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РЕКРЕАЦІЙНА РОЛЬ ЛІСІВ КОМПЛЕКСНОЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ  
МІСТА ТЕРНОПІЛЬ ПІД ЧАС КАРАНТИНУ НАСЕЛЕННЯ 

 

З метою визначення рекреаційної ролі лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль під час карантину 

населення, було проведено он-лайн опитування, з відповідної тематики. Участь в опитувані взяли 223 

респонденти різного віку. Результати показали, що більшість (61%) опитаних осіб під час карантину 

відвідували приміські ліси Тернополя. Близько 50% респондентів добирались до лісу автомобілем, 34% - пішки 

та 10% - велосипедом. Метою відвідування лісів комплексної зеленої зони міста Тернопіль для більшості 

респондентів (90%) була просто прогулянка, ще 7% - проводили у лісі тривалий відпочинок і 3% - займались 

спортом. Понад 60% опитаних респондентів проводили у лісі 1-3 години, близько 30% - були у лісі менше однієї 

години, 4% - 4-6 годин і лише 1% - весь день. Результати опитування, засвідчили зростання рекреаційної ролі 

лісів комплексної зеленої зони міста під час карантину населення, а відповідно і збільшення рекреаційного 

навантаження на ландшафти приміських лісів.  

В ході проведеного дослідження виявлено, що під час карантину, мешканці мікрорайонів міста Тернопіль, 

переважно відвідували ліси сусідніх сільських рад, які безпосередньо примикають до їх житлових масивів. 

Встановлено, що рекреаційна ємність території для організації відпочинку є найвищою у приміських лісах 

поблизу мікрорайонів «Дружба» (9150 осіб), «Оболоня» (3991 особа), «Кутківці» (5447 осіб), «Сонячний» (1292 

особи), а найменшою біля мікрорайонів «Канада», «Варшавський» та «Аляска», близько 90 осіб відповідно. 

Допустиме рекреаційне навантаження на ліси комплексної зеленої зони міста Тернопіль становить 2,3 

особи/га. Розрахована загальна рекреаційна місткість лісів лісогосподарської частини комплексної зеленої зони 

міста Тернопіль складає 10 465 осіб, що становить близько 5% населення міста (при нормі 30%). Площа лісів 

зеленої зони навколо міста Тернопіль, становить 4550 га, що не відповідає нормативам Державних будівельних 

норм України. Ліси комплексної зеленої зони міста Тернопіль, придатні для розвитку рекреаційної діяльності, 

навіть у специфічних умовах карантину. За умови дотримання усіх карантинних обмежень та вимог, 

відпочинок у приміських лісах Тернополя буде безпечним та корисним, як для фізичного, так і психологічного 

здоров’я мешканців міста.    

Ключові слова: комплексна зелена зона міста, рекреаційна роль, ліси, карантин. 
 

Постановка науково-практичної проб-
леми. Комплексна зелена зона міста (КЗЗМ), 
як єдина система озеленених, обводнених, вкри-
тих рослинним покривом територій міста і при-
міської зони, виконує ряд важливих функцій: 
екологічні, соціальні, економічні та кліматорегу-
люючі [9]. Якщо екологічні та кліматорегулю-
ючі функції КЗЗМ достатньо висвітлені у 
сучасних наукових публікаціях, то соціальні та 
економічні часто залишаються поза увагою. До 
групи соціальних функцій КЗЗМ відносять 
рекреаційну, естетичну, виховну, еколого-осві-
тню, історико-культурну та створення умов 
для занять спортом і культурно-мистецькою 
діяльністю [9]. Основними соціальними функ-
ціями зеленої зони міста є забезпечення місць 
відпочинку, занять спортом та проведення 
різних культурних заходів громадян [11, 
с.163]. Тобто, забезпечення рекреаційної 
діяльності та місць відпочинку для міського 
населення є одним із пріоритетних функціо-
нальних завдань комплексної зеленої зони 
будь-якого населеного пункту. 

