
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Національної комісії з питань Червоної книги України 

28 березня 2019 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.;  директор Департаменту екомережі та природно-
заповідного фонду Мінприроди України Клід В. В.; 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.;  г. н. с. Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України Гелюта В. П.;  с. н. с. Інституту ботаніки 
ім. М.Г. Холодного НАН України Гайова В. П.;  зав. відділу Національного 
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України Мельник В. І.; начальник 
Управління охорони біорізноманіття та біобезпеки Мінприроди України  
Богданович Г. В.; 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. кафедри Навчально-
наукового центру «Інститут біології» Київського національного 
університету імені Тараса  Шевченка Лукашов Д. В.;  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.  



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
1. Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 28.11.2018  № 

113/626 щодо добування видів тварин, занесених до Червоної книги 
України в басейнах річок  Дністер та Західний Буг (з притоками) в межах 
Львівської обл. та р. Дністер (з притоками) в межах Івано-Франківської 
обл. Списки видів додаються. Строки добування: квітень-грудень 2019 р. 
Мета добування: отримання сучасних даних про місцезнаходження, 
видовий склад та чисельність червонокнижних видів риб, та їх частки у 
складі іхтіофауни гірських річок в рамках гідроекологічного 
моніторингу басейну р. Дністер; оцінка впливу будівництва і 
експлуатації ГЕС. Вилучені особини в живому стані будуть повернені в 
річкову систему, з якої були добуті. (чл.-кор. НАН України 
Афанасьев С. О.) 

2. Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 11.02.2019  № 
113/96 щодо добування видів тварин, занесених до Червоної книги 
України в басейнах річок  Дністер,  Серет з притоками в межах 
Тернопільської обл. за виключенням територій природно-заповідного 
фонду з урахуванням зауважень, зроблених місцевими органами 
облдержадміністрацій. Строки добування: травень 2019 р. - грудень 
2020 р.  Мета добування: отримання сучасних даних про 
місцезнаходження, видовий склад та чисельність червонокнижних видів 
риб, та їх частки у складі іхтіофауни гірських річок в рамках 
гідроекологічного моніторингу басейну р. Дністер; розробка 
рекомендацій щодо мінімізації негативного впливу будівництва і 
експлуатації ГЕС на біорізноманіття риб в цілому та збереження 
червонокнижних видів риб річок Карпатського регіону. Вилучені 
особини в живому стані будуть повернені в річкову систему, з якої були 
добуті. (чл.-кор. НАН України Афанасьев С. О.) 

3. Клопотання Київського зоологічного парку загальнодержавного 
значення від 10.01.2019 № 07/14 щодо добування звичайного хом’яка 
(Cricetus cricetus), занесеного до Червоної книги України,  у кількості 10 
особин (5 самців і 5 самиць), з метою штучного розведення. Місце 
відлову: землі загального користування Кіцманського району 
Чернівецької обл. Строки добування: з квітня по жовтень 2019 р. Випуск 
приплоду буде проводитись у НПП «Хотинський» (чл.-кор. НАН 
України Акімов І.А.) 

4. Клопотання Київського зоологічного парку загальнодержавного 
значення від 10.01.2019 № 07/15 щодо добування європейського ховраха 
(Spermophilus citellus), занесеного до Червоної книги України,  у 
кількості 10 молодих особин-цьоголіток (5 самців і 5 самиць), з метою 
штучного розведення. Місце відлову: землі загального користування у 
Чернівецькій обл., Кельменецькому районі (між сс. Бабин і Ленківці, і 
біля с. Оселвка) та у Хотинському районі (біля с. Анадоли). Строки 
добування: з березня по жовтень 2019 р. Випуск приплоду буде 
здійснено у Хотинському районі (біля с. Пригородок) для відтворення 
вимерлої колонії (чл.-кор. НАН України Акімов І.А.). 
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5. Клопотання Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України від 
26.02.2019 № 114/78/1 щодо добування жовточеревої кумки (Bombina 
varigata), занесеної до Червоної книги України,  у кількості 10 дорослих 
особин (5 самців і 5 самиць), з метою штучного розведення. Місце 
відлову: землі загального користування у Івано-Франківській обл., 
Верховинському районі (між сс. Верховина – Бистрець). Строки 
добування: з березня по жовтень 2019 р. Випуск приплоду буде 
здійснено у Верховинському районі (біля сс. Верховина - Бистрець) (чл.-
кор. НАН України Акімов І.А.). 

