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За період з листопада 2003 р. по березень 2004 р. отримано наступні нові 
результати.  

Представник УЦМЗР взяв участь у 9-й сесії допоміжної науково-консультаційної 
ради Секретаріату Конвенції про біологічне різноманіття (Subsidiary Body on Scientific, 
Technical and Technological Advice (SBSTTA 9)) - Монреаль, Канада, 10-14 листопада 2003 
р. Взято участь у консультаціях і діях, які сприяли внесенню інформації про Проект в 
документ високого рівня - UNEP/CBD/SBSTTA/9/WG.II/CRP.1. На окремому слуханні 11 
листопада 2003 р. представники країн-учасників Проекту BINU (Кенія, Філіппіни, 
Еквадор, Україна), у присутності донора та консультантів Проекту (UNEP-WCMC і 
RIVM), доповіли про поточні результати робіт та про отриманий досвід. На слуханнях 
були присутні представники Секретаріату Конвенції, багатьох урядових і неурядових 
організацій, включаючи ГЕФ, а також представники Мінекоресурсів України. 
Представник УЦМЗР ініціював розробку спеціальної листівки про проект “Підсумки 
презентації групи Проекту BINU 11 листопада 2003 року учасникам 9-ї сесії Допоміжного 
органу з наукових, технічних та технологічних консультацій (SBSTTA)”, яку потім було 
перекладено також на українську мову (додається).  

Представник УЦМЗР також взяв участь у семінарах та зустрічах, організованих в 
рамках 7-ї наради Конференції Сторін Конвенції про біологічне різноманіття, що 
проходила 9-13 лютого 2004 р. в Куала-Лампур, Малайзія. Взято участь у консультаціях 
та діях, які сприяли внесенню інформації про індикацію та індикатори в документ 
високого рівня - UNEP/CBD/COP/7/L.2720. 

Продовжено науково-дослідницькі роботи по проекту. Розроблено формули та 
приклади розрахунку індикаторів національного рівня на основі офіційних статистичних 
даних (41 приклад)1. Серед тих, що будуть запропоновані додатково до планового списку 
– визначення площі та частки с.г. земель у складі земель природно-заповідного фонду (у 
2002 р. було 3%), визначення площі та частки мисливських угідь, які знаходяться на 
землях с.г. призначення (у 2002 р. – 94%) та ін. Відповідні матеріали передано до 
Держкомстату України із офіційним листом УЦМЗР і отримано офіційну відповідь 
Держкомстат України про намір включити ряд нових показників, запропонованих 
Проектом BINU, у щорічник “Довкілля України”.  

На платформі Access в УЦМЗР створено базу даних щодо природно-
сільськогосподарського зонування України та відповідні види-індикатори, яку надалі 
планується використовувати як Інтернет-додаток (приклад розміщено на внутрішньому 
сайті УЦМЗР).  

На договірній основі залучено нових представників реципієнтів та інших фахівців 
із Києва та Вінниці у процес роботи із індикаторами та для збирання оригінальних даних, 
зокрема, щодо господарювання на схилах, щодо стану популяцій ссавців та щодо видів-
                                                 
1 Повна назва документу, підготовленого УЦМЗР та переданого членам Робочої групи проекту, в Держкомстат та на 
місця:  «Поточні результати пошуку та тестування індикаторів біорізноманіття / агробіорізноманіття та приклади їх 
використання в Україні (пояснювальна записка)”. 
 



вселенців, зокрема, Ambrosia artemisiifolia, Iva xanthiifolia, Tripleurospermum inodorum. За 
сприяння Національного науково-дослідного центру оборонних технологій і воєнної 
безпеки України (ННДЦ ОТіВБ України) отримано нові приклади розрахунку індексу LPI 
- це на прикладі природних комплексів ряду військових полігонів України. Таким чином, 
проект і надалі сприяє застосуванню LPI в Україні.  
 
За планом підготовлено та відправлено до WCMC та RIVM звіт про діяльність по проекту 
за жовтень-грудень 2003 р. Розроблено та виставлено в Інтернет, на веб-сторінці УЦМЗР - 
http://www.ulrmc.org.ua/services/binu/index_ua.html, анімаційну заставку із використанням 
матеріалів MODIS, а також нову інформацію про події та наради. На внутрішньому сайті 
УЦМЗР розроблено версію Інтернет-додатку щодо природно-сільськогосподарського 
районування та відповідні види-індикаторів (в роботі).  
 Через представників реципієнтів (членів Робочої групи) передано на місця другу 
версію диску з копіями найкращих напрацювань по проекту за звітний період.  

Оформлено проект договору з Геологічною службою США (USGS) на поставку 13 
космознімків Landsat 5 та TM Landsat 7 ETM+ для використання в дослідженнях, що 
ведуться по проекту BINU.  

Бібліотеку проекту поповнено новими надходженнями з України та зарубіжжя. 
Розпочато підготовку до національної наради по проекту BINU, яку заплановано 

провести в Києві, 26-27 квітня ц.р., а також до міжнародної наради. Країнами-учасницями 
проекту прийнято рішення про те, що 3-тя міжнародна нарада по проекту BINU буде 
скликана в Україні, в червні ц.р. (місце й час обговорюються).   
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