В умовах карантину населення, через 
пандемію COVID-19, проблема забезпечення 
місцями відпочинку та ресурсами просторово-
го комфорту міських жителів набула вкрай 

актуального значення. Якщо у сільських насле-
них пунктах, мешканці можуть безперешкодно 
прогулюватись та відпочивати на територіях 
приватних домогосподарств, то в умовах міста 
це практично не можливо. Тому питання без-
печного та законодавчо дозволенного відпо-
чинку в межах комплексної зеленої зони міста, 
із дотриманням усіх крантинних вимог потре-
бує детальнішого наукового аналізу та розроб-
ки відповідних рекомендацій з позиції урбо-
екології та рекреаційного природокористуван-
ня.  

Аналіз останніх публікацій за темою 
дослідження. Сучасні дослідження комплекс-
ної зеленої зони міста проводяться переважно 
у контексті вивчення екологічних проблем 
міста [10, 20], ландшафтного та районного 
планування [7, 12, 18], фітомеліорації [16] 
інженерної екології тощо. Проблемам рекреа-
ційного використання зелених насаджень та 
зелених зон міст присвячені публікації 
О.В. Аріона, Т.Г. Купача, С.О. Дем’яненко [2], 
Антоненко І. [1] та інших. Природно-
рекреаційний потенціал приміської зони міста 
Львова висвітлено у досліджені Білої Т. [3], 
функції приміських рекреаційно-оздоровчих 
лісів вивчав Миклуш Ю.С. [14]. Рекреаційна 
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роль паркових комплексів уробоекосистеми 
Тернополя, висвітлена у досліджені Царик Л., 
Позняк І. [21]. Рекреаційне лісокористування у 
Тернопільській області досліджували Питуляк 
М.Р., Питуляк М.В. [15]. Рекреаційна ємність 
зелених зон в межах міста Тернопіль, в тому 
числі лісів, визначена у дослідженні І.Кузика 
[8]. Особливості лісокористування та сучасний 
стан лісових ресурсів сільських рад Терно-
пільського району, які входять до складу 
КЗЗМ Тернопіль, висвітлено у публікації 
Гулика С. та Гавришка Б. [5].  

Актуальність і новизна дослідження. 
Основною метою публікації є визначення рек-
реаційної ролі комплексної зеленої зони міста 
Тернопіль, в особливих умовах карантину 
населення. Для реалізації поставленої мети 
передбачено виконання наступних наукових 
завдань: провести опитування серед мешканців 
м. Тернопіль, щодо рекреаційного використан-
ня лісів комплексної зеленої зони міста під час 
карантину; оцінити забезпеченість жителів 
мікрорайонів міста умовами для відпочинку в 
межах лісових масивів, які примикають до  
Тернополя; визначити рекреаційну ємність 
лісів лісогосподарської частини КЗЗМ Терно-
поля; обґрунтувати можливість рекреаційної 
діяльності у приміських лісах м. Тернопіль з 
дотриманням усіх карантинних обмежень та 
вимог.  

Викладення основного матеріалу. Комп-
лексна зелена зона міста (КЗЗМ) – це єдина 
система озеленених, обводнених, вкритих рос-
линним покривом територій міста і приміської 
зони, яка формує систему взаємопов’язаних еле-
ментів ландшафту міста (містечка, групи міських 
населених місць) і прилеглого району, що забез-
печує комплексне вирішення питань озеленення 
й обводнення території, охорони природи й 
рекреації і спрямована на поліпшення праці, 
побуту та відпочинку громадян [9]. У структурі 
КЗЗМ виділяють лісопаркову (внутрішньомісь-
ку) та лісогосподарську (заміську) частини. 
Лісопаркова частина КЗЗМ включає усі зелені 
насадження в адміністративних межах міста, в 
тому числі: парки, сквери, бульвари, алеї, газони, 
міські ліси, зелені насадження прибудинкових 
територій, санітарно-захисні зони (СЗЗ), озеле-
ненні водоохоронні території тощо [10, 20]. Лісо-
господарську частину КЗЗМ, в основному, фор-
мують ліси за межами міста, в радіусі 0,5-1,5 
контору міської забудови. У м. Тернопіль шири-
на лісогосподарської частини КЗЗМ становить 
близько 15 км [8]. 