6. Клопотання Державної установи «Виробничо-експериментальний 
Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка 
С.Т. Артющика» від 05.02.2019 № 5/4.1–15/1429–19 стосовно видачі 
дозволу на добування в 2019 році в пониззі річки Дніпро видів, 
занесених до Червоної книги України, а саме:  плідників російського 
осетра (Acipenser guеldenstaеdtіі) кількістю 45 екземплярів (20 самиць та 
25 самців), білуги (Huso huso) кількістю 5 екз. (2 самиці та 3 самця), 
севрюги (Acipenser stellatus)– 25 екз. (10 самиць та 15 самців) у пониззі 
Дніпра від греблі Каховської ГЕС вниз за течією до верхньої межі 
Дніпровського заборонного простору в період: березень, квітень, травень 
2019 р. (чл.-кор. НАН України Акімов І.А.) 

СЛУХАЛИ: 
Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 28.11.2018  № 113/626 
щодо добування видів тварин, занесених до Червоної книги України в 
басейнах річок  Дністер та Західний Буг (з притоками) в межах Львівської 
обл. та р. Дністер (з притоками) в межах Івано-Франківської обл. Списки 
видів додаються. Строки добування: квітень-грудень 2019 р. Мета 
добування: отримання сучасних даних про місцезнаходження, видовий 
склад та чисельність червонокнижних видів риб, та їх частки у складі 
іхтіофауни гірських річок в рамках гідроекологічного моніторингу басейну 
р. Дністер; оцінка впливу будівництва і експлуатації ГЕС. Вилучені особини 
в живому стані будуть повернені в річкову систему, з якої були добуті. (чл.-
кор. НАН України Афанасьев С. О.) 

ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл Інституту гідробіології НАН України на добування видів риб, 
занесених до Червоної книги України, а саме: міноги української 
(Eudontomyzon mariae) – 30 екз., бичка пуголовочка Браунера 
(Benthophiloides brauneri) – 50 екз., бичка-пуголовка зірчастого 
(Benthophilus stellatus) – 50 екз., йоржа носаря (Gymnocephalus acerinus) – 
50 екз., перкаріни чорноморської (Percarina demidoffii) – 50 екз., харіуса 
європейського (Thymallus thymallus) – 50 екз., судака волзького (Sander 
volgensis) – 50 екз., чопа великого (Zingel zingel) – 50 екз., чопа малого 
(Zingel streber) – 50 екз., марени звичайної (Barbus barbus) – 100 екз., 
карася звичайного (Carassius carassius) – 200 екз., білоперого пічкура 
дністровського (Romanogobio kesslerii) – 100 екз., яльця звичайного 
(Leuciscus leuciscus) – 100 екз., вирезуба причорноморського (Rutilus frisii) – 
50 екз., миня річкового (Lota lota) – 50 екз., умбри (Umbra krameri) – 50 
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екз., лосося чорноморського (Salmo labrax) – 50 екз. в басейнах річок  
Дністер та Західний Буг (з притоками) в межах Львівської обл. та 
міноги української (Eudontomyzon mariae) – 50 екз., йоржа смугастого 
(Gymnocephalus schraetser) – 50 екз., чопа великого (Zingel zingel) – 50 екз., 
чопа малого (Zingel streber) – 50 екз., марени звичайної (Barbus barbus) – 
100 екз., марени дунайсько-дністровської (Barbus petenyi), білоперого 
пічкура дністровського (Romanogobio kesslerii) – 100 екз., яльця звичайного 
(Leuciscus leuciscus) – 100 екз., умбри (Umbra krameri) – 50 екз., лосося 
дунайського (Нuchо huchо) – 50 екз. в басейні р. Дністер (з притоками) 
в межах Івано-Франківської обл. з метою отримання сучасних даних 
про місцезнаходження, видовий склад та чисельність червонокнижних 
видів риб, та їх частки у складі іхтіофауни гірських річок в рамках 
гідроекологічного моніторингу басейну р. Дністер; оцінка впливу 
будівництва і експлуатації ГЕС. квітень-грудень 2019 р. Вилучені особини 
видів риб, що знаходяться під охороною, з прижиттєвим зняттям трьох 
лусок 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. 

