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

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

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.

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

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.

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”.

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 парків2 (з 2009 р.)
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 аказ Міністерства екології та природних ресурсів України від 16.10.2014 № 321
Н
 аказ Міністерства екології та природних ресурсів України України №462 від 03.12.2015 "Про
Н

внесення змін до персонального складу Координаційної ради з питань формування національної
екомережі"

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
4
природно-заповідного фонду (з 2017 р.)
6. Басейнова рада Середнього Дніпра5.
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 Science6 (з 2008 р.)
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"
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http://buvrd.org.ua/basieinova_rada
International Association for Vegetation Science (IAVS).


