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Програма навчання

«Ліси України»

власного персоналу та підрядчиків, а також інформування зацікавлених сторін 
для запобігання збору, полювання або відлову рідкісних, а також тих, що 

перебувають під загрозою зникнення видів.

1. Охорона біорізноманіття включає в себе систему правових, 
організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших 
заходів спрямованих на збереження, відтворення і використання 
рослинного і тваринного світу.
Ознайомлення навчаючих з основними вимогами законодавства щодо 
забезпечення охорони рослинного світу визначені ст., 25, 26 Закону 
України «Про рослинний світ», тваринного світу - розділом ГУ Закону 
України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів фауни і 
флори Законом України «Про Червону книгу України» ( рослинний і 
тваринний світ).

Нове видання Червоної книги України є результатом праці великого 
колективу авторів з різних наукових установ, передусім Інституту зоології 
ім. І.І. Ш мальгаузена НАН України, Інституту ботаніки ім. М. Г. 
Холодного НАН України, інших організацій, окремих фахівців. 
Координацію робіт щодо підготовки третього видання Червоної книги 
України здійснювала Національна комісія з питань Червоної книги 
України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України. Видання Червоної книги України є вагомим внеском у справу 
збереження різноманітності тваринного і рослинного світу України як 
основи сталого розвитку держави для теперішнього і майбутніх поколінь.

2. Ідентифікація наявних на території лісгоспу видів рідкісних та тих, що 
перебувають під загрозою зникнення.

3. Визначення охоронного статусу та порядок проведення 
лісогосподарських заходів на територіях де перебувають рідкісні, 
зникаючі та ті, що перебувають під загрозою, види.

Ознайомлення навчаючих з Законами України:
- « Про тваринний світ»;
- « Про рослинний світ»;
- « Про Червону книгу України;



- « Про природо заповідний фонд»;
- « Про ратифікацію Конвенції про захист біологічного різноманіття»;
- « Про приєднання України до Конвенції 1979 року про охорону дикої 

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі».

4. Ознайомлення з правилами проведення полювання в лісових та польових 
угіддях. Проведенням обліку звірів. Порядком оформлення лімітів на 
проведення полювання на парнокопитних, хутрової та пернатої дичини, а 
також отримання дозволів на заготівлю не деревних продуктів лісу.

- Закон України « Про мисливське господарство та полювання»;
- Закон України « Про охорону навколишнього природного 

середовища»,

5. Впровадити навчання при прийомі на роботу власного персоналу та 
заключенні договорів з новими підрядниками про виявлення і взяття під 
охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин.

6. Ознайомлення навчаючих з проведення моніторингу за рідкісними, 
зникаючими та тими, що перебувають під загрозою видами рослин і

Детально ознайомити власний персонал, підрядчиків та зацікавлені 
сторони з планом виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих 
видів рослин і тварин визначених в філії «Баранівське лісомисливське 
господарство»
(додаються до програми навчання

тварин.

Борис Остапчук



додаток 1

№з/п Назва виду українською мовою
Назва виду 

латинською мовою

Місце знаходження 

(лісництво)

Місце 

знаходження 

(квартал)

Місце 

знаходження 

(виділ)

Перелік ділянок, які ввійшли 

в охоронну зону виду у разі її 

наявності

1 Підсніжник білосніжний Galanthus nivalis Зеремлянське 27 1-52 Заказник "Підсніжник"

2 Гніздівка звичайна Neottia nidus-avis Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

Явненське 19 1-18 Заказник "Сестробиль"

Явненське 26 8 Заказник "Сестробиль"

3 Лілія лісова Lilium martagon Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

Явненське 19 1-18 Заказник "Сестробиль"

4 Коручка морозниковидна Epipactis helleborine Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

Явненське 19 1-18 Заказник "Сестробиль"

5 Зозулині сльози яйцевиднї Listera ovata Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

6 Любка дволиста Platanthera bifolia Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

Явненське 26 8 Заказник "Сестробиль"

7 Любка зеленоквіткова Platanthera chlorantha Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

8 Гвоздика несправжня

 Dianthus 

pseudoserotinus 

Błocki Явненське 24 1 Заказник "Сестробиль"

Види тварин та рослин, занесених до Червоної книги України що зустрічаються в філія "Баранівське 

лісомисливське господарство" ДП "Ліси України"

які заборонені для збору, полювання чи відлову.



№з/п Назва виду українською мовою
Назва виду 

латинською мовою

Місце знаходження 

(лісництво)

Місце 

знаходження 

(квартал)

Місце 

знаходження 

(виділ)

Перелік ділянок, які ввійшли 

в охоронну зону виду у разі її 

наявності

Явненське 26 1 Заказник "Сестробиль"

9 Плаун колючий Lycopódium annotínum) Явненське 24 1 Заказник "Сестробиль"

Явненське 26 1 Заказник "Сестробиль"

10 Еритроній

Erythronium dens-

canis Биківське
46

1-31 Заказник "Собачий зуб"

11 Орябок Bonasa bonasia Зеремлянське 27 21 Заказник "Підсніжник"

Зеремлянське 28 9 Заказник "Підсніжник"

12 Тхір чорний Mustela putorius Зеремлянське 27 4 Заказник "Підсніжник"

13 Минь річковий Lota lota Явненське 46 30 Заказник "Сестробиль"

Явненське 48 44 Заказник "Сестробиль"

14 Лунь очеретяний Circus aeruginosus Явненське 46 30 Заказник "Сестробиль"

15 Видра річкова Lutra lutra Явненське 48 36 Заказник "Сестробиль"

Зміни в  довкіллі, викликані інтенсивною господарською діяльністю людини, призвела до масштабних зрушень у природних екосистемах, наслідком 

чого є зменшення чисельності або зникнення багатьох видів тварин, рослин і грибів. Вжиття своєчасних заходів охорони дикої фауни і флори дозволяє 

призупинити негативні процеси руйнування навколишнього природного середовища та відновити стан популяцій вразливих видів до безпечного рівня.


