
 
 

Річний звіт  
громадської організації  

“Українська природоохоронна група”  
за період з березня 2018 по березень 2019 років 

 
Громадська організація “Українська природоохоронна група” (Ukrainian Nature Conservation        

Group, UNCG) була зареєстрована у 2018 році. Установчі збори відбулись 2 березня, до реєстру              
громадських організацій включена 19 березня 2018 року. Довідка платника податків отримана 5 травня             
2018 року. 

Головною метою Організації є об’єднання зусиль науковців, експертів та громадських активістів           
задля охорони біорізноманіття, збереження та розвитку природно-заповідного фонду, впровадження в          
Україні міжнародного природоохоронного законодавства. 

Відповідно до Статуту, члени UNCG обрали Правління у складі трьох осіб (в т.ч. Голову              
Правління) та Ревізора, що виконують керівні функції між Загальними зборами. Протягом року            
відбулись 4 засідання Правління (22.04.2018, 12.10.2018, 23.12.2018 та 2.02.2019).  

 
За звітний період UNCG була виконавцем/учасником низки проектів:  
1,2. Розвиток мережі Emerald в Україні.  
Проект «Розвиток громадських екологічних організацій та їх співпраці для         

розширення мережі Емеральд в Україні» (1.06.2018-31.05.2019), що реалізовується        
Фундацією Природна Спадщина (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Польща) у        
співпраці з членами UNCG, проект співфінансується Польсько-Американським       
Фондом Свободи в рамках програми RITA – «Зміни в регіоні», яку реалізує Фонд             
«Освіта для демократії». Результати проекту – в наступних розділах Звіту. 

Проект “Збереження Карпатської Пущі” реалізується у співпраці з членами         
UNCG з Фундацією Природна Спадщина (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Польща) і          
WWF Польщі; частина проекту що стосується розробки перспективних територій         
Смарагдової мережі в Україні. 

3. Допомога заповіднику “Крейдова флора”. 
Проект «Реабілітація Українського степового заповідника, що постраждав під        

час військових дій на території областей Східної України у співпраці з громадами»,            
реалізувався UNCG в рамках впровадження проекту «Програма екологічних        
громадських ініціатив для Сходу та Заходу України», що реалізується Фондом          
розвитку ГО «Західноукраїнський ресурсний центр» спільно з Міністерством екології         
та природних ресурсів України, за фінансової підтримки Міністерства закордонних         
справ Чеської Республіки 

 

https://drive.google.com/open?id=1JHpPBDnUrmyZ3B9ZUNByr7ZGKZkdJd6a
https://drive.google.com/open?id=1Qex7la8DU5AtokwZ5gtHEx-y7Rhz8npw
https://drive.google.com/open?id=1U-6kze4EfWuJqlCsTyMnWd9x9Oo4gjgq
https://drive.google.com/open?id=17KKDUnj7iolEGdvDrXD1fBo14PqTN2rm
https://drive.google.com/open?id=1OJpo89rdHih5UTqMJFl2kI9RgOp0uO4Z
https://drive.google.com/open?id=1Ff0apFEOUo8VZd91mt2rhWu4YOH-yg5g
https://drive.google.com/open?id=184iu4IRPlJtNj9Hy05BKG_ZT3wtMt-vW


Обіг коштів на рахунку Організації за звітний період склад 93606 грн           
(фінансовий звіт).  

 
Інформація про Організацію на даний момент представлена на сторінці         

Української Вікіпедії та на сайті www.uncg.org.ua, що перебуває на стадії розробки.           
Також, інтернет-представництвом організації є сторінка у мережі Фейсбук. 

 
Досягнення та напрацювання звітного року: 

1. Розробили наукові обгрунтування щодо включення цінних природних       
територій до Смарагдової мережі України 74 нових територій;  

2. Разом з Мінприроди України доопрацювали ці пропозиції, а також низку          
розроблених протягом попереднього року (загалом 106 обґрунтувань), та подали їх на           
розгляд Бернської конвенції. До цієї роботи був залучений 41 фахівець. Плаується що            
всі ці території отримають статус об'єктів Мережі до кінця 2019 року.  

3. Стали учасниками розробки проекту Закону України “Про території        
Смарагдової мережі”, що перебуває нині на етапі затвердження. 

4. Створили Базу даних Смарагдової мережі, у відповідності до вимог         
Бернської конвенції – перебуває в процесі затвердження. 

5. За клопотанням Групи, Бернська конвенція розпочала три процеси щодо         
порушень Україною вимог збереження територій Смарагдової мережі: військові        
навчання в Чорноморському заповіднику, оранка в заказнику “Тарутинський степ” та          
будівництво вітропарку на полонині Боржава. 

6. Розробили та передали на затвердження в Мінприроди ключ для         
визначення категорії проектованого ПЗФ. 

7. Долучились до розробки в Мінприроди Методичних рекомендацій щодо        
розроблення проектів створення природних територій та об'єктів природно-заповідного        
фонду України, які на даний час затверджені. 

8. Створили веб-додатки бази даних Смарагдової мережі України та        
започаткували таким чином національний веб-ресурс щодо Смарагдової мережі. 

9. 2/3 всіх площ ПЗФ, створених в Україні у 2017-2018 роках – створені за             
обгрунтуваннями, розробленими за участі членів Організації. 

10. Розробили проект створення НПП "Кам'янська Січ”, що зараз знаходиться         
на підписі у Президента України. 

11. Встановили вагончик для служби охорони в заповіднику «Крейдова        
флора». 

12. Створили відеоролик про крейдові оселища та заповідник “Крейдова        
флора”. 

13. Долучились від України в якості contributing authors до світової оцінки          
стану охорони біорізноманіття та екосистемних послуг в постсоціалістичній Євразії.         
Документ доступний до завантаження https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca 

14. За пропозиціями від України, у тому числі за участі членів UNCG, було            
внесено три нових типи оселищ до Резолюції 4 Бернської конвенції: E1.13 Continental            

https://drive.google.com/open?id=1x5ni4W5lKVHITEzH6u_AjynkbD6vGAgD
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Nature_Conservation_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ukrainian_Nature_Conservation_Group
http://www.uncg.org.ua/
https://www.facebook.com/UkrainianNatureConservationGroup/
https://menr.gov.ua/news/33163.html
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/-/t-pvs-bureau-meeting-6
https://rm.coe.int/other-complaints-presumed-threat-to-emerald-site-black-sea-biosphere-r/168091f533
https://rm.coe.int/other-complaints-presumed-threat-to-emerald-site-black-sea-biosphere-r/168091f533
https://rm.coe.int/other-complaints-presumed-threat-to-emerald-site-tarutino-ua0000137-fr/1680786dfa
https://rm.coe.int/other-complaints-presumed-threat-to-emerald-site-polonina-borzhava-ua0/1680925c02
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0306737-18
http://emerald.net.ua/
https://menr.gov.ua/news/33022.html
https://www.facebook.com/s.limanskij/posts/1066148456883912?__xts__%5B0%5D=68.ARDLCfoGfnaWlqwAXZyclWbq2KOwpsY1QqB8Ef8pwp9K-xNgrnP3w-NGsUQMNsOuqLAFzMj-ZnqGLs0lpfXSYavUIOGQ4n4tqqvssIIa_X4qW1sTaDkCkU0rJIhM0ojYeuvt6asfZJgNVn0NjLJmsEEkz6EFeW5yi4lMGFlP6oF3SSYBfUVqAz4FW_XJX59pFBeNhYwndi_7b9ys-TV-xCTQ66vETXZhXso52E4piUrTQ2ihzn-CVm3qEq09688U9pdQlZR4nqyTQxuFZnwjtEK8nrV_S1bOeI824rwbvOvdWhcFBNhlvDgszIVzt9DHMjS-ECI5WyEVaX29sghHXTY&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/s.limanskij/posts/1066148456883912?__xts__%5B0%5D=68.ARDLCfoGfnaWlqwAXZyclWbq2KOwpsY1QqB8Ef8pwp9K-xNgrnP3w-NGsUQMNsOuqLAFzMj-ZnqGLs0lpfXSYavUIOGQ4n4tqqvssIIa_X4qW1sTaDkCkU0rJIhM0ojYeuvt6asfZJgNVn0NjLJmsEEkz6EFeW5yi4lMGFlP6oF3SSYBfUVqAz4FW_XJX59pFBeNhYwndi_7b9ys-TV-xCTQ66vETXZhXso52E4piUrTQ2ihzn-CVm3qEq09688U9pdQlZR4nqyTQxuFZnwjtEK8nrV_S1bOeI824rwbvOvdWhcFBNhlvDgszIVzt9DHMjS-ECI5WyEVaX29sghHXTY&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/groups/389055904935863/permalink/448742858967167/?__xts__%5B0%5D=68.ARC5EkPUgjZIoaEDgskgECta-alJDzoNfdNmHsXd0YAV3GjysOJ56dTYBC8iLvjhlSmJRCGs8DW980Lxk8SE1Ghy8rcp-L4fqnVZWtzpquOKPA378TOJVuaFJZrLjWQRQZS71TdpaiGCjwvCoobNYz39Smxz6AbWNOvm_kk-hHfdzoyHOnrOA97tnWrz9hzPz5TUgBURqTw9X-WZtp5850WNOhvIUGIokbTKqJUcwRtbXSNQ297hIUG4xwF6iRGT5-77GpKW8DXm6sKrblnfhQnNBHfJfBeZaE8FCXJYadaO3PBRP03s6Jfk246GJdNaV7T3-uYCyg87Hhelh2oAyiwL8w8QOqfScYo&__tn__=-UC-R
https://www.facebook.com/groups/389055904935863/permalink/448742858967167/?__xts__%5B0%5D=68.ARC5EkPUgjZIoaEDgskgECta-alJDzoNfdNmHsXd0YAV3GjysOJ56dTYBC8iLvjhlSmJRCGs8DW980Lxk8SE1Ghy8rcp-L4fqnVZWtzpquOKPA378TOJVuaFJZrLjWQRQZS71TdpaiGCjwvCoobNYz39Smxz6AbWNOvm_kk-hHfdzoyHOnrOA97tnWrz9hzPz5TUgBURqTw9X-WZtp5850WNOhvIUGIokbTKqJUcwRtbXSNQ297hIUG4xwF6iRGT5-77GpKW8DXm6sKrblnfhQnNBHfJfBeZaE8FCXJYadaO3PBRP03s6Jfk246GJdNaV7T3-uYCyg87Hhelh2oAyiwL8w8QOqfScYo&__tn__=-UC-R
https://www.ipbes.net/assessment-reports/eca?fbclid=IwAR2DR86pSmdBJSJ1hFG1GO6FutatTJDgg3Vij015t8BXI6gRmWdQmifaTtI
https://docs.google.com/document/d/1eMVnZO9ArsNczY_WhCThXrgDqoaVosX85Xw2aUMXriY/edit?usp=sharing
https://rm.coe.int/revised-annex-1-to-resolution-no-4-1996-listing-endangered-natural-hab/16808eaaa8


dry rocky steppic grasslands and dwarf scrub on chalk outcrops / Континентальні остепнені             
трав’яні і чагарничкові угруповання на відслоненнях крейди; G3.4G Pinus sylvestris          
forest on chalk in the steppe zone / ліси Pinus sylvestris на крейді у степовій зоні; X36                 
Depressions (pody) of the Steppe zone / Депресії (поди) степової зони. Також було             
прийнято рішення змінити визначення типу G1.7 Thermophilous deciduous woodland /          
Термофільні листопадні ліси так, щоб до його складу увійшли фісташкові рідколісся, і            
типу H6 Recent volcanic features / Недавні вулканічні утворення, щоб можна було до             
нього віднести грязьові вулкани.  

15. Створили веб-сайт громадської організації з демократичної республіки       
Конго «Paradis des Primates», що займається порятунком людиноподібних мавп -          
http://www.paradis-des-primates.org. З Організацією укладено угоду про партнерство. 

16. Взяли участь у науково-дослідній роботі «Розроблення та впровадження        
регіональної програми та схеми розвитку екологічної мережі Донецької області» 

17. Взяли участь в 22 процедурах ОВД в галузі лісового господарства, що           
сприяло накладенню обмежень на рубки в найбільш цінних лісових ділянках.  

18. Ініціювали розробку Методичних рекомендацій з розробки звіту з ОВД в          
галузі лісового господарства. 

19. Розробили аналітичний документ щодо результатів та перспектив       
функціонування процедури ОВД в галузі лісового господарства. 

20. Провели більше 30 документальних та польових перевірок дотримання        
лісогосподарськими підприємствами вимог природоохоронного законодавства та      
FSC-сертифікації. Сприяли усуненню виявлених порушень шляхом надання інформації        
органам влади та аудиторським компаніям.  

 
Заходи 

1. Провели серію тренінгів (загалом 11) для підвищення інституційної        
спроможності та професійного рівня громадських природоохоронних      
організацій (опис), який відвідали понад 80 представників еко НУО. 

http://www.paradis-des-primates.org/?fbclid=IwAR0J4lwHf8jrCypAxmB8QPSp5WrdluvdTQhTfk6LugeHM3N0GNZyo6b8mkY
http://ecology.donoda.gov.ua/u-donecki-oblasti-zatverdzheno-regionalnu-programu-formuvannya-ta-rozvitku-ekologichno%D1%97-merezhi-v-doneckij-oblasti-na-period-2019-2022-roki/
http://ecology.donoda.gov.ua/u-donecki-oblasti-zatverdzheno-regionalnu-programu-formuvannya-ta-rozvitku-ekologichno%D1%97-merezhi-v-doneckij-oblasti-na-period-2019-2022-roki/
https://www.facebook.com/pg/UkrainianNatureConservationGroup/videos/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/UkrainianNatureConservationGroup/posts/288341711853998?__xts__%5B0%5D=68.ARDHUV3xpQXUfsVUSzGlb9mRZ3kqlOza_Z32VAR6ug3qMqwdHuPiPfR9GGQ9AA7KFv8TK0zT7_EZl0jzZfEtRKV-Zkj28DytrLiLWf-Hyxeno0t6b97Mw37FiwQwG1bKlCEP_jUkpweVVP9NE2CL9e5UOnl-WiPKMIPL0hp0__SUAyeHUImauWKbGweWcR2IDOsHcCQsB0gfAtXtDcwT5iuM1gcpmByuU3lvHJsBtHATebNwMH1RBCRmG2UmJgt9yy0bA0UDgWKZ3pbHzOnQcSoJUFGZqa901iqNt4uKwJ_iejimH7yNh3GaT9BOYmQKoViPgNqMD4vc_KtZu4pV64k&__tn__=K-R


 
2. Виступили організатором освітнього семінару з публікування відкритих       

біологічних даних, який відвідали понад 60 професійних біологів. 
3. Виступили партнером та учасником оргкомітету 6-го щорічного конкурсу        

фотографій об'єктів ПЗФ “Вікі Любить Землю”. 
4. Під час проведення Вікімарафону в січні 2019 року забезпечили створення 74           

сторінок про новостворені території ПЗФ, оголошені 2018 року. 
5. Стали співорганізатором Школи природоохоронця в НПП “Слобожанський”. 
6. Провели 18 зустрічей із студентами 12 вишів, присвячені популяризації мережі          

Емеральд. 
7. Долучились до кампанії боротьби з осіннім спалюванням рослинності у         

Покровському районі Дніпропетровщини. Також, на початку 2018 року члени         
UNCG презентували відеоролик "Зупинимо вогонь разом”",  

 
Навчання членів Організації 
o два навчання зі звітування країни по процедурах Бернської конвенції          

(пройшов член Організації О. Марущак) в рамках проекту «Implementation of the Shared            
Environmental Information System principles and practices in the Eastern Partnership          
countries (ENI SEIS II East)» у 2018 році: First workshop on reporting under Resolution No.               
8(2012) of the Bern Convention (7-18 April 2018 European Environment Agency, Kongens            
Nytorv 6, Copenhagen), 2nd workshop on reporting under Resolution No. 8 (2012) of the              
Bern Convention (8-9 November 2018, Paris, France). 

o Двоє членів Організації пройшли навчальний курс в т.ч. з фандрайзингу           
(Даугавпілс, Латвія, 05.07-15.07.2018, 160 годин), що організовувало герпет-екологічне        

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffbclid%3DIwAR1-G716yz9DiMappG32UH78wSAM1jMuRhY6AXcudULribERH9qNOQLkcnc%26v%3DnmuhznXNu2k%26feature%3Dyoutu.be&h=AT22X9wk4btBwSivMXglW9ltNbNuXFBQATNeqKIBg33iOgBI-e-VqCvY-BteUUtDwrVtmxfgs8RR2m-FVLZfJLp9BoqVr4s3QvTHIbtu06x9fPok-Zx_xkeEzGFVYgfucP7O4klXv7Vm29hBov-NFC7ToJhjpDc4i5nziJgU0alx5U-Vm3g68DtIIhaMJjfWHGM_a_pvwsEwfwVui5quv2leUVRkQSgcnYTu7wqWROUTbuJuXAEslV3c5OGaNwNaogNoM85lOY-TIdsqqUhstH6VDZscjMxhwpvpwqmBmzTMX7CQr7Iz2Rh_yA_8T0cWIKliPARBgHZWa0P5Arjf2UPPbFMn10ICjQwyi6z9ZpRt8tKInjTzm853VDM2pgJk6O6bvXIhS8JIKuff-Zo7_YJh0LIvof3Ntp3FKzE6SrxcuoSATyOjdWNtf1pti6kKlgLJcGRavmDZT8wVePWAeeMev-hIChVMnGjzz0asy8QChVrB5Got4rrGjVijDDtcKcz5lP2SdltSEry1xpyJ03nwPLS_D1ObeGtX8G6pG5sQ2zNYSC3h7C046mo_npFz48E69iiHmMqat3DK5ICHkpb2zxZS85ZbBr44wyC5BVcg4JV0SAYkvnUpqEqWaS8Y
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fm.youtube.com%2Fwatch%3Ffbclid%3DIwAR1-G716yz9DiMappG32UH78wSAM1jMuRhY6AXcudULribERH9qNOQLkcnc%26v%3DnmuhznXNu2k%26feature%3Dyoutu.be&h=AT22X9wk4btBwSivMXglW9ltNbNuXFBQATNeqKIBg33iOgBI-e-VqCvY-BteUUtDwrVtmxfgs8RR2m-FVLZfJLp9BoqVr4s3QvTHIbtu06x9fPok-Zx_xkeEzGFVYgfucP7O4klXv7Vm29hBov-NFC7ToJhjpDc4i5nziJgU0alx5U-Vm3g68DtIIhaMJjfWHGM_a_pvwsEwfwVui5quv2leUVRkQSgcnYTu7wqWROUTbuJuXAEslV3c5OGaNwNaogNoM85lOY-TIdsqqUhstH6VDZscjMxhwpvpwqmBmzTMX7CQr7Iz2Rh_yA_8T0cWIKliPARBgHZWa0P5Arjf2UPPbFMn10ICjQwyi6z9ZpRt8tKInjTzm853VDM2pgJk6O6bvXIhS8JIKuff-Zo7_YJh0LIvof3Ntp3FKzE6SrxcuoSATyOjdWNtf1pti6kKlgLJcGRavmDZT8wVePWAeeMev-hIChVMnGjzz0asy8QChVrB5Got4rrGjVijDDtcKcz5lP2SdltSEry1xpyJ03nwPLS_D1ObeGtX8G6pG5sQ2zNYSC3h7C046mo_npFz48E69iiHmMqat3DK5ICHkpb2zxZS85ZbBr44wyC5BVcg4JV0SAYkvnUpqEqWaS8Y
http://wikilovesearth.org.ua/partners/
http://wikilovesearth.org.ua/partners/
http://wikilovesearth.org.ua/2019/02/bot-articles/
http://wikilovesearth.org.ua/2019/02/bot-articles/
https://www.facebook.com/SlobozhanskyiNationalPark/posts/1322847834517483?__xts__%5B0%5D=68.ARB1HJbNUonSz3pwlmVMUSKgkvd119Z3S3qA6MO9b_5uTVjG1RJD1UwUcW16EY_tVedWt2V_yHlWpAyjxu-CJpyCdbEflB_3S19FO2hxjmUl5DEY89tWydOXOhzC52TJTTw6wwLEHHzy79pRwdzS3ICwNrxRJ7MJfJodQH_qplQ5vVhR04hR20LvWkmEvvcf9r1asNcqHDpmJw5yEHrTct-o10NcXocyWvGOqZ39hYdIga6Wzd7i1g6NdmXhx-is6AKw9bflJLdQ0q4C4u35J__5GbJX7XEvQ27ho9wrCyOl4RpNJw4ospa0dl8mJWKA_BFCev2_C0B3Nzmn6ZXZemRWdbc55WdgIeNQBc3SI08RdcJGRNUx9Y9-1gGbwWAx9v0q4tk3j1vlg0GKCG4ltBdx00OH1ZgL_zadS_Mervr88r_qtOWR6LSjutEL-yaQQl3tHc4959ErWrVxbr8-s_l0-GA2V3rdYjOVOgZHfh37K2RZ6X0wmw&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2026955620724669&id=100002307524862&__xts__%5B0%5D=68.ARBPjP57AZNC3pPlMv-ggqDKwi22mUeOjwUlm_DeTSfVTcvZpFL3hlGEwkp7RCAIHpjOWn0ysLpZq_PfWG1w29afg1z2_e43y_I7C8eZczhtHRYkspKyuNnS2mnXHfblFG-8oQ9Le7IodI_k1Tz7cnalmuIPSb1X71iN9r9wNu8Iz_hcTrrRKlqRQhn4_Mgou62Gq9-4voMl7TyNj9obeGQ_hacNBoLeztQ3Q_ET4VJDBpegQza6zxdFgcSiGz6LZe00FViZnnIYdgp4iTljgGJx0feE8ObmM5mP2UmcPU_auRrr6-4Ya3Y2xHF24WWihwsxecuItxk5kquM_8_WM7Y&__tn__=C-R
https://www.facebook.com/stopfiresukraine/videos/222936118261143/


