Притягнуто до відповідальності осіб за
незаконний вилов риби в зоні санітарної
охорони каналу Дніпро – Донбас
21 січня 2022 року, службою безпеки Управління каналу ДніпроДонбас, за участі «Рибоохоронного патруля» Управління Державного
агентства меліорації та рибного господарства у Дніпропетровській області,
були проведені спільні узгоджені заходи, щодо профілактики та запобіганню
вчинення правопорушень на території ЗСО (зони санітарної охорони)
каналу Дніпро-Донбас, з установленим кордоном 150 метрів від осі
каналу в обидві сторони.
Під час проведення вказаних заходів, були виявлені численні
порушення правового режиму ЗСО каналу Дніпро-Донбас особами, які
займалися підльодним виловом риби.

До адміністративної відповідальності за ч.3 ст.85 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, було притягнуто 8 осіб з накладанням
штрафів від 170 грн. до 3500 грн.

Нагадуємо представникам територіальних громад, що:
Штрафи за незаконний вилов риби збільшили в
десятки разів.
06.10.2021 16:12 Кабінет Міністрів підтримав
ініціативу Державного агентства меліорації та рибного
господарства щодо суттєвого збільшення розмірів такс за
незаконний вилов риби.
На засіданні уряду 6 жовтня була ухвалена постанова, якою
внесено зміни до постанови Кабміну №1209 від 21 листопада 2011 року
«Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення
цінних видів водних біоресурсів».
Необхідність ухвалення вказаної постанови, зазначають у міністерстві,
зумовлена тим, що востