
 

Шановний Анатолію Михайловичу! 

2 квітня 2020 року на офіційному сайті Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства з’явилася інформація про запровадження заборони відвідування 

населенням лісових масивів, зон відпочинку на території держлісфонду, торфовищ, в’їзду до 

них транспортних засобів з 4 квітня 2020 року до стабілізації епідеміологічної ситуації та на 

період високого та надзвичайно високого класів пожежної безпеки. 3 квітня 2020 року 

з’явилося роз’яснення, що заборона запроваджується через набуття чинності Постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 року №211 «Про запобігання поширенню на 

території  України гострої респіраторної хвороби COVID-19» та високою пожежною 

небезпекою у лісах. 

У зв’язку з цим ГО «Дунайсько-Карпатська Програма» (http://www.natureexperts.org/) 

хотіла б наголосити на необґрунтованості прийнятого рішення та незаконності обмеження прав 

громадян. 

Зокрема, у прийнятому рішенні вбачається порушення права громадян на безпечне для 

життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди, яке 

закріплене у ст. 50 Конституції України, порушення положень ст.23, ст. 66 Лісового кодексу 

України, згідно яких громадяни мають право вільно перебувати в лісах державної та 

комунальної власності, ст. 24 Лісового кодексу України, згідно якої права власників лісів, 

лісокористувачів та громадян охороняються законом і можуть бути обмежені або припинені 

лише у випадках, зазначені Лісовим кодексом України та іншими законодавчими актами тощо. 

Хотілось би наголосити, що згідно згаданої Постанови Кабінету Міністрів  №211 

заборона на відвідування поширюється на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, 

лісопаркових та прибережних зон. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України № 733 від 16 

травня 2007 року «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо 

захисних лісових ділянок», до  лісопаркової  частини  лісів  зелених  зон відносяться лісові 

ділянки з естетично  цінними  ландшафтами,  призначені  для масового   відпочинку   

населення. Станом на 1 лютого 2020 року, згідно інформації Львівської міськради, населення 

Львова складало 755 тис. 800 осіб. Згідно Постанови № 733, площа лісових ділянок 

лісопаркової частини лісів зеленої зони м. Львова (найбільше місто області) повинно складати 

18 895 гектарів. Водночас, ліси на Львівщині займають 694 600 гектарів. По суті, заборона на 

відвідування може поширюватись тільки на ті ліси, котрі належать до лісопаркової зони та 

місць відпочинку. А це лише кілька відсотків від площі лісів області. Саме ці ділянки, як 

правило, приймають найбільшу кількість відвідувачів, і тому, теоретично, може виникати ризик 

поширення вірусу в умовах скупчення населення. Водночас, обмеження права на відвідування 

інших лісів виходить за межі урядового рішення. Воно не має нічого спільного з боротьбою з 

поширенням коронавіруса (COVID-19), проте має ознаки незаконного порушення прав 

громадян. 
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Що стосується обмеження прав громадян на відвідування лісів та в’їзд до лісів області в 

умовах високої пожежної небезпеки, що таке обмеження може бути запроваджене лише в 

умовах саме високої пожежної небезпеки (V клас). Водночас,  згідно даних Гідрометеоцентра 

України та Львівського регіонального центру з гідрометеорології,  по території Львівської 

області очікується зростання показника пожежної небезпеки. При цьому наголошуємо, що мова 

не йде про досягнення IV-V класів пожежної небезпеки, а лише про збільшення рівня порівняно 

з останніми числами березня 2020 року (http://www.meteo.lviv.ua/).  

Просимо зважити на те, що ліси області мають колосальний оздоровчий потенціал, 

відпочинок у лісах з дотриманням правил карантинних заходів і вимог пожежної безпеки 

сприяє підвищенню опірності хворобам людини, покращенню фізичного і психічного здоров'я 

населення, вихованню відповідального ставлення до природи і збереження лісів.  

У зв'язку з викладеним вище, просимо Вас: 

1. Вжити заходів для припинення порушення прав громадян і приведення прийнятих 

Львівським ОУЛМГ і підпорядкованими підприємствами рішень у сувору відповідність 

до чинного законодавства; 

2. Повідомити про вичерпний перелік ділянок, на які поширюється заборона на 

відвідування; 

3. Популяризувати відповідальне ставлення до обмежувальних заходів, запроваджених в 

Україні, та відвідування лісів із суворим їх дотриманням, включаючи протипожежні 

заходи; 

4. Сприяти громадянам у здійсненні їх права на безпечне довкілля та вільне перебування у 

лісах. 

 

 

 

 

З повагою, 

 

 

  

 

Анатолій Павелко 

Заступник директора ГО «Дунайсько-Карпатська Програма»  
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