
Регіональний наказ № 21-07  

Міністерство сільського 

господарства США  

Служба лісового господарства  

Південно-західний 

тихоокеанський регіон  

Закриття лісу через надзвичайну 

ситуацію 

 
Відповідно до § 551 розділу 16 Кодексу США та § 261.50 (а) та (b) 36 Кодексу 

федеральних нормативно-правових актів, а також із метою забезпечення громадської 

безпеки та охорони природних ресурсів, на території національних заповідників у 

Південно-західному регіоні тихоокеанському регіоні заборонені описані нижче дії. Цей 

наказ замінює Регіональний наказ № 21-04 та набуває чинності з 23:59 31 серпня 2021 

року та діє до 23:59 17 вересня 2021 року. 

 

1. Вхід на територію або перебування на території перелічених нижче 

національних лісів. 

 

a. Національний ліс Тахо 

b. Зона управління басейном озера Тахо 

c. Національний ліс Плюмас 

d. Національний ліс Лассен 

e. Національний ліс Мендочіно 

f. Національний ліс Кламат 

g. Національний ліс «Шість річок» 

h. Національний ліс Шаста-Трініті 

i. Національний ліс Модок 

j. Національний ліс Клівленду 

k. Національний ліс Сан-Бернардіно 

l. Анджельський національний ліс 

m. Національний ліс Лос-Падрес 

n. Національний ліс Секвойя 

o. Національний ліс Сьєрра 

p. Національний ліс Станіслава 

q. Національний ліс Іньо  

§ 261.52(e) розділу 36 Кодексу федеральних нормативно-правових актів 

2. Користування дорогами перелічених нижче національних лісів. 

 

a. Національний ліс Тахо 

b. Зона управління басейном озера Тахо 

c. Національний ліс Плюмас 

d. Національний ліс Лассен 

e. Національний ліс Мендочіно 

f. Національний ліс Кламат 

g. Національний ліс «Шість річок» 

h. Національний ліс Шаста-Трініті 



i. Національний ліс Модок 

j. Національний ліс Клівленду 

k. Національний ліс Сан-Бернардіно 

l. Анджельський національний ліс 

m. Національний ліс Лос-Падрес 

n. Національний ліс Секвойя 

o. Національний ліс Сьєрра 

p. Національний ліс Станіслава 

q. Національний ліс Іньо  

§ 261.54(e) розділу 36 Кодексу федеральних нормативно-правових актів 

3. Користування стежками перелічених нижче національних лісів. 

 

a. Національний ліс Тахо 

b. Зона управління басейном озера Тахо 

c. Національний ліс Плюмас 

d. Національний ліс Лассен 

e. Національний ліс Мендочіно 

f. Національний ліс Кламат 

g. Національний ліс «Шість річок» 

h. Національний ліс Шаста-Трініті 

i. Національний ліс Модок 

j. Національний ліс Клівленду 

k. Національний ліс Сан-Бернардіно 

l. Анджельський національний ліс 

m. Національний ліс Лос-Падрес 

n. Національний ліс Секвойя 

o. Національний ліс Сьєрра 

p. Національний ліс Станіслава 

q. Національний ліс Іньо  

§ 261.55(a) розділу 36 Кодексу федеральних нормативно-правових актів 

Відповідно до § 261.50(e) розділу 36 Кодексу федеральних нормативно-правових актів, цей 
наказ не поширюється на зазначених нижче осіб: 

 

1. Особи, які мають дозвіл Лісової служби № FS-7700-48 (Дозвіл на користування 

дорогами, стежками або територіями, користування якими обмежене 

постановою або наказом), що конкретно звільняє цих осіб від виконання вимог 

цього наказу. 

 

2. Федеральний, державний чи місцевий офіцер або член організованої 

рятувальної чи пожежно-рятувальної групи під час виконання службових 

обов’язків. 

 
3. Особи, які мають дозвіл служби лісового господарства на спеціальне 

використання ліній електропередач, нафто- або газопроводів, ділянок для 

обладнання зв’язку або будь-яке інше спеціальне використання, не пов’язане 

з відпочинком. 



 

4. Власники комерційних дозвіл на спеціальне використання та їхні 

клієнти не звільняються від виконання вимог цього наказу. Проте 

відповідно до умов свого дозволу власники комерційних дозволів на 

спеціальне використання можуть отримувати доступ до територій, 

зазначених у їхніх дозволах, для виконання адміністративних функцій та 

захисту майна та суміжних активів. Власники дозволів на проживання у 

рекреаційних зонах не звільняються від виконання вимог цього наказу. 

5. Особи, які мають письмовий дозвіл служби лісового господарства на 

неспеціальне використання, на здійснення заходів, не пов’язаних із 

відпочинком, таких як заготівля деревини або лісопродукції, або випас 

худоби. 

 

6. Власники або орендарі земельних ділянок, а також мешканці цих приватних 

земель, якщо це необхідно для доступу до їхніх земельних ділянок. 
 

7. Особи, які провадять господарську, торгівельну чи професійну діяльність, 

не звільняються від дотримання перелічених вище заборон, проте вони 

можуть користуватися дорогами національних лісів, якщо це необхідно для 

здійснення їхньої господарської, торгівельної чи професійної діяльності. 

 
Ці заборони доповнюють загальні заборони, передбачені підрозділом «А» частини 261 

розділу 36 Кодексу федеральних нормативно-правових актів. 

 

Порушення цих заборон карається штрафом у розмірі не більше 5000 доларів США для 

окремої особи або 10 тисяч доларів США для організацій, або позбавленням волі на строк 

не більше 6 місяців, або тим й іншим. 

§ 551 розділу 16 Кодексу США, а також §§ 3559, 3571 та 3581 розділу 18 Кодексу США. 

 

м. Вальєхо, штат Каліфорнія, 30 серпня 2021 року. 

 

ДЖЕННІФЕР ЕБЕРЛІЄН 

Регіональний лісничий 

Південно-західний тихоокеанський регіон 