Рішення прийнято одноголосно 

СЛУХАЛИ: 
Клопотання Інституту гідробіології НАН України від 11.02.2019  № 113/96 
щодо добування видів тварин, занесених до Червоної книги України в 
басейнах річок  Дністер,  Серет з притоками в межах Тернопільської обл. за 
виключенням територій природно-заповідного фонду з урахуванням 
зауважень, зроблених місцевими органами облдержадміністрацій. Строки 
добування: травень 2019 р. - грудень 2020 р.  Мета добування: отримання 
сучасних даних про місцезнаходження, видовий склад та чисельність 
червонокнижних видів риб, та їх частки у складі іхтіофауни гірських річок в 
рамках гідроекологічного моніторингу басейну р. Дністер; розробка 
рекомендацій щодо мінімізації негативного впливу будівництва і 
експлуатації ГЕС на біорізноманіття риб в цілому та збереження 
червонокнижних видів риб річок Карпатського регіону. Вилучені особини в 
живому стані будуть повернені в річкову систему, з якої були добуті. (чл.-
кор. НАН України Афанасьев С. О.) 

ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл Інституту гідробіології НАН України на добування видів риб, 
занесених до Червоної книги України, а саме: міноги української 
(Eudontomyzon mariae) – 30 екз., бичка пуголовочка Браунера 
(Benthophiloides brauneri) – 50 екз., бичка-пуголовка зірчастого 
(Benthophilus stellatus) – 50 екз., йоржа носаря (Gymnocephalus acerinus) – 
50 екз., перкаріни чорноморської (Percarina demidoffii) – 50 екз., харіуса 
європейського (Thymallus thymallus) – 50 екз., судака волзького (Sander 
volgensis) – 50 екз., чопа великого (Zingel zingel) – 50 екз., чопа малого 
(Zingel streber) – 50 екз., марени звичайної (Barbus barbus) – 100 екз., 
карася звичайного (Carassius carassius) – 200 екз., білоперого пічкура 
дністровського (Romanogobio kesslerii) – 100 екз., яльця звичайного 
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(Leuciscus leuciscus) – 100 екз., вирезуба причорноморського (Rutilus frisii) – 
50 екз., миня річкового (Lota lota) – 50 екз., умбри (Umbra krameri) – 50 
екз., лосося чорноморського (Salmo labrax) – 50 екз. в басейнах річок  
Дністер,  Серет з притоками в межах Тернопільської обл. за 
виключенням територій природно-заповідного фонду з метою отримання 
сучасних даних про місцезнаходження, видовий склад та чисельність 
червонокнижних видів риб, та їх частки у складі іхтіофауни гірських річок в 
рамках гідроекологічного моніторингу басейну р. Дністер; розробка 
рекомендацій щодо мінімізації негативного впливу будівництва і 
експлуатації ГЕС на біорізноманіття риб в цілому та збереження 
червонокнижних видів риб річок Карпатського регіону. Строки добування: 
травень 2019 р. - грудень 2020 р. Вилучені особини видів риб, що знаходяться 
під охороною, з прижиттєвим зняттям трьох лусок 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. 

СЛУХАЛИ: 
Клопотання Київського зоологічного парку загальнодержавного значення 
від 10.01.2019 № 07/14 щодо добування звичайного хом’яка (Cricetus 
cricetus), занесеного до Червоної книги України,  у кількості 10 особин (5 
самців і 5 самиць), з метою штучного розведення. Місце відлову: землі 
загального користування Кіцманського району Чернівецької обл. Строки 
добування: з квітня по жовтень 2019 р. Випуск приплоду буде проводитись у 
НПП «Хотинський» (чл.-кор. НАН України Акімов І.А.) 

ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл на добування звичайного хом’яка (Cricetus cricetus)  у 
кількості 10 особин (5 самців і 5 самиць), з метою штучного розведення із 
земель загального користування Кіцманського району Чернівецької обл. 
Строки добування: з квітня по жовтень 2019 р. Випуск приплоду проводити 
у НПП «Хотинський». Відповідні акти мають бути надані до Національної 
комісії з питань Червоної книги України. 

Рішення прийнято одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Клопотання Київського зоологічного парку загальнодержавного значення 
від 10.01.2019 № 07/15 щодо добування європейського ховраха 
(Spermophilus citellus), занесеного до Червоної книги України,  у кількості 10 
молодих особин-цьоголіток (5 самців і 5 самиць), з метою штучного 
розведення. Місце відлову: землі загального користування у Чернівецькій 
обл., Кельменецькому районі (між сс. Бабин і Ленківці, і біля с. Оселівка) та 
у Хотинському районі (біля с. Анадоли). Строки добування: з березня по 
жовтень 2019 р. Випуск приплоду буде здійснено у Хотинському районі 
(біля с. Пригородок) для відтворення вимерлої колонії (чл.-кор. НАН 
України Акімов І.А.).  
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ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл на добування європейського ховраха (Spermophilus citellus)  у 
кількості 10 молодих особин-цьоголіток (5 самців і 5 самиць), з метою 
штучного розведення із земель загального користування у Кельменецькому 
районі (між сс. Бабин і Ленківці, і біля с. Оселівка) та у Хотинському районі (біля 
с. Анадоли) Чернівецької обл. Строки добування: з березня по жовтень 2019 
р. Випуск приплоду проводити у Хотинському районі (біля с. Пригородок) 
для відтворення вимерлої колонії. Відповідні акти мають бути надані до 
Національної комісії з питань Червоної книги України. 

Рішення прийнято одноголосно 

СЛУХАЛИ: 

Клопотання Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України від 26.02.2019 
№ 114/78/1 щодо добування жовточеревої кумки (Bombina varigata), занесеної до 
Червоної книги України,  у кількості 10 дорослих особин (5 самців і 5 самиць), з 
метою штучного розведення. Місце відлову: землі загального користування у 
Івано-Франківській обл., Верховинському районі (між сс. Верховина – Бистрець). 
Строки добування: березень – жовтень 2019 р. Випуск приплоду буде здійснено у 
Верховинському районі (біля сс. Верховина - Бистрець) (чл.-кор. НАН України 
Акімов І.А.). 

 ВИРІШИЛИ 
Надати дозвіл на добування жовточеревої кумки (Bombina varigata) у 
кількості 10 дорослих особин (5 самців і 5 самиць), з метою штучного 
розведення із земель загального користування у Івано-Франківській обл., 
Верховинському районі (між сс. Верховина – Бистрець). Строки добування: 
березень – жовтень 2019 р. Випуск приплоду здійснити у Верховинському 
районі. Відповідні акти мають бути надані до Національної комісії з питань 
Червоної книги України. 

Рішення прийнято одноголосно 

СЛУХАЛИ: 
Клопотання Державної установи «Виробничо-експериментальний Дніпровський 
осетровий рибовідтворювальний завод імені академіка С.Т. Артющика» від 
05.02.2019 № 5/4.1–15/1429–19 стосовно видачі дозволу на добування в 2019 році 
в пониззі річки Дніпро видів, занесених до Червоної книги України, а саме:  
плідників російського осетра (Acipenser guеldenstaеdtіі) кількістю 45 екземплярів 
(20 самиць та 25 самців), білуги (Huso huso) кількістю 5 екз. (2 самиці та 3 самця), 
севрюги (Acipenser stellatus)– 25 екз. (10 самиць та 15 самців) у пониззі Дніпра від 
греблі Каховської ГЕС вниз за течією до верхньої межі Дніпровського заборонного 
простору в період: березень, квітень, травень 2019 р. (чл.-кор. НАН України 
Акімов І.А.) 

Питання задали:  Радченко В. Г., Кошечко В. Г. 
В дискусії виступили: Радченко В. Г., Кошечко В. Г., Плічко В. Ф., 
Межжерін С. В. 

6 
 




	ПРОТОКОЛ № 5



