
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання Національної комісії з питань Червоної книги України 

14 грудня 2018 р.  м. Київ 

ПРИСУТНІ: члени Національної комісії з питань Червоної книги України: 
перший заступник голови, віце-президент НАН України академік НАН 
України Кошечко В.Г.; начальник управління лісового господарства 
Держлісагентства України Романовський В. Ф.; 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.; чл.-кор. НАН України, директор Інституту ботаніки ім. 
М.Г. Холодного НАН України, голова Секції з питань охорони рослинного 
світу, заст. голови Комісії Мосякін С. Л.; заст. директора ДНУ «Інститут 
еволюційної екології НАН України» Бурда Р. І.; заст. директора 
Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України Гапоненко 
М. Б.; г. н. с. 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.; зав. 
відділу Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України Царенко П. 
М.; зав. відділу Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН 
України Мельник В. І.; 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.; чл.-кор. НАН України, директор Інституту зоології 
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України голова Секції з питань охорони 
тваринного світу, заст. голови Комісії Акімов І. А.; директор Інституту 
гідробіології НАН України Афанасьєв С. О.; начальник відділу охорони 
тваринного світу Департаменту охорони природних ресурсів Мінприроди 
України Домашлінець В. Г.; 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.; 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.; зав. відділу 
Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України Межжерін С. В.; 
ДНУ «Інститут еволюційної екології 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. 



Секретар: заст. директора Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН 
України Харченко В. О.  

Запрошені: п.н.с. Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 
Смаголь В. М. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
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 

2 
 



гірських річкових систем. Строки добування: протягом 2019 р. (чл.-кор. 
НАН України Афанасьєв С. О.) 

СЛУХАЛИ: 
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) 

Питання задали: Радченко В. Г., Костюшин В. А., Кошечко В. Г. 

В дискусії виступили: Дідух Я. П., Кошечко В. Г., Домашлінець В. Г., 
Радченко В. Г., Мосякін С. Л., Афанасьєв С. О.  

ВИРІШИЛИ 
Структуру видових нарисів та методичні рекомендації зі збору, підготовки і 
стандартизованої подачі матеріалів затвердити та використовувати при 
підготовці видових нарисів IV видання Червоної книги України. Рослинний 
світ.  

Рішення прийнято одноголосно 

СЛУХАЛИ: 
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.) 

Питання задали: Дідух Я. П., Кошечко В. Г., Афанасьєв С. О. 

В дискусії виступили: Радченко В. Г.  

ВИРІШИЛИ 
Затвердити структуру видових нарисів та методичних рекомендацій з  
підготовки і стандартизованої подачі матеріалів та використовувати при 
роботі над IV виданням Червоної книги України. Тваринний світ. 

СЛУХАЛИ: 
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.) 

Питання задали:  Кошечко В. Г.,  

В дискусії виступили: Смаголь В. М. 
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ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл на відлов та 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.) строком з 
1.12.2018 р. до 28.02.2020 р. Відповідальною за збереження тварин 
вважається приймаюча сторона. Відповідні акти мають бути надані до 
Національної комісії з питань Червоної книги України. 

Рішення прийнято одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 03.12.2018 р. № 15-02-
211-18 на добування червонокнижних видів риб, а саме: йорша-носаря 
(Gymnocephalus acerinus) - 50 екз., марени звичайної (Barbus barbus) - 100 
екз., марени дунайсько-дністровської (B. petenyi) - 100 екз., марени 
Валецького (B. waleckii) - 100 екз., карася звичайного (Сarassius carassius) - 
200 екз., білоперого пічкура дністровського (Gobio kesslerii) - 50 екз., яльця 
звичайного (Leuciscus leuciscus) - 100 екз., миня річкового (Lota lota) - 100 
екз.  в басейні р. Західний Буг в межах Волинської обл.  з метою 
вивчення 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.  

Афанасьєв С. О. попросив дозволу доповідати відразу і з наступного 
питання, який йому й було надано. 

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 03.12.2018 р. № 15-02-
211-18 на добування червонокнижних видів риб, а саме: міноги української 
(Eudontomyzon mariae) - 50 екз., яльця звичайного (Leuciscus leuciscus) - 
100 екз., марени звичайної (Barbus barbus) - 100 екз., марени дунайсько-
дністровської (B. petenyi) - 100 шт., білоперого пічкура дністровського 
(Gobio kesslerii) - 100 шт., лосося дунайського (Hucho hucho) - 50 екз., йоржа 
смугастого (Gymnocephalus schraetser) - 50 екз., умбри звичайної (Umbra 
krameri)  - 50 екз., чопа великого (Zingel zingel) - 50 екз., чопа малого 
(Zingel streber)  - 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.) 

Клопотання Інституту гідробіології НАН України від № 5/4.1-15/13553-18 
від 14.12.2018 на добування червонокнижних видів риб, а саме: міноги 
угорської (Eudontomyzon danfordi) - 50 екз., яльця-андруги (Telestes souffia 
agassii) - 200 екз., яльця звичайного (Leuciscus leuciscus) - 50 екз., пічкура 
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дунайського (Gobio uranoscopus frici) - 50 екз., харіуса європейського 
(Thymallus thymallus) - 50 екз., лосося дунайського (Hucho hucho) - 50 екз.,  
лосося дунайського (Hucho hucho) - 50 екз., чопа великого (Zingel zingel) - 
50 екз., чопа малого (Zingel streber) -  50 екз., йоржа смугастого 
(Gymnocephalus schraetser) - 50 екз., марени звичайної (Barbus barbus) - 
100 екз., марени дунайсько-дністровської (B. petenyi) - 200 екз. в басейні 
р. Тиса в межах Закарпатської 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.) 

Питання задали:  Дідух Я. П., Акімов І. А. 
В дискусії виступили: Радченко В. Г., Кошечко В. Г. 

 

ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл Інституту гідробіології НАН України на добування 
червонокнижних видів риб, а саме: йорша-носаря (Gymnocephalus acerinus) 
- 50 екз., марени звичайної (Barbus barbus) - 100 екз., марени дунайсько-
дністровської (B. petenyi) - 100 екз., марени Валецького (B. waleckii) - 100 
екз., карася звичайного (Сarassius carassius) - 200 екз., білоперого пічкура 
дністровського (Gobio kesslerii) - 50 екз., яльця звичайного (Leuciscus 
leuciscus) - 100 екз., миня річкового (Lota lota) - 100 екз. в басейні р. 
Західний Буг в межах Волинської обл. з метою оцінки біорізноманіття 
та  екологічного стану транскордонних з ЄС річок України згідно до вимог 
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. 

Надати дозвіл Інституту гідробіології НАН України на добування 
червонокнижних видів риб, а саме: а саме: міноги української 
(Eudontomyzon mariae) - 50 екз., яльця звичайного (Leuciscus leuciscus) - 
100 екз., марени звичайної (Barbus barbus) - 100 екз., марени дунайсько-
дністровської (B. petenyi) - 100 шт., білоперого пічкура дністровського 
(Gobio kesslerii) - 100 шт., лосося дунайського (Hucho hucho) - 50 екз., йоржа 
смугастого (Gymnocephalus schraetser) - 50 екз., умбри звичайної (Umbra 
krameri)  - 50 екз., чопа великого (Zingel zingel) - 50 екз., чопа малого 
(Zingel streber)  - 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. 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. 
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