товариство Latgales у співпраці з зоопарком Латгалії та кафедрою екології інституту           
Наук про життя та технології Даугавпілського університету, Латвія. 

o Наймолодший член Організації, О.Оскирко пройшла тренінг по написанню і          
реалізації різноманітних проектів від Фонду Віктора Пінчука - соціальна ініціатива в           
рамках реалізації благодійної програми: "Стипендіальна програма" Завтра.UA . 

o Крім того, як вже зазначалось, на даний час Організація виконує           
польсько-український проект «Розвиток громадських екологічних організацій та їх        
співпраці для розширення мережі Емеральд в Україні» (1.06.2018-31.05.2019), серед         
завдань якого є проведення 10 тематичних тренінгів-навчань для членів організації          
(охопили 12 членів) з тем стратегічного та операційного планування, внутрішньої і           
зовнішньої комунікації, творчого вигорання, подолання конфліктів, принципів       
делегування та керування НУО а також специфічних - робота з базами даних та             
ГІС-технологіями. 

 
Власні видання Організації (посилання на веб-версії): 
 

1. Богомаз М. В., Василюк О. В., Заворотна Г. В., Кучма Т. Л., Некрасова О. Д.,               
Перегрим М. М., Плига А. В., Полянська К. В., Пішняк Д. В., Прекрасна Є. П.               
Проектований національний природний парк «Приірпіння та Чернечий       
ліс», видання 2-ге, доповнене і перероблене (під ред. Є. Прекрасної) / Серія:            
«Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 7. – К.:UNCG, Інститут зоології ім. І. І.              
Шмальгаузена. – 2018. – 86 с., з дод. 

2. Природно-заповідний фонд Донецької області: бібліографічний покажчик      
літератури /Упор. Василюк О. В., Ластікова Л. М. / Серія: «Conservation           
Biology in Ukraine». – Вип. 8. – К:,LAT & K, 2018 – 216 с. 

3. Луганський природний заповідник. Мороз В. А., Боровик Л. П., Гузь Г. В.,            
Сова Т. В., Василюк О. В. - К. UNCG, 2018. - 52 с. 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1zur_uQzyaJZm-QJoz3X8IwBN-tG0AXzn


 
4. 50 рідкісних рослин Черкащини. Атлас-довідник / Олексій Василюк, Анна         

Куземко, Оксана Спрягайло, Олександр Спрягайло, Галина Чорна, Василь        
Шевчик, Дарія Ширяєва. – Черкаси, 2018. – 60 с. 

