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Писарчуку Петру, власнику львівського ресторану «Гуцульський двір» 

 

Шановний пане Петро! 

 

  У Вашому ресторані «Гуцульський Двір», що розташований у Львові, вулиця 

Щирецька, 36, з 2003 року утримується бура ведмедиця на прізвисько Маша. Хоча 

умови, в яких мешкає Маша (металева клітка-вольєр розміром 30 кв.м.), є мінімально 

дозволеними згідно з «Правилами утримання диких тварин у стані неволі або 

напіввільних умовах», але вони очевидно незадовільні для такої великої дикої 

тварини. 

  Протягом перебування на території ресторану, де різні люди з різною поведінкою 

контактують із ведмедицею, стан здоров’я тварини з часом почав погіршуватися. 

Ожиріння та відсутність повноцінного руху призводять до хвороб та можуть стати 

причиною смерті тварини. 

  У 2014 р. Національний екологічний центр України за підтримки зоозахисних 

організацій звернувся до Вас із відкритим листом та пропозицією перевести тварину 

до нещодавно створеного на Закарпатті «Центру реабілітації бурих ведмедів 

«Синевир»». На жаль, знайти порозуміння не вдалося. Представники фірми ПП 

«Модель», яка орендує територію ресторану під так званий звіринець, де і перебуває 

Маша, категорично відмовилися передавати ведмедицю. 

  Згідно з чинним українським природоохоронним законодавством, утримання у 

неволі диких тварин, які занесені до Червоної книги України, регулюється 

відповідними документами та дозволами: наявністю документів, що підтверджують 

легальність набуття тварини у власність та відповідним дозволом на утримання 

бурого ведмедя у неволі від Міністерства екології та природних ресурсів України. 

Перевірка, яку у лютому 2014 р. провела екологічна інспекція, підтвердила, що 

відповідні документи на ведмедицю Машу відсутні. Тому 2014 р. за ініціативою 

Благодійного фонду «Екологія. Право. Людина» Державна екологічна інспекція у 

Львівські області звернулася до суду. Тимчасовий власник тварини був притягнутий 

до адміністративної відповідальності за порушення українського природоохоронного 

законодавства та сплатив штраф у розмірі 51 грн.: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/38718280. 

  Досі Маша залишається у Вашому ресторані у статусі живої іграшки та екзотичної 

розваги для відвідувачів закладу. 

  У 2015 р. група експертів з диких тварин відвідали Ваш ресторан та були здивовані 

текстом, який розміщений на вольєрі з ведмедицею. Напис повідомляв про Ваш намір 

віддати тварину до реабілітаційного центру для бурих ведмедів. Користуючися такою 

Нагодою, прошу Вас якомога скоріше передати ведмедицю Машу до реабілітаційного 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/38718280
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центру «Синевир». Диким тваринам не місце у ресторані. 

 

З повагою, 

Голова НЕЦУ, д.б.н.                                                            Ярослав Мовчан 
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