.; д. б. н., зав. 

кафедри ЧНУ імені Юрія Федьковича Чорней І. І.; д. б. н., зав. відділу 

Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України Мельник В.І.; 

секретар секції, зав. лабораторії Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 

України, Коротченко І.А.; директор Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 

НАН України чл.-кор. НАН України Акімов І. А.; д. б. н., зав. відділу Інституту 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Аністратенко В. В.; директор 

Інституту гідробіології НАН України чл.- кор. НАН України Афанасьєв С. О.; 

начальник відділу охорони тваринного світу Управління охорони 

біорізноманіття та земельних ресурсів Міндовкілля України 
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Домашлінець В. Г.; зав. відділу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 

України чл.-кор. НАН України Корнєєв В. О.; к. б. н., зав. відділу Інституту 

зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Костюшин В.А.; к. б. н., с. н. с. 

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

д. б. н., проф., зав. кафедри Навчально-наукового центру «Інститут біології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лукашов Д.В.; 

к. б. н., с. н. с. Національного науково-природничого музею НАН України 

Манило Л.Г.; д. б. н., проф., зав. відділу Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України Межжерін С. В.; к. б. н., с. н. с. Інституту зоології 

ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Некрасова О. Д.; директор ДНУ «Інститут 

еволюційної екології НАН України» академік НАН України Радченко В.Г.; 

д. б. н., зав. міжвідомчої Азово-Чорноморської орнітологічної станції 

Чернічко Й. І.; секретар Секції з питань охорони тваринного світу, к. б. н., н. с. 

Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена Козиненко І.І.; відповідальний 

секретар Комісії, д. б. н., заст. директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена 

НАН України Харченко В.О. 

 

Головуючий: перший заступник голови Національної комісії з питань 

Червоної книги України, віце-президент НАН України академік НАН України 

Кошечко В.Г. 

Секретар: д. б. н., заст. директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 

України Харченко В. О. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Клопотання Благодійної організації «Благодійний Фонд «Беремицьке 
Біосфера» від 22.07.2020 №37 стосовно видачі дозволу на відлов 4 особин 
європейського зубра (1 самець і 3 самиці репродуктивного віку в угіддях 
ДП «Конотопське лісове господарство» (Сумська обл., Конотопський 
район) у січні 2021 р. - березні 2022 р. з метою створення у парку природи 
«Беремицьке» (с. Беремицьке, Козелецький р-н, Чернігівська обл.) 
напіввільного угруповання для відновлення виду в навколишніх угіддях. 
(Доповідач: чл.- кор. НАН України Акімов І. А.). 

2. Розгляд звернень народного депутата А. Урбанського та голови 
Дунайської асоціації риболовецьких господарств І. Гончарова щодо 
недопущення внесення рибця до ЧКУ (Доповідач: чл.- кор. НАН України 
Акімов І. А.). 

СЛУХАЛИ: 

1. Клопотання Благодійної організації «Благодійний Фонд «Беремицьке 
Біосфера» від 22.07.2020 №37 стосовно видачі дозволу на відлов 4 особин 
європейського зубра (1 самець і 3 самиці репродуктивного віку в угіддях ДП 
«Конотопське лісове господарство» (Сумська обл., Конотопський район) у 
січні 2021 р. - березні 2022 р. з метою створення у парку природи 
«Беремицьке» (с. Беремицьке, Козелецький р-н, Чернігівська обл.) 
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напіввільного угруповання для відновлення виду в навколишніх угіддях. 
(Доповідач чл.- кор. НАН України Акімов І. А.). 

У ДИСКУСІЇ ВИСТУПИЛИ: 

Костюшин В. А., Чернічко Й. І., Радченко В.Г., Афанасьєв С. О., Лукашов Д.В., 
Межжерін С. В. та ін. 

ВИРІШИЛИ: 

Підтримати клопотання Благодійної організації «Благодійний Фонд 
«Беремицьке Біосфера» на відлов 4 особин європейського зубра (1 самець і 3 
самиці репродуктивного віку в угіддях ДП «Конотопське лісове господарство» 
(Сумська обл., Конотопський район) у січні 2021 р. - березні 2022 р. з метою 
створення у парку природи «Беремицьке» (с. Беремицьке, Козелецький р-н, 
Чернігівська обл.) напіввільного угруповання для відновлення виду в 
навколишніх угіддях за умови надання детальних щорічних звітів про стан 
виконання програми розведення зубра (Bison bonasus Linnaeus, 1758) на 
території земельних та лісових ділянок парку природи «Беремицьке»в межах 
сіл Беремицьке та Євминка, Козелецького району, Чернігівської області. 

Рішення ухвалене 31 голосом (1 голос проти) з 32 членів комісії, що брали 
участь в засіданні. 

СЛУХАЛИ: 

2. Про звернення народного депутата А. Урбанського та голови Дунайської 
асоціації риболовецьких господарств І. Гончарова щодо недопущення 
внесення рибця до ЧКУ (Доповідач чл-.кор. НАН України Акімов І. А.). 

У ДИСКУСІЇ ВИСТУПИЛИ: 

Костюшин В. А., Радченко В.Г., Афанасьєв С. О., Лукашов Д.В., Межжерін С. В., 
Манило Л. Г. та ін. 

ВИРІШИЛИ: 

Національна комісія з питань Червоної книги України розглянула відповідні 
звернення народного депутата А. Урбанського та голови Дунайської асоціації 
риболовецьких господарств І. Гончарова, а також проаналізувавши інформацію 
Державного агентства рибного господарства України, про наявну різницю в 
динаміці та тенденціях чисельності рибця звичайного в різних річкових 
басейнах України, і вважає за доцільне:  

- відтермінувати занесення рибця до Червоної Книги України; 

- звернутися до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України з 
ініціативою виділити кошти на проведення досліджень сучасного стану 
популяцій рибця в Україні, а також наголосити на необхідності встановлення 
більш жорстких лімітів на вилов цього виду, включаючи можливість 
запровадження повної заборони його вилову на окремих територіях (річках, 
водоймах, внутрішніх морських водах та територіальному морі). 
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Водночас Національна комісія вважає за необхідне внести до IV видання ЧКУ 
підуста (Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)). Цей вид зберігся в мізерній 
кількості у верхній течії Дніпрі, в річці Десна, деяких притоках Прип'яті, а також 
невеликих річках Карпат. Сучасні умови існування і нересту для цього 
реофільного виду в Україні є вкрай несприятливі, а не зарегульованих річок 
практично не лишилося.  

Рішення ухвалене 28 голосами (2 голоси проти, 2 - утримались) з 32 членів 
комісії, що брали участь в засіданні. 

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 

 


