
Відповідальність за 

порушення правил зон 

санітарної охорони 

водних об’єктів 

 

 



          Згідно Постанови Кабінету Міністрів України , «Про 

правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від 

18.12.1998  №2024:   

частина 4: « ЗСО поверхневих та підземних водних об'єктів 

входять до складу водоохоронних зон і поділяються на три пояси 

особливого режиму: 

-  перший пояс (суворого режиму). Для Управління каналу 

Дніпро-Донбас визначена ЗСО першого поясу каналу  

шириною 300 м (150 м от вісі каналу по обидві сторони); 

- другий і  третій  пояси  (обмежень  і спостережень) 

включають територію,  що призначається для охорони 

джерел водопостачання від забруднення».  

 

 частина 6: «У межах першого поясу ЗСО забороняється:  

- скидання будь-яких  стічних  вод,  а  також  купання,  прання 

білизни, вилов риби, водопій худоби та інші види водокористування, що 

впливають на якість води;  

 - перебування сторонніх осіб, розміщення житлових та громадських 

будівель,  організація  причалів  плаваючих  засобів, застосування  

пестицидів, органічних і   мінеральних  добрив, прокладення 

трубопроводів, видобування гравію чи піску, проведення 

днопоглиблювальних та інших будівельно-монтажних  робіт, 

безпосередньо не пов'язаних з експлуатацією,  реконструкцією чи  

розширенням водопровідних споруд та мереж;  

- проведення головної рубки лісу». 



Адміністративна 

відповідальність 
 

 

 



За порушення правил використання об'єктів тваринного 

світу передбачена стаття 85 

Частина 3: Порушення правил рибальства - 

тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від 

двох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження 

або накладення штрафу на посадових осіб - від десяти до тридцяти 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Частина 4: Грубе порушення правил рибальства (рибальство із 

застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових або отруйних 

речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову особами, 

які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах, що 

перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і 

спортивного рибальства добову норму вилову) - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від двадцяти до сорока 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і засобів 

вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно 

добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від тридцяти 

до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією 

знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю 

порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої. 



{Стаття 85 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2010-11 від 

03.04.86, в редакції Закону № 81/96-ВР від 06.03.96, із змінами, внесеним згідно із 

Законом № 55/97-ВР від 07.02.97, в редакції Закону № 1122-IV від 11.07.2003, із 

змінами, внесеним згідно із Законом № 1827-VI від 21.01.2010} 

 

За знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг 

та захисних лісових насаджень передбачена стаття 65-1 

 

Знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових 

насаджень, навколо водних об'єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу 

автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від тридцяти до сорока 

п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 

шістдесяти до дев’яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Кодекс доповнено статтею 65-1 згідно із Законом № 81/96-ВР від 

06.03.96; із змінами, внесеними згідно із Законами № 55/97-ВР від 07.02.97, № 

2531-VIII від 06.09.2018, № 2708-VIII від 25.04.2019}. 
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За самовільне сінокосіння і пасіння худоби, самовільне 

збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів, ягід передбачена 

стаття 70   

 

Самовільне сінокосіння і пасіння худоби в лісах і на землях державного 

лісового фонду, не вкритих лісом, самовільне збирання дикорослих плодів, 

горіхів, грибів, ягід і т. ін. на ділянках, де це заборонено або допускається тільки 

за лісовими квитками, - 

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох 

до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т. ін. з порушенням 

установлених строків їх збирання - 

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох 

до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

{Стаття 70 із змінами, внесеними згідно із Законами № 81/96-ВР від 

06.03.96 
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Кримінальна    

 відповідальність 
 

 

 

 

 



Згідно ч. 2 ст. 197-1 Кримінального кодексу України, самовільне 

зайняття земельної ділянки особою щодо земельних ділянок особливо цінних 

земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-

захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, - є 

кримінальним злочином. 

 

За самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне 

будівництво передбачена стаття 197-1 

 

1. Самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди 

її законному володільцю або власнику, - 

карається штрафом від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 

 Слід зазначити, що шкода визнається значною, якщо вона у сто і більше 

разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

Відповідно до цієї ж статті Кримінального кодексу України самовільне 

зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за 

вищезазначений злочин, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо 

цінних земель, зокрема, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, 
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санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання 

земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій 

земельній ділянці, карається штрафом від трьохсот до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести 

місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 

Самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій 

земельній ділянці а саме: земельній ділянці особливо цінних земель, землях в 

охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи 

зонах особливого режиму використання земель або вищезазначений злочин 

вчинений особою, раніше судимою за такий злочин карається позбавленням волі 

на строк від одного до трьох років». 

 

За незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним 

добувним промислом передбачена стаття 249 

 

1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним 

промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, - 

карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. 



2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних 

речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи 

інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне 

правопорушення, передбачене цією статтею, - 

караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на той самий строк. 

{Стаття 249 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1827-VI від 

21.01.2010, № 1019-VIII від 18.02.2016, № 2617-VIII від 22.11.2018} 

 

За незакону порубка або незаконне перевезення, зберігання, 

збут лісу передбачена стаття 246  

 

1. Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших 

лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев 

або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, - 

карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або 

обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий 

строк. 
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2. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, - 

караються обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк. 

3. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені у заповідниках 

або на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду, або в інших 

особливо охоронюваних лісах, - 

караються штрафом від тисячі п’ятисот до двох тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти 

років, або позбавленням волі на той самий строк. 

4. Дії, передбачені частинами першою, другою чи третьою цієї статті, 

якщо вони спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років. 

Примітка. 1. У цій статті істотною шкодою вважається така шкода, яка у 

двадцять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян, або інша істотна шкода, завдана навколишньому природному 

середовищу в частині забезпечення ефективної охорони, належного захисту, 

раціонального використання та відтворення лісів. 

2. У цій статті тяжкими наслідками вважаються такі наслідки, які у 

шістдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів 

громадян. 

{Стаття 246 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 

18.02.2016; в редакції Законів № 2063-VIII від 23.05.2017, № 2531-VIII від 

06.09.2018; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2708-VIII від 25.04.2019} 
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