
 

Правила поведінки в національних парках та 
заповідниках України 

Національні природні парки, заповідники та інші об’єкти природно-заповідного        
фонду України – це території з певним режимом та правовим статусом.           
Правила відвідування та поведінки на таких територіях регламентуються        
Законом України “Про природно-заповідний фонд України” та положеннями        
самих парків, заповідників. 

Правила поведінки в національних парках можуть дещо відрізнятись в         
залежності від природних особливостей конкретного парку. Проте загальні        
правила діють на території всіх національних парків України. 

Природні парки рекомендують дотримуватись наступних пунктів при       
відвідуванні національних природних парків та інших об’єктів       
природно-заповідного фонду України. 

 Дозволено 
● Відвідувати туристичні маршрути та екологічні стежки 
● Здійснювати активний відпочинок у відведених для цього місцях 
● Фотографувати природу, спостерігати за тваринами 
● Ставити намети, облаштовувати туристичний табір, розводити вогнище 

в спеціально призначених місцях 
● Рибалити, збирати гриби та ягоди в дозволений період та місцях 
● Знайомитись з місцевим побутом, традиціями, історією та природними 

особливостями 
● Відвідувати заповідні зони з дозволу та в супроводі фахівців парку 

 Заборонено 
● Сходити з туристичних маршрутів, екологічних стежок 
● Пересуватись лісом та пішохідними стежками на моторизованих 

транспортних засобах 
● Розводити вогнище в непризначених для цього місцях 
● Палити в лісі, використовувати піротехніку 



● Використовувати синтетичні миючі засоби (пральні порошки, шампуні, 
тощо) 

● Ламати гілки та дерева, викопувати та рвати рослини, кущі 
● Пошкоджувати скелі, камені, грунтовий та трав’яний покрив 
● Робити написи на деревах, скелях, каменях, інфраструктурних об’єктах 

(вказівники, містки, тощо) 
● Смітити 
● Створювати надмірний шум, турбувати тварин 
● Руйнувати гнізда птахів, мурашники, нори тварин 
● Брати в руки пташенят та маленьких звірів, а також забирати їх яйця 
● Вбивати чи травмувати комах, молюсків, плазунів, савців та інших 

тварин 
● Ловити рибу в період нересту, а також збирати гриби, ягоди і рослини в 

заповідній зоні 
● Збирати та куштувати незнайомі гриби, ягоди та рослини 
● Полювати 
● Викопувати чи збирати археологічні, палеонтологічні та геологічні 

рештки, матеріали 
● Залазити на повалені дерева, пні, скелі чи камені 

  

Збережемо нашу природу для наступних 
поколінь! 

 
Наш сайт - https://www.nationalparks.in.ua/ 

Сторінка в Facebook - https://www.facebook.com/ukrainenationalparks 
Instagram https://www.instagram.com/ukrparks/ 

 
Підтримати наш проект 

https://www.nationalparks.in.ua/pidtrymka-proektu/ 
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