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Нацiональна академiя наук
Украiни

Нацiональна комiсiя з питань
Червоноi книги Украiни

Громадська спiлка
<<BceyKpaiHcbKa асоцiацiя
мисливцiв та користувачiв
мисливських угць>>

Про розгляд запиту на iнформацiю

MiHicTepcTBo захисту довкiлля та природних pecypciB Украiни вiдповiдно
до листа Нацiональноi академii наук Украiни розгJuIнуло запит на iнформацiю

Украiни вiдповiдноpecypciB

ГС <Всеукраiнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв мисливських угiдь> вiд
22.07.2021 }lb 2б (зареестрований в Мiндовкiлля вiд 04.08 .202t М 900/ЗПI-21)

щодо надання достовiрних даних по Bcix видах рослинного та тваринного cBiTy
Червоноi книги Украiни та повiдомJuIе.

Вiдповiдно _частини першоi до cTaTTi 14 Закону Украiни кПро Червону
книгу Украiни> (дuлi - Закон) пiдставою для занесення видiв тваринного i
рослинного cBiTy до Червоноi книги Украiни е наявнiсть достовiрних даних про
чисельнiсть попуJuIцiй та ix динамiку, uоширення i змiни умов iснування, що
пiдтверджують необхiднiсть вжиття ,особливих термiнових заходiв для iх
збереженнrI та охорони.

Аналiз та узаг€шьнення пропозицiй щодо занесення видiв тваринного i
рослинного cBiTy до Червоноi книги Украiни здiйснюються Нацiональною
комiсiею з питань Червоноi книги Украiни.

Наукове забезпеченнrI ведення Червоноi книги Украiни, пiдготовку
пропозицiй про занесення до Червоноi книги Украiни та про викJIючення з неi

рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникненнrI, видiв тваринного i
рослинного cBiry, органiзацiю наукових дослiджень, розроблення заходiв щодо
збереження i охорони таких видiв та контроль за iх виконанням, координацiю
вiдповiдноi дiялiьностi органiв державноi влади та громадських органiзацiй
здiйснюе Нацiональна комiсiя з питань Червоноi книги Украiни, яка
створюеться НацiонztгIьною академiею наук Украiни (статrя 15 Закону).

Вiдповiдно до Положення про Нацiональну комiсiю з питань Червоноi
UB
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книги Украiни, затвердженого постановою Президii нАН УкраТни вiд

15.03 .2017 JYs 73, НацiонаЛьна комiсiЯ з питанЬ Червоноi книги Украiни серед

iншого органiзовуе проведення аналiзу даних про стан популяцiй об'сктiв
червоноi книги Укратни, визначае критерii включення до Червоноi книги
Украiни рiдкiсних i таких, що перебувають пiд загрозою зникнення, видiв

твариннОго i роСлинного cBiTy, аналiзуе, узагальнюе пропозицii вiдповiдних

установ, органiзацiй i окремих громадян та подае до центрального органу

виконавчоi влади, що реалiзус державну полiтику у сферi охорони

навколишнього природного середовища, рекомендацii про включення до
червоноi книги Украiни або виключення з нет видiв тваринного i рослинного
cBiTy.

Рiшення про занесення видiв тваринного i рослинного cBiTy до ЧервоноТ

книги Украiни .приймаеться Мiндовкiлля, за поданням Нацiональноi koMiciT з

питань Червоноi книги Украiни.
На неодноразовi звернення Мiндовкiлля (листи вiд 21.04.2021r

Jъ 2517-1З18285-21 та вiд 25.05.2021 Jrts 2517-13lL0792-2|) та доручення Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд 15.06.2021 М 29205lIl|-21 Нацiонzlпьна академiя наук
украiни та НацiонzIJIъна комiсiя з питань Червоноi книги Украiни не надаJIа

вихiдних матерiалiв, необхiдних для пiдготовки до виданнrI четвертоi редакцiТ
Червоноi книги Украiни (тваринний i рослинний cBiT).

Вiдповiдно до статгi 1 Закону Украiни кПро доступ до публiчноi
iнформацii> публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована буль-

якими засобапцrл та на будь-якlах ttосiяк iuфорп,rацiя, що б)rпu отримана або

створена в процесi виконання
обов'язкiв, передбачених чинним

суб'сктами владних повноважень своiх
законодавством, або яка знаходиться у

володiннi суб'ецтiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноi
iнформацii, визначених цим Законом.

З огпяду на вищезазначене та враховуючи частину третю cTaTTi 22 ЗаКОНу

Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii>>, запит на iнформацiю
ГС <Всеукраiнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв мисливсЬких УГiДЬ>
надсилаеться за належнiстю до Нацiональноi академii наУк УкРаiни Та

Нацiональноi KoMicii з питань Червоноi книги Украiни.

Щодаток: на 1 арк. в 1 прим (

Заступник MiHicTpa лександр КРАСНОЛУЦЬКИЙ
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