ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
15.03.2017 .

м.Київ

№.

73

.

Про
внесення
змін
до
постанови Президії НАН України
від 26.06.2013 № 97

З метою вдосконалення роботи Національної комісії з питань
Червоної книги України, її структури та персонального складу Президія
НАН України постановляє:
1. Затвердити:
– Положення про Національну комісію з питань Червоної книги
України (додається);
– Персональний склад Національної комісії з питань Червоної
книги України (додається).
2. Визнати п.2 та п.3 постанови Президії НАН України
від 26.06.2013 № 97 «Про Національну комісію з питань Червоної книги
України», такими що втратили чинність.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на віцепрезидента НАН України академіка НАН України А.Г.Загороднього.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Б.Є.Патон

Головний учений секретар
Національної академії наук України
академік НАН України

В.Л.Богданов

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 15.03.2017 № 73

ПОЛОЖЕННЯ
про Національну комісію з питань Червоної книги України
1. Національна комісія з питань Червоної книги України (далі –
Комісія) утворюється для науково-організаційного забезпечення ведення
Червоної книги України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами
України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України,
рішеннями Президії НАН України, іншими нормативно-правовими
актами, а також цим Положенням.
3. Базовими установами Комісії є Інститут ботаніки
ім.М.Г.Холодного
НАН України
та
Інститут
зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України.
4. Комісія:
– забезпечує науково-організаційне ведення Червоної книги
України;
– організує проведення аналізу даних про стан популяцій об’єктів
Червоної книги України;
– організує і координує наукові дослідження з метою виявлення
нових місць перебування (зростання) об’єктів Червоної книги України,
зокрема на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
– координує діяльність наукових установ, зокрема сприяє
діяльності базових установ у питаннях, пов’язаних із проведенням
постійних спостережень за станом популяцій об’єктів Червоної книги
України, розробляє та вносить пропозиції про зміну або встановлення
категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до
Червоної книги України;
– сприяє створенню та діяльності у базових установах структурних
підрозділів для постійного збирання нових даних щодо стану рідкісних
видів, їх упорядкування та внесення до відповідних комп’ютерних баз
даних;
– визначає критерії включення до Червоної книги України
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
тваринного і рослинного світу, аналізує, узагальнює пропозиції
відповідних установ, організацій і окремих громадян та подає до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища, рекомендації