Відповідно до Постанови Кабінету Мініст-
рів України №211 від 11.03.2020, з метою за-

побігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, на 
час карантину заборонено відвідування парків, 
скверів, зон відпочинку, лісопаркових та при-
бережних зон (окрім вигулу домашніх тварин 
однією особою та у випадку службової необ-
хідності) [17]. Таким рішенням, Кабінет Мі-
ністрів Україні практично заборонив відпочи-
нок, прогулювання та будь-яку іншу рекреа-
ційну діяльність в межах лісопаркової частини 
КЗЗМ. У цьому випадку, підвищується роль 
лісогосподарської частини КЗЗМ, яка скла-
дається в основному із лісів великої площі. 
Тобто, ймовірність контакту, а відповідно і 
поширення хвороби, у лісах лісогосподарської 
частини КЗЗМ практично нівелюється. 

Мінімальні ризики поширення інфекцій-
ної хвороби та безпечні умови відпочинку у 
приміських лісах можливі, лише за умови 
достатньо великих площ цих лісів та незначної 
кількості міського населення, яке одночасно 
відпочиває. Тобто, для означення рекреаційної 
ролі лісів КЗЗМ, потрібно насамперед визна-
чити їх рекреаційну ємність – здатність певної 
території забезпечувати здійснення комфорт-
ної рекреаційної діяльності без шкоди для 
довкілля та людей [22]. Також варто розраху-
вати рекреаційне навантаження приміських 
лісів – кількість відвідувачів на одиниці площі 
за одиницю часу [22]. Розрахунки потрібно 
проводити в конкретно визначених адміністра-
тивних територіях, наприклад сільських радах 
які примикають до міста. В майбутньому це 
допоможе практично регулювати відвідува-
ність лісів лісогосподарської частини КЗЗМ.  

З метою визначення рекреаційної ролі 
лісів КЗЗМ Тернополя під час карантину 
населення, за допомогою Google – сервісу 
було проведено опитування місцевих мешкан-
ців на відповідну тематику. Кількість респон-
дентів, які взяли участь в опитуванні склала 
223 особи віком 17-55 років. Результати 
показали, що 61% опитаних жителів м. Терно-
піль відвідували приміські ліси під час каран-
тину (12.03.- 12.05.2020 року) (рис. 1). 

Враховуючи те, що більшість опитаних 
респондентів відвідували ліси приміської зони 
м. Тернопіль, можемо зробити висновок, що 
все ж таки, у місті спостерігалася тенденція до 
збільшення рекреаційного навантаження на 
ліси КЗЗМ під час карантину. Цей факт підт-
верджувала велика кількість автомобілів на 
узліссях у селах, які примикають до Тернопо-
ля, особливо популярним такий відпочинок 
був за сприятливої погоди у святкові дні. За 
результатами опитування встановлено, що, 
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більшість мешканців м. Тернопіль добирались 
на відпочинок у лісах власним автотранспор-
том (51,2%), ще 34% опитаних стверджують, 
що ходили пішки, близько 10% їздили велоси-
педом і 5% іншим способом. Звичайно, що в 
умовах карантину та відсутності доходів, не 
усі мешканці міста мали можливість власним 
транспортом виїхати за місто. В той же час, 

більшість населення пересіли на велосипеди, 
дехто вперше побував у лісі. Загалом каран-
тинні обмеження, сфокусували увагу на важ-
ливості природного середовище в оточені лю-
дини, вкотре підкреслили необхідність збере-
ження зелених насаджень у містах, формуван-
ня екологічно безпечного та сприятливого 
середовища проживання.  

 

Рис. 1. Відповіді респондентів на питання: «Чи відвідували Ви ліси приміської зони м. 
Тернопіль» під час карантину?» 

