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Програма навчання
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 біо різноманіття 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 ІУ Закону
України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів фауни і
флори Законом України «Про Червону книгу України» (рослинний і
тваринний світ).
2. Ідентифікація наявних на території лісгоспу видів рідкісних та тих,
перебувають під загрозою зникнення.

що

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
тварин.

Детально ознайомити власний персонал, підрядчиків та зацікавлені
сторони з планом виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих
видів рослин і тварин розроблених ДП «Івано-Франківський лісгосп»
(додаються до програми навчання на 2 арк.).
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