2
про включення до Червоної книги України або виключення з неї видів
тваринного і рослинного світу;
– розробляє заходи щодо збереження та охорони об’єктів Червоної
книги України та здійснює контроль за їх проведенням;
– організує розробку та затвердження національних методик
обліку об'єктів Червоної книги України;
– розглядає проекти правил, рекомендацій і методичних матеріалів
із питань охорони, раціонального використання та відтворення видів
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України,
Європейських червоних списків тварин і рослин, що перебувають під
загрозою зникнення, Червоного списку Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП), а також видів тваринного і рослинного світу, щодо
яких Україна є стороною міжнародних договорів, готує відповідні
пропозиції;
– приймає рішення щодо спеціального використання (добування,
збирання, переміщення, переселення тощо) об’єктів Червоної книги
України та подає їх до центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного
середовища, для видачі відповідного дозволу;
– контролює підготовку матеріалів, визначає форму подання
відомостей до чергового офіційного видання Червоної книги України;
– отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на неї завдань.
Комісія може утворювати експертні ради та залучати для роботи
на громадських засадах фахівців центральних органів виконавчої влади,
наукових установ і громадських організацій (за погодженням з їх
керівниками).
5. Персональний склад Комісії затверджується Президією
НАН України.
6. Головою Комісії є Президент НАН України.
7. Першим заступником голови Комісії є віце-президент
НАН України, який очолює Секцію хімічних і біологічних наук НАН
України.
8. Національна комісія з питань Червоної книги України
складається з Бюро Комісії та двох секцій: Секції з питань охорони
рослинного світу і грибів та Секції з питань охорони тваринного світу.
9. До складу Комісії включаються провідні вчені Національної
академії наук України, інших наукових і науково-освітніх установ,
фахівці центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони навколишнього природного середовища,
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного
господарства.
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10. Бюро Комісії створюється з метою оперативного прийняття
рішень, зокрема щодо отримання дозволів на спеціальне використання
об’єктів рослинного та тваринного світу тощо. До складу Бюро Комісії
входять: голова Комісії, перший заступник голови Комісії, заступники
голови Комісії, які керують роботою секцій, фахівці центрального
органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
охорони навколишнього природного середовища, центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та
мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику у сфері рибного господарства, та
відповідальний секретар.
11. Секції створюються з метою підготовки на розгляд Комісії та
Бюро Комісії ґрунтовних матеріалів щодо:
– стану популяцій об’єктів Червоної книги України;
– організації і координації наукових досліджень по виявленню
нових місць перебування (зростання) об’єктів Червоної книги України,
зокрема на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;
– проведення постійних спостережень за станом популяцій
об'єктів Червоної книги України;
– визначення критеріїв включення до Червоної книги України
рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів
тваринного і рослинного світу;
– розроблення та внесення змін до встановлення категорій видів
тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги
України;
– включення до Червоної книги України або виключення з неї
видів тваринного і рослинного світу;
– розроблення заходів зі збереження та охорони об’єктів Червоної
книги України та здійснення контролю за їх проведенням;
– розроблення національних методик обліку об’єктів Червоної
книги України;
– проектів правил, рекомендацій і методичних матеріалів із питань
охорони, раціонального використання та відтворення видів тваринного і
рослинного світу, занесених до Червоної книги України, Європейських
червоних списків тварин і рослин, що перебувають під загрозою
зникнення, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи
(МСОП), а також видів тваринного і рослинного світу, щодо яких
Україна є стороною міжнародних договорів, готує відповідні пропозиції;
– прийняття рішення про спеціальне використання (добування,
збирання, переміщення, переселення тощо) об’єктів Червоної книги
України;
– підготовки матеріалів та форми подання відомостей до чергового
офіційного видання Червоної книги України.
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Секцію з питань охорони рослинного світу і грибів очолює
директор Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН України, а Секцію
з питань охорони тваринного світу – директор Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України. Голови секцій є заступниками голови
Комісії.
Секретар секції призначається її головою зі складу співробітників
базової установи або, як виняток, з іншої установи НАН України.
До складу секцій входять члени Комісії, які є провідними вченими
з відповідних розділів ботаніки, мікології та зоології.
12. До участі в засіданнях Комісії як спостерігачі також можуть
залучатися представники всеукраїнських громадських організацій,
статутами яких передбачена діяльність з охорони видів тваринного
та/або рослинного світу.
13. Відповідальний секретар Комісії призначається зі складу
співробітників апарату Президії НАН України або установ
НАН України.
14. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно
до планів роботи, що складаються за пропозиціями секцій та членів
Комісії.
Матеріали на розгляд Комісії готують секції.
Засідання Комісії веде її голова, а у разі відсутності голови –
перший заступник голови Комісії.
Засідання Комісії відбуваються в міру виникнення потреби.
15. Засідання Комісії правомочне приймати рішення, якщо в ньому
беруть участь більше як половина персонального складу Комісії.
16. Рішення Комісії у вигляді постанов приймаються шляхом
відкритого голосування простою більшістю голосів членів Комісії, які
брали участь у голосуванні. У разі потреби рішення може прийматися
шляхом таємного голосування, якщо за це проголосувала більшість
присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів
розгляд питання переноситься на наступне засідання.
Хід засідання Комісії оформляється протоколом, який підписує
головуючий на засіданні та відповідальний секретар.
17. Рішення Комісії з питань, що потребують оперативного
розгляду, зокрема щодо отримання дозволів на спеціальне використання
(добування, збирання, переміщення тощо) об’єктів рослинного і
тваринного світу, приймаються Бюро Комісії на підставі висновку,
зробленого відповідною Секцією Комісії. Лист-погодження на
спеціальне
використання
(добування,
збирання,
переміщення
переселення тощо) об’єктів рослинного і тваринного світу погоджується
з членами Бюро Комісії, підписується головою Комісії або його першим
заступником та надсилається на розгляд до центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони
навколишнього природного середовища.
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18. До питань, рішення з яких приймаються виключно на
засіданнях Комісії, належать:
– включення до Червоної книги України або виключення з неї
видів тваринного і рослинного світу;
– ухвалення національних методик обліку об’єктів Червоної книги
України;
– ухвалення правил, рекомендацій і методичних матеріалів з
питань охорони, раціонального використання та відтворення видів
тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України,
Європейських червоних списків тварин і рослин, що перебувають під
загрозою зникнення, Червоного списку Міжнародного союзу охорони
природи (МСОП), а також видів тваринного і рослинного світу, щодо
яких Україна є стороною міжнародних договорів.
19. Відповідальний секретар Комісії готує матеріали до засідань і
проекти рішень, організовує контроль за їх виконанням.
20. Участь у роботі Комісії здійснюється на громадських засадах.
21. Зміни до персонального складу Комісії вносяться в міру
виникнення потреби.
22. Матеріально-технічне
забезпечення
діяльності
секцій
здійснюють установи НАН України, що є базовими установами Комісії.
23. Матеріально-технічне
забезпечення
діяльності
Комісії
здійснює НАН України.

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 15.03.2017 № 73

СКЛАД
Національної комісії з питань Червоної книги України
ПАТОН
Борис Євгенович

– президент НАН України, академік
НАН України, голова Комісії

КОШЕЧКО
Вячеслав Григорович

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

ТОМАХІН
Михайло Лоранович

– директор Департаменту охорони
природних ресурсів Мінприроди
України (за посадою)

РОМАНОВСЬКИЙ
Володимир Францевич

– начальник управління лісового
господарства та відтворення лісів
Державного агентства лісових ресурсів
України (за посадою)

ПЛІЧКО
Василь Федорович

– заступник начальника Управління
організації рибальства, аквакультури
та наукового забезпечення галузі
Державного агентства рибного
господарства України (за посадою)

ХАРЧЕНКО
Віталій Олександрович

– заступник директора з наукової роботи
Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН України, кандидат біологічних
наук, відповідальний секретар Комісії

Секція з питань охорони рослинного світу
МОСЯКІН
Сергій Леонідович

– директор Інституту ботаніки
ім.М.Г.Холодного НАН України,
голова Секції, член-кореспондент
НАН України, заступник голови Комісії
(за посадою)
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БУРДА
Раїса Іванівна

– заступник директора Державної
установи «Інститут еволюційної
екології НАН України», доктор
біологічних наук

ГАЙОВА
Віра Павлівна

– старший науковий співробітник
Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН України, кандидат біологічних
наук

ГАПОНЕНКО
Микола Борисович

– заступник директора Національного
ботанічного саду ім.М.М.Гришка
НАН України, кандидат біологічних
наук

ГЕЛЮТА
Василь Петрович

– головний науковий співробітник
Інституту ботаніки ім.М.Г.Холодного
НАН України, доктор біологічних наук

ДІДУХ
Яків Петрович

– завідувач відділу Інституту ботаніки
ім.М.Г.Холодного НАН України,
член-кореспондент НАН України

КАГАЛО
Олександр Олександрович

– завідувач відділу Інституту екології
Карпат НАН України, кандидат
біологічних наук

КОЛОМІЙЧУК
Віталій Петрович

– заступник директора Ботанічного саду
ім. академіка О.В.Фоміна
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, кандидат
біологічних наук

КОРОТЧЕНКО
Ірина Андріївна

– завідувач лабораторії Інституту
ботаніки ім.М.Г.Холодного НАН
України, секретар Секції, кандидат
біологічних наук

МЕЛЬНИК
Віктор Іванович

– завідувач відділу Національного
ботанічного саду ім.М.М.Гришка НАН
України, доктор біологічних наук
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МОВЧАН
Микола Михайлович

– заступник директора Департаменту
охорони природних ресурсів –
начальник відділу охорони рослинного
світу Міністерства екології та
природних ресурсів України

ОРЛОВ
Олександр Олександрович

– старший науковий співробітник
Поліського філіалу Українського
науково-дослідного інституту лісового
господарства та агролісомеліорації
ім.Г.М.Висоцького Державного
агентства лісових ресурсів України та
НАН України, кандидат біологічних
наук

ХОДОСОВЦЕВ
Олександр Євгенович

– професор Херсонського державного
університету, доктор біологічних наук

ЦАРЕНКО
Петро Михайлович

– завідувач відділу Інституту ботаніки
ім.М.Г.Холодного НАН України,
доктор біологічних наук

ЧОРНЕЙ
Ілля Ілліч

– завідувач кафедри Чернівецького
національного університету імені Юрія
Федьковича, доктор біологічних наук
Секція з питань охорони тваринного світу

АКІМОВ
Ігор Андрійович

– директор Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України,
голова Секції, член-кореспондент
НАН України, заступник голови Комісії
(за посадою)

АЛЕКСАНДРОВ
Борис Георгійович

– директор Державної установи «Інститут
морської біології НАН України»,
член-кореспондент НАН України

АНІСТРАТЕНКО
Віталій Вячеславович

– завідувач відділу Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України,
доктор біологічних наук
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АФАНАСЬЄВ
Сергій Олександрович

– директор Інституту гідробіології
НАН України, доктор біологічних наук

ДОМАШЛІНЕЦЬ
Володимир Григорович

– начальник відділу охорони тваринного
світу Департаменту охорони природних
ресурсів Міністерства екології та
природних ресурсів України

КОЗІНЕНКО
Ірина Іванівна

– науковий співробітник Інституту
зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН України, секретар Секції,
кандидат біологічних наук

КОРНЄЄВ
Валерій Олексійович

– завідувач відділу Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України,
доктор біологічних наук

КОСТЮШИН
Василь Анатолійович

– завідувач відділу Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України,
кандидат біологічних наук

КОШЕЛЄВ
Олександр Вікторович

– старший науковий співробітник
Державної установи «Інститут морської
біології НАН України», кандидат
біологічних наук

ЛУКАШОВ
Дмитро Володимирович

– завідувач кафедри Навчально-наукового
центру «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка, доктор
біологічних наук

МАНИЛО
Леонід Георгійович

– старший науковий співробітник
Національного науково-природничого
музею НАН України, кандидат
біологічних наук

МЕЖЖЕРІН
Сергій Віталійович

– завідувач відділу Інституту зоології
ім.І.І.Шмальгаузена НАН України,
доктор біологічних наук

НЕКРАСОВА
Оксана Дмитрівна

– старший науковий співробітник
Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена
НАН України, кандидат біологічних наук
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РАДЧЕНКО
Володимир Григорович

– директор Державної установи
«Інститут еволюційної екології
НАН України», академік НАН України

ЧЕРНІЧКО
Йосип Іванович

– завідувач міжвідомчої АзовоЧорноморської орнітологічної станції,
доктор біологічних наук