 

Тернополяни з різною метою відвідували 
ліси лісогосподарської частини КЗЗМ, пере-
важно для відпочинку, психологічного розван-
таження та просто проведення вільного часу. 
Так, за результатами опитування 90% респон-
дентів відвідували приміські ліси для прогу-
лянки, 7% - з метою тривалого відпочинку та 
ще 3% для занять спортом (рис. 2). Більшість 
(62%) опитаних мешканців м. Тернопіль про-

водили у лісі 1-3 години, менше години на 
відпочинку проводили 33% опитаних рес-
пондентів, близько 4% - 4-6 годин і лише 1% 
опитаних були в лісі весь день (рис. 3). Такі 
результати, вкотре підтверджують необхід-
ність лісових масивів у структурі КЗЗМ, адже 
ці території не лише виконують рекреаційні 
функції, але і позитивно впливають не 
екологічну ситуацію у населеному пункті.   

 

Рис. 2. Відповіді респондентів на питання: «З якою метою Ви відвідували ліси приміської 
зони м. Тернопіль?» 
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Враховуючи те, що близько половини 
(44%) опитаних тернополян добирались до 
приміських лісів пішки або велосипедом та 
проводити там 1-3 години, можна стверджува-
ти, що місце відпочинку вони вибирали за 
показником віддаленості від місця проживан-
ня. Тобто, мешканці мікрорайонів м. Терно-
піль відпочивали у відповідних лісах сільських 
рад, які примикають до їх житлових масивів. 
Лісистість сільських рад лісогосподарської 
частини КЗЗМ Тернопіль коливається в межах 
5-20% [5]. Жителі мікрорайонів міста не 
рівномірно забезпечені територіями для відпо-
чинку в межах приміських лісових масивів. 
Для визначення такої забезпеченості, потрібно 
розрахувати рекреаційну ємність лісів 

сільських рад, які примикають до мікрорайонів 
м. Тернопіль.  

Ємність території для умов організації 
відпочинку в лісі розраховується за формулою:  

D= Т×Л×0,5×1000 / 100×Н×М      (1) 
Де,  D – це частка рекреаційної ємності 

території лісу (осіб), Т – площа лісу для 
організації відпочинку (га), Л – лісистість 
території (%), 0,5 – коефіцієнт, який враховує 
необхідність організації зелених зон міста, Н - 
норма необхідності рекреаційних територій 
для 1 тис. мешканців міста (2 км2), М – 
коефіцієнт, який враховує розподіл мешканців 
міста для відпочинку у лісі та біля водойм (для 
міських поселень помірного клімату М=0,3) 
[18, с. 76]. 

 

Рис. 3. Відповіді респондентів на питання: «Скільки часу Ви проводили у лісі?» 
 

Провівши відповідні розрахунки за 
формулою 1, встановлено, що реакційна ємніс-
ть лісів усіх сільських рад які примикають до 
м. Тернопіль (табл. 1) становить 11 817 осіб 
(5,4% населення міста). При цьому, що у 
«піковий» період, 40% населення міста, 
потребують рекреаційних територій для 

відпочинку та оздоровлення. В країнах 
помірного клімату, із цих 40% міського 
населення, 75% - проводять короткочасний 
відпочинок в лісі, 25% - біля води. Тобто, 30% 
населення міста повинно мати можливість 
одночасно перебувати у лісових масивах в 
межах населеного пункту [18]. 