5. 50 рідкісних рослин Сумщини. Атлас-довідник / Сергій Панченко, Вікторія 
6. Іванець. – Чернівці : Друк Арт, 2019. – 64 с. 
7. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ /          

Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 6, Т. 1. – Київ, Інститут зоології              
імені І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. – 438 с. 

8. Матеріали до 4-го видання Червоної книги України. Тваринний світ /          
Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 6, Т. 2. – Київ, Інститут зоології              
імені І. І. Шмальгаузена НАН України, 2018. – 450 с. 

9. Котенко Тетяна Іванівна. Публікації про охорону природи Степової зони         
України / Серія:«Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 9. – Київ, 2018. – 426              
с. 

10. Фотоальбоми про НПП Меотида, Луганський природний заповідник та        
заповідник “Крейдова флора”. 

 

https://drive.google.com/open?id=1aS0SuOAInGYZYXvOpHAtEE7Dag47RL0I
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F327022654_Luganskij_prirodnij_zapovidnik_fotoalbom%3Ffbclid%3DIwAR1d9bTq153_t0UtTaUfGuTbEcHBcoGGA_sopqaXfhQ5gJ3NgaxSFuHhwv0&h=AT2G63F2VKSW3H4MDGmcDTstScwkYJmG4zF-69V9X6EYL7CCtDgBsBQ5YGTOW34f9j6gltBkkBc9xkQ7XL51OP6PysZDxgSEsERYJ5YtioOp7k2YH8V0wTwPlEDAMNQDprCcHS_YzAIGuLEnckUyuz9faBcPqbQPIqtQ8sCxlWXnpcTFAHDpl59zwNyiWILvdl-qfSYUK8_Qs-mAqC9OiFXslU_x6GRQT9lr8Njk7ozH5ihIIXNkVFesugf0U4k_15vx_xFy4etLetU2pJKYC7rYcfsHtFEPQrsfT-i608IsE1jzXcj-pDLRNBkUCAPa1rfW9RPCT5Y1Z7_CehPyigrMZvwxKcOjd2VkrK-9ojA1mpHQ6hx1MJWGT9aoXOq7NoG2oy6fPd9sVI2jm5bq4_JUJVFnfl9TGyExvZAimjirM9nwC4whA9e4UWdp29ShV3efFqWcwLiiMB5o-VToE8XW5w2OW-VRyO7Znzj9pSg9rDJne_856G5loeOe5fH6r-oJ2KK54sJbOgTDq94qvoAsr2LbccQbI88IXWRbLK96cdIO19NR7cRbvWsSaC3nlDOh_rDUZi7YDeNLqfFivY9r51PvbQiZRbfyzfZ4NqOfA1WDlMgBsoGj9yQ3QxI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.researchgate.net%2Fpublication%2F327022562_Viddilenna_Ukrainskogo_stepovogo_prirodnogo_zapovidnika_Krejdova_Flora_fotoalbom%3Ffbclid%3DIwAR2AXfcxaIYKkZWA4KC7d-02kU0QVv9f8tu4x4FZRxu2hhenT33Ir_8F2PA&h=AT2kY8y3tkJQG9b5mp6RddLoZDREc1_ckiv2PSf13IWqytzxecjQMDWOt53SsJon8L0wRKacfGBRindWOS5KewofrN-b9KmIOblvsJXsRX0ZTRocueWNxLFHYUJj84D7Ke7NfZ_wAaqPC1AfIwi4WvleU_M-aVsgFFUSJRnh_KSL3rCrph7n86seJhRMynjuTVl6ISuiX__6Gu-7o8M_NSg5DpAtXr-duKLz17MreTKYp1f-rW-Yu7AF5oSnkps5QYdJ5NeppeisJugQcYTS_CAy10cYoqTKHwglML3hW3puujfshqWY44dR0XoSLJ0mX5dKFtFD315SQqWSb0SLxGmKaHFdGgUakhOGftzN0Ky5iFsBDZuReQx7IVSn6gkQrEsPqoXZ9-tzgsJGFcQi_MNAPRbaKHn-nxw1Vd2VSgqR442s4QFhaWVX48taMUuiS48FsHoLZXU6ePm0S4xciCJW19sG47i0NeW7O3RvBybTnyyqjl0HU_q06KwBHza0XCC2lZ2XzYUHm48vW2pL_nFq7X9SAwEc0QoPQ7yyjdjmHC90s8qaEQwiyc0dx3rZRye5qF6_kAL9Ay1rbWEEaUbxBxVdOAOrlysKafYXCt7PVohI-Rlw6Pb_giolc2Y


 
 

Важливі видання, підготовлені членами Організації: 
1. Національний каталог біотопів України. За ред. А.А. Куземко, Я.П.         

Дідуха, В.А. Онищенка, Я. Шеффера. – К.: ФОП Клименко Ю.Я., 2018. –            
442 с. 

2. Смарагдова мережа Донецької області / Василюк О.В., Спінова Ю.О.,         
Садогурська С.С., Бронскова О.М., Казарінова Г.О., Бронсков О.І.,        
Гончаров Г.Л., Чусова О.О., Яроцька М.О, Куземко А.А., Вашеняк Ю.А.,          
Щерба Ю. — Харків, 2018. — 104 с. 

 
 
Представництво 
Члени UNCG залучені до діяльності низки міжнародних робочих груп та організацій, є            
членами національних робочих груп та комісій, членами науково-технічних рад         
установ природно-заповідного фонду. 

Колегіальні органи, створені державними установами України, до яких входять         
члени UNCG: 

1. Національна робоча група з охорони природи (з 2015 р.)  1

2. Координаційна рада з питань формування національної екомережі[53] (з 2010         
р.) 

3. Постійні комісії Київської ОДА з питань заповідної справи та з питань           
створення національних парків  (з 2009 р.) 2

1 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2014 № 321 
2 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України України №462 від 03.12.2015 "Про 
внесення змін до персонального складу Координаційної ради з питань формування національної 
екомережі" 

https://www.researchgate.net/publication/331936278_NATIONAL_HABITAT_CATALOGUE_OF_UKRAINE_high_resolution?fbclid=IwAR3n24mJXM25U475EBJNEGYEtZdBOFUIUdHvVlxhwA8pIydfLMjjonAOmQw
https://www.researchgate.net/publication/329881290_SMARAGDOVA_MEREZA_DONECKOI_OBLASTI


4. Робоча група з питань розвитку заповідної справи.  3

5. Робочої група щодо координації діяльності під час військових навчань та інших           
дій підрозділів Міністерства оборони України на територіях       
природно-заповідного фонду (з 2017 р.)  4

6. Басейнова рада Середнього Дніпра . 5

7. Установи природно-заповідного фонду, до науково-технічних рад яких входять        
члени UNCG: 

● Національний природний парк “Слобожанський” (з 2012 р.), 
● Національний природний парк “Дворічанський” (з 2018 р.), 
● Національний природний парк "Голосіївський" (з 2016 р.), 
● Національний природний парк "Меотида" (з 2016 р.) (Донецька область), 
● Національний природний парк "Джарилгацький" (з 2016 р.), 
● Поліський природний заповідник (з 2016 р.). 
● Національний природний парк "Кармелюкове Поділля" (з 2013 р.) 

 
Міжнародні організації, до яких входять члени UNCG: 

● Eurasian Dry Grassland Group (індивідуально 8 членів) 
● International Association for Vegetation Science  (з 2008 р.) 6

 
Редакційні колегії періодичних видань: 

● Редакційна колегія журналу “Степной бюллетень” з 2010 р. 
● Редакційна колегія журналу “Palearctic grasslands” з 2017 р. 

 

3  Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України №235 від 30.06.2016 року "Про 
створення Робочої групи з питань удосконалення діяльності у сфері заповідної справи" 
4 Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України№1 від 06.01.2017 Про створення 
робочої групи щодо координації діяльності під час військових навчань та інших дій підрозділів 
Міністерства оборони України на територіях природно-заповідного фонду" 
5 http://buvrd.org.ua/basieinova_rada 
6 International Association for Vegetation Science (IAVS). 

http://savesteppe.org/sb
https://edgg.org/publications/bulletin
http://iavs.org/

