
Положення про Український центр охорони кажанів 
 

I. Загальні положення 

1. Український Центр Охорони кажанів (УЦОК) діє у складі Українського теріологіч-
ного товариства НАНУ як одна з його секцій. 

2. УЦОК є об'єднанням фахівців-зоологів, що активно працюють у галузі вивчення су-
часного стану та розробки заходів з охорони кажанів. 

3. Метою створення УЦОК є координація досліджень популяцій кажанів в Україні та їх 
узгодження з діючими міжнародними програмами та ініціативами. 

4. Діяльність УЦОК підпорядковується діяльності УТТ, і в кінці кожного року УЦОК 
звітує перед Радою УТТ за свою діяльність у поточному році. 

5. Консультативним органом УЦОК є Консультативний Комітет EUROBATs, Центр 
Хіроптерологічної Інформації та Мінекоресурсів України. 

6. Діяльність УЦОК висвітлюється в бюлетені УТТ “Теріологічні Новини” та на щоріч-
ній Теріологічній Школі. 

 

II. Структура та напрямки діяльності УЦОК 

7. УЦОК є координаційною радою, яка координує діяльність в галузі вивчення кажанів 
за такими напрямками: 
— фундаментальні дослідження кажанів,  
— охорона кажанів заповідних територій,  
— діяльність детекторної мережі,  
— вивчення міграцій кажанів,  
— спелеобіологічні дослідження,  
— кільцювання кажанів,  
— підготовка щорічної Національної доповіді,  
— поширення та популяризація знань про кажанів. 

8. За кожним з названих у п. 7 напрямків закріплюється свій координатор, якого оби-
рають на черговому засіданні УЦОК. 

9. Поточною діяльністю УЦОК керують його голова та секретар, обрані радою коорди-
наторів напрямків та затверджені Радою УТТ. 

10. Центральним осередком УЦОК є Відділ популяційної екології та біогеографії Ін-
ституту зоології НАНУ (Київ). 

11. УЦОК активно співпрацює з усіма зоологами України, і його членом може стати 
кожний фахівець, який очолить існуючий напрямок або запропонує новий. 

 

III. Особливі положення 

12. Зміст цього документу можуть бути поновленим за підсумками їх обговорення на 
черговій Теріологічній Школі та засіданні Ради УТТ. 

 
 

Укладено Ініціативною групою УЦОК 27.04.2001 року у складі: 
Загороднюк І. В., Петрушенко Я. В., Годлевська О. В., Тищенко В. М. 

 



Протокол засідання Ради  
Українського теріологічного товариства НАНУ  

від 28.04.2001 року 
 

ПРИСУТНІ:  
академік НАНУ В. О. Топачевський (голова УТТ), докт. біол. наук І. Г. Ємельянов 
(заст. голови УТТ), докт. біол. наук М. Ф. Ковтун, докт. біол. наук Л. І. Рековець, 
канд. біол. наук Т. В. Крахмальна (секретар УТТ), канд. біол. наук І. В. Загороднюк. 

 

СЛУХАЛИ: 

1. Про організацію Українського центру охорони кажанів при УТТ НАН України. 

2. Про проведення 8-ї Теріологічної школи на базі Луганського природного заповідника 
НАН України у травні 2001 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 
1. Щодо організації УЦОК  

1.1. Створити при УТТ Український центр охорони кажанів і затвердити основні на-
прямки його діяльності згідно з Положенням про УЦОК, що додається. 

1.2. Призначити виконуючим обов’язки голови УЦОК члена Ради УТТ І. В. Загород-
нюка, секретарем УЦОК — Я. В. Петрушенка. 

1.3. Провести обговорення напрямків діяльності УЦОК на 8-й Теріологічній школі та 
рекомендувати учасникам семінару обрати головою і секретарем УЦОК назначених 
Радою УТТ виконуючих ці обов'язки. 

1.4. Протягом травня розробити обгрунтування передбачених Положенням про УЦОК 
напрямків його діяльності та визначити координаторів цих напрямків, а до кінця ро-
ку — звіт про діяльність УЦОК за цими напрямками. 

 

2. Щодо 8-ї Теріологічної школи 

2.1. Підтримати ініціативу Луганського природного заповідника щодо проведення чер-
гової Теріологічної школи-семінару на його базі 13–19.05.2001 р.  

2.2. Затвердити темою Школи 2001 року "Ссавці відкритих просторів" і направити ві-
тання учасникам семінару від Ради УТТ. 

2.3. Рекомендувати включити до програми Школи круглі столи з актуальних тем моні-
торингу популяцій великих хижих, методів обліку дрібних ссавців та проблем дис-
танційних досліджень і охорони кажанів. 

 
Секретар УТТ,  
канд. біол. наук     Т. В. Крахмальна 

 