Таблиця 1 

Результати визначення рекреаційної ємності лісів приміської зони м. Тернопіль 
Площа лісів, 

га [13] 
Рекреаційна 
ємність, осіб 

Сільська рада 
Рекреаційна 
ємність, осіб 

Мікрорайон 

290,0 5437,5 Підгородянська 
9150,5 «Дружба» 

228,5 3713 Петриківська 
3991,5 «Оболоня» 

90,3 278,5 Великоберезовицька 
125,6 869 Великогаївська 

891 «Східний» 
17,3 22 Смиківецька 

92 
«Канада», 

«Варшавський» 
41,5 70 Байковецька 

1292 «Сонячний» 



Раціональне природокористування і охорона природи Наукові записки. №1. 2020 

 167

151,0 1321 Шляхтинецька 

2 1 Гаї Шевченківська 
96 «Аляска» 

35,5 95 Білецька 
105 «Новий світ» 

15,0 10 Довжанська 
5447,5 «Кутківці» 

290,0 5437,5 Підгороднянська 
 

Таким чином, найбільше шансів відпочити 
у лісі, із дотриманням карантинних вимог, ма-
ють мешканці мікрорайонів «Дружба», «Обо-
лоня», «Кутківці» і «Сонячний». Варто зазна-
чити, що мікрорайони «Дружба» і «Кутківці» 
знаходяться у безпосередній близькості до 
регіонального ландшафтного парку «Загребел-
ля», залісненої його частини площею понад 
300 га, де за умови послаблення карантинних 
обмежень, теж можна відпочивати і проводити 
вільний час. Жителі центральної частини м. 
Тернопіль, мікрорайону «Поділ» можуть від-
почивати у міських лісах КЗЗМ Тернопіль, 
площа яких складає 356,7 га, а рекреаційна 
ємність 17 835 осіб [8].  

Міські та приміські ліси КЗЗМ формують 
так звану зону ближньої заміської рекреації, 
часова доступність якої повинна становити 10-
20 хв. [11]. Окрім часової доступності та рек-
реаційної ємності, визначальним фактором 
функціонального значення лісів КЗЗМ є рек-
реаційне навантаження. Саме, цей показник 

виступає ключовим при розробці рекоменда-
цій, щодо відпочинку у лісі під час карантину. 
Адже, кількість населення яка одночасно може 
перебувати на певній площі лісового масиву, 
визначає ймовірність та ризики поширення 
інфекційної хвороби. Згідно Державних буді-
вельних норм (ДБН Б.2.2-12:2018), показники 
максимально допустимого рекреаційного на-
вантаження на ліси лісового фонду України 
становлять 3 особи/га [6, с. 62].  

Лісогосподарська частина КЗЗМ Тернопіль, 
представлена малостійкими широколистяним 
лісами [5] із допустимим рекреаційним наван-
таженням 2,3 особи/га. У територію радіусом 
15 км від м. Тернопіль (лісогосподарська час-
тина КЗЗМ) потрапляє 28 сільських рад Терно-
пільського району, загальною площею земель 
– 50 017 га, в тому числі 4550 га лісів (рис. 4) 
[8]. Рекреаційна місткість цих лісів, відповідно 
до норм ДБН Б.2.2-12:2018 [6], становить 
10 465 осіб (4,8% населення міста).   

 
Рис 4. Межа та лісистість лісогосподарської частини КЗЗМ Тернопіль 
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Відповідно, до Державних будівельний 
норм (ДБН Б.2.2-12:2018), нормативна площа 
лісів зеленої зони навколо міст із численністю 
населення 50-250 тис. осіб у зоні мішаних та 
широколистяних лісів, повинна становити 200 
м2/ особу (0,02 га/особу) (табл. 2) [6]. Таким 
чином, для м. Тернопіль, із чисельністю насе-
лення 220 300 осіб, площа лісів лісогоспо-
дарської частини КЗЗМ повинна складати 4406 
га. Як уже зазначалося вище, у межах 15 км 
зони навколо м. Тернопіль зосереджено 4550 
га лісів, тобто нормативний показник досягну-
то.  

