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КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 лютого 2020 р. Київ № 67

Про заборону відвідування 

населенням лісів і в’їзду до них 

транспортних засобів та іншої 

самохідної техніки у період 

високої пожежної небезпеки

Зареєстровано в Центральному 

міжрегіональному управлінні 

Міністерства юстиції (м. Київ)

21 лютого 2020 р. за № 15/18

З метою запобігання реальній загрозі виникнення пожеж у лісах і 

мінімалізації їх наслідків та відповідно до пункту 8 статті 31, статті 88 Лісового 

кодексу України, керуючись статтями 6, 39, 41 Закону України „Про місцеві 

державні адміністрації” , Правилами пожежної безпеки в лісах України, 

затвердженими наказом Державного комітету лісового господарства України 

від 27 грудня 2004 року № 278, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 

24 березня 2005 року за № 328/10608

1. Заборонити відвідування лісів населенням і в’їзд до лісів Київської 

області (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та іншої самохідної 

техніки, за винятком тих, що використовуються для лісогосподарської мети, у 

період високої пожежної небезпеки.

2. Районним державним адміністраціям та постійним лісокористувачам 

провести роз’яснювальну роботу серед населення щодо забброни'відвідування
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населенням лісів і в ’їзду до них транспортних засобів та іншої самохідної 

техніки у період високої пожежної небезпеки.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської 

обласної державної адміністрації від 20 липня 2011 року № 738 „Про заборону 

відвідування лісів населенням і в ’їзду до них транспортних засобів у період 

високої пожежної небезпеки”, зареєстроване в Головному управлінні юстиції у 

Київській області 02 серпня 2011 року за № 20/738.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення 

відповідно до законодавства.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Київської обласної державної адміністрації Дмитра Назаренка.

Олексій ЧЕРНИШОВ


