
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання Національної комісії з питань Червоної книги України 

21 червня 2019 р.  м. Київ 

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 17.06.2019 по 

21.06.2019 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 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.; чл.-кор. 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.; к б. н. заст. директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. 

Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

Коломійчук В. П.; д. б. н., ректор Херсонського державного університету 
Ходосовцев О. Є.; д. б. н., зав. кафедри ЧНУ імені Юрія Федьковича 

Чорней І. І.; 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.; к б. н., 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.; чл.-кор.  НАН 

України, директор Державної установи «Інститут морської біології НАН 

України» Александров Б. Г.; зав. відділу Інституту зоології ім. І.І. 

Шмальгаузена НАН України Аністратенко В. В.; директор Інституту 
гідробіології НАН України Афанасьєв С. О.; начальник відділу охорони 
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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.; к б. н., 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.;

зав. відділу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України 

Межжерін С. В.; 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, 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  ГО "Українське товариство охорони птахів" від 18.04.2019 № 55/04-

19 щодо дозволу на добування павутинними тенетами (з подальшим 

поверненням у природне середовище) 80 особин кажанів ряду Рукокрилі 

(Chiroptera) на території господарської зони НПП "Прип’ять-Стохід" 

(Любешівський район Волинської обл.) у червні – вересні 2019 р. для отримання 

даних видового складу, зняття популяційних параметрів та з метою 

прикріплення радіотелеметричного передавача. (чл.-кор. НАН України 

Акімов І.А.).

2. Клопотання Рівненського природного заповідника від 18.04.2019 № 195 щодо 

дозволу на добування павутинними тенетами (з подальшим поверненням у 

природне середовище) 80 особин кажанів ряду Рукокрилі (Chiroptera) на 

території Рівненського заповідника та прилеглих земель в межах Сарненського, 

Дубровицького, Володимирецького і Рокитнівського районів Рівницької обл. у 

червні – вересні 2019 р. для отримання даних видового складу, зняття 

популяційних параметрів та з метою прикріплення радіотелеметричного 

передавача (чл.-кор. НАН України Акімов І. А.)

СЛУХАЛИ: 

Клопотання  ГО "Українське товариство охорони птахів" від 18.04.2019 № 55/04-19 
щодо дозволу на добування павутинними тенетами (з подальшим поверненням у 
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природне середовище) 80 особин кажанів ряду Рукокрилі (Chiroptera) на території 
господарської зони НПП "Прип’ять-Стохід" (Любешівський район Волинської обл.) 
у червні – вересні 2019 р. для отримання даних видового складу, зняття 
популяційних параметрів та з метою прикріплення радіотелеметричного 
передавача. (чл.-кор. НАН України Акімов І.А.).

Питання задали: Радченко В. Г., Афанасьєв С. А., Межжерін С. В. 

В дискусії виступили: Радченко В. Г., Кошечко В. Г., Акімов І. А. 

ВИРІШИЛИ 

Надати дозвіл ГО "Українське товариство охорони птахів" на добування 

павутинними тенетами (з подальшим поверненням у природне середовище) 80 

особин кажанів ряду Рукокрилі (Chiroptera) на території господарської зони 

НПП "Прип’ять-Стохід" (Любешівський район Волинської обл.) у червні – 

вересні 2019 р. для отримання даних щодо видового складу, зняття 

популяційних параметрів та з метою прикріплення радіотелеметричних 

передавачів. 

Після проведення робіт відповідні акти мають бути надані до Національної 

комісії з питань Червоної книги України. В актах має бути зазначено дані 

щодо: місць та дат відловів, кількості відловлених особин за видами, із 

зазначенням їх статі за кожним з відловів; тварин, які були помічені (місце, 

дата, вид, стать, кількість); результативності мічення. 

Проголосували за – 33 члени комісії, не брали участь в голосуванні 

– 3 члени комісії 

СЛУХАЛИ: 

Клопотання Рівненського природного заповідника від 18.04.2019 № 195 
щодо дозволу на добування павутинними тенетами (з подальшим 
поверненням у природне середовище) 80 особин кажанів ряду Рукокрилі 
(Chiroptera) на території Рівненського заповідника та прилеглих земель в 
межах Сарненського, Дубровицького, Володимирецького і Рокитнівського 
районів Рівницької обл. у червні – вересні 2019 р. для отримання даних 
видового складу, зняття популяційних параметрів та з метою прикріплення 
радіотелеметричного передавача (чл. кор. НАН України Акімов І. А.) 

Питання задали: Кошечко В. Г.  

В дискусії виступили: Межжерін С. В.
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ВИРІШИЛИ 

Надати дозвіл Рівненському природному заповіднику на добування 

павутинними тенетами (з подальшим поверненням у природне середовище) 80 

особин кажанів ряду Рукокрилі (Chiroptera) на території Рівненського 

заповідника та прилеглих земель в межах Сарненського, Дубровицького, 

Володимирецького і Рокитнівського районів Рівницької обл. у червні – вересні 

2019 р. для отримання даних щодо видового складу, зняття популяційних 

параметрів та з метою прикріплення радіотелеметричних передавачів. 

Після проведення робіт відповідні акти мають бути надані до Національної 

комісії з питань Червоної книги України. В актах має бути зазначено дані 

щодо: місць та дат відловів, кількості відловлених особин за видами, із 

зазначенням їх статі за кожним з відловів; тварин, які були помічені (місце, 

дата, вид, стать, кількість); результативності мічення. 

Проголосували за – 33 члени комісії, не брали участь в голосуванні 

– 3 члени комісії 

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 