Але, якщо врахувати усіх жителів населе-
них пунктів в межах КЗЗМ Тернопіль, які теж 
відпочивають у приміських лісах, то норматив-
ний показник необхідної площі лісовкритих 
земель навколо міста зросте із 200 м2/особу до 
250 м2/особу (табл. 2) [6]. Адже, загальна кіль-
кість жителів в межах КЗЗМ Тернопіль, вклю-

чаючи мешканців 28 сільських рад у 13 км 
зоні, становить 269,4 тис. осіб. Таким чином, 
нормативна площа лісів навколо м. Тернопіль 
повинна складати 6735 га. Відповідно, дефіци-
т лісів лісогосподарської частини КЗЗМ стано-
вить 2185 га. Звичайно, що потреба у забезпе-
чені просторових ресурсів та відпочинку в лісі, 
під час карантину, мешканців сільських рад 
КЗЗМ Тернопіль, значно менша аніж у жителів 
самого міста. Проте, враховуючи щільність за-
будови приміських населених пунктів Терно-
поля та особливості маятникового способу 
життя їх мешканців, ця різниця практично 
нівелюється. Тому, при визначенні норматив-
ної лісистості та рекреаційного навантаження 
лісогосподарської частини КЗЗМ, потрібно 
враховувати усіх мешканців, які проживають у 
населених пунктах комплексної зеленої зони 
міста Тернопіль.     

Таблиця 2 

Нормативні показники площ ландшафтних та рекреаційних територій КЗЗМ [6, с. 58] 

Ландшафтні та 
рекреаційні 

території 

Групи міст за 
кількістю 
населення, 

тис. осіб 

Площа озеленених територій, м2/особу 
І-ІІ зони 

Мішаних та 
широко-
листяних 

лісів 

ІІ зона  
Лісостепова 

IV зона  
Степова 

V зона – 
Карпатські 

гори 
VІ зона – 

Кримські гори 
Ліси зеленої 

зони навколо 
населених 

пунктів 

Від 500 300 250 250 350 
250-500 250 200 200 300 
50-250 200 160 160 200 
До 50 100 80 80 120 

 

Отож, враховуючи те, що лісистість лісо-
господарської частини КЗЗМ Тернопіль не 
відповідає нормативам ДБН, а її допустиме 
рекреаційне навантаження дозволяє одночасно 
відпочивати лише 5% населення міста, можемо 
констатувати факт про обмеженість рекреацій-
ної діяльності у приміських лісах Тернополя. 
Проте, під час карантину, за умови дотриман-
ня відповідних обмежень та вимог, вважаємо 
за доцільне дозволити прогулянки у лісі гру-
пам до двох осіб із дотриманням соціальної 
дистанції. Адже, в умовах напруженої ситуації 
із вірусною інфекцією, постійним негативним 
тиском засобів масової інформації та соціаль-
них мереж, довготривалим перебуванням у 
квартирі, психологічний стан людини погір-
шується, що може вплинути на загострення 
хронічних захворювань та погіршення загаль-
ного самопочуття. Недопущення такого стану 
можливо уникнути, шляхом відпочинку на 
природі, зокрема у лісі. Під час прогулянок 
кров збагачується киснем, запах рослин і наси-
чений зелений колір позитивно впливають на 

фізичний стан здоров’я людини, покращується 
психоемоційний стан, розвантажуються думки 
та стабілізується нервова система. У добре озе-
ленених містах кількість особистісних розла-
дів, депресій, суїцидів та психічних захворю-
вань значно нижча, аніж у містах із виключно 
урбаністичним пейзажем. Довготривале спо-
глядання гострих геометричних форм будин-
ків, вікон, балконів, підвищує рівень агресив-
ності, або ж провокує депресивні розлади. У 
свою чергу природне середовище лікує, ліс 
виступає своєрідним безкоштовним  реабіліта-
ційним фактором [19].  

Висновки та перспективи використан-
ня результатів дослідження. За результатами 
проведеного он-лайн опитування серед меш-
канців міста Тернопіль, на тему: «Рекреаційна 
роль лісів комплексної зеленої зони міста під 
час карантину населення», було встановлено, 
що більшість респондентів (61%) відвідували 
приміські ліси Тернополя протягом карантину. 
Із 223 осіб, які взяли участь в опитувані,  90% 
відвідували ліс з метою прогулянки, 7% - з 
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метою відпочинку та 3% - для занять спортом. 
Більшість опитаних респондентів добирались 
до лісу власним автотранспорт або пішки та 
проводили там 1-3 години. Карантинні обме-
ження, щодо відпочинку у паркових та лісо-
паркових зонах міста, безпосередньо вплинули 
на зростання рекреаційного навантаження на 
ліси лісогосподарської частини КЗЗМ 
Тернопіль. 

В ході проведеного дослідження встанов-
лено, що під час карантину, мешканці мікро-
районів м. Тернопіль, переважно відвідували 
ліси сусідніх сільських рад, які безпосередньо 
примикають до їх житлових масивів. Розраху-
нок рекреаційної ємності приміських лісів 
Тернополя, показав наступні особливості: жи-
телі мікрорайонів «Дружба», «Оболоня», 
«Кутківці» і «Сонячний» мають найбільш 
сприятливі просторові умови для організації 
відпочинку в лісі. В той же час, такі густо 
заселенні мікрорайони, як «Канада», «Вар-
шавський», «Аляска» практично не забезпече-
ні периферійними лісовими масивами для 
організації короткочасного відпочинку, пікні-

ків, прогулянок тощо.  
Загалом площа лісів лісогосподарської 

частини КЗЗМ Тернопіль не відповідає норма-
тивам Державних будівельний норм (ДБН 
Б.2.2-12:2018). Рекреаційна місткість примісь-
ких лісів Тернополя (в радіусі 15 км) становить 
10 465 осіб, одночасно у цих лісах, можуть 
перебувати близько 5% населення міста. За 
таких умов, ймовірність контакту рекреантів, а 
відповідно ризики поширення інфекційної хво-
роби мінімальні. Безперечно, що відпочинок у 
приміських лісах міста, в особливих умовах 
карантину, повинен відбуватися із дотриман-
ням усіх необхідних правил та законодавчо 
визначених обмежень. Заборона відвідування 
приміських лісів під час карантину, є не зовсім 
правильною, оскільки ліс – це своєрідний 
реабілітаційний центр, проведений час в 
якому, позитивно впливає на фізичне та 
психологічне здоров’я людей. Тому, потрібно 
збільшувати лісистість КЗЗМ Тернопіль та 
формувати сприятливе соціально-екологічне 
середовище для відпочинку і життєдіяльності 
місцевих мешканців.  
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Аннотация: 

Игорь Кузик. РЕКРЕАЦИОННАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ КОМПЛЕКСНОЙ ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ ГОРОДА 
ТЕРНОПОЛЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА НАСЕЛЕНИЯ 

С целью определения рекреационной роли лесов комплексной зеленой зоны города Тернополь во время 
карантина населения, был проведен онлайн-опрос, по соответствующей тематике. Участие в опросе приняли 
223 респондента разного возраста. Результаты показали, что большинство (61%) опрошенных лиц во время 
карантина посещали пригородные леса Тернополя. Около 50% респондентов добирались до леса автомобилем, 
34% - пешком и 10% - на велосипеде. Целью посещения лесов комплексной зеленой зоны города Тернополь для 
большинства респондентов (90%) была просто прогулка, еще 7% - проводили в лесу длительный отдых и 3% - 
занимались спортом. Более 60% опрошенных респондентов проводили в лесу 1-3 часа, около 30% - были в лесу 
меньше одного часа, 4% - 4-6 часов и только 1% - весь день. Результаты опроса, показали рост рекреационной 
роли лесов комплексной зеленой зоны города во время карантина населения, а соответственно и увеличение 
рекреационной нагрузки на ландшафты пригородных лесов. 

В ходе проведенного исследования выявлено, что во время карантина, жители микрорайонов города 
Тернополь, преимущественно посещали леса соседних сельских советов, которые непосредственно примыкают 
к их жилым массивам. Установлено, что рекреационная емкость территории для организации отдыха является 
самой высокой в пригородных лесах вблизи микрорайонов «Дружба» (9150 человек), «Оболоня» (3991 
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человек), «Кутковцы» (5447 человек), «Солнечный» (1292 человека), а наименьшей около микрорайонов 
«Канада», «Варшавский» и «Аляска», (по 90 человек соответственно). Допустимая рекреационная нагрузка на 
леса комплексной зеленой зоны города Тернополь составляет 2,3 чел./га. Рассчитана общая рекреационная 
емкость лесов лесохозяйственной части комплексной зеленой зоны города Тернополь составляет 10 465 
человек, это около 5% населения города (при норме 30%). Площадь лесов зеленой зоны вокруг города 
Тернополь, составляет 4550 га, что не соответствует нормативам Государственных строительных норм 
Украины. Леса комплексной зеленой зоны города Тернополь, пригодные для развития рекреационной 
деятельности, даже в специфических условиях карантина. При условии соблюдения всех карантинных 
ограничений и требований, отдых в пригородных лесах Тернополя будет безопасным и полезным для 
физического и психологического здоровья жителей города. 

Ключевые слова: комплексная зеленая зона города, рекреационная роль, леса, карантин. 
 

Abstract: 
Ihor Kuzyk. RECREATIONAL ROLE OF FORESTS OF THE COMPLEX GREEN ZONE TERNOPIL CITY 

DURING QUARANTINE OF POPULATION 
With the spread of COVID-19 infectious disease and quarantine of the population, the need for rest and spending 

time in nature is growing. This problem is especially relevant in the urban environment, with limited spatial resources. 
As, according to the national legislative acts, visiting parks, squares and other green areas of public use is prohibited 
during quarantine, the recreational role of forests of the complex green zone is growing in the city. Therefore, the study, 
on the example of the complex green zone of Ternopil city, is a timely and actual scientific-practical task. 

In order to determine the recreational role of forests the complex green zone of the Ternopil city during the 
quarantine of the population, a online-survey was conducted. 223 respondents of different ages took part in the survey. 
The results showed that the majority (61%) of respondents during the quarantine visited the suburban forests of 
Ternopil. About 50% of respondents reached the forest by car, 34% - on foot and 10% - by bicycle. The purpose of 
visiting the forests of the complex green zone of Ternopil city for the majority of respondents (90%) was just a walk, 
another 7% - spent a long rest in the forest and 3% - went in for sports. More than 60% of respondents conducted in the 
forest 1-3 hours, about 30% - were in the forest less than one hour, 4% - 4-6 hours and only 1% - all day. The results of 
the survey showed an increase in the recreational role of forests in the complex green zone of the city during the 
quarantine of the population, and accordingly, an increase in the recreational load on the landscapes of suburban forests. 

During the study, it was found that during the quarantine, residents of the neighborhoods of Ternopil, mostly 
visited the forests of neighboring village councils, which are directly adjacent to their housing estates. It is established 
that the recreational capacity of the territory for recreation is the highest in the suburban forests near the neighborhoods 
«Druzhba» (9150 people), «Obolonya» (3991 people), «Kutkivtsi» (5447 people), «Sonyachnyy» (1292 people), and 
the smallest near the neighborhoods of «Kanada», «Varshavskyy» and «Alyaska», about 90 people respectively. 
Permissible recreational load on the forests of the complex green zone of Ternopil city is 2.3 people/ha. It is calculated 
that the total recreational capacity of forests in the forestry part of the complex green zone of the Ternopil city is 10 465 
people, which is about 5% of the city population (at a rate of 30%). The area of forests in the green zone around the 
Ternopil city is 4550 hectares, which not meets the standards of the State Building Norms of Ukraine. Deficits of forests 
of the complex green zone of Ternopil city make 2185 hectares. However forests of the complex green zone of Ternopil 
city are suitable for the development of recreational activities, even in specific quarantine conditions. Subject to all 
quarantine restrictions and requirements, recreation in the suburban forests of Ternopil will be safe and beneficial for 
the physical and psychological health of the city's residents. 

Key words: complex green zone of the city, recreational role, forests, quarantine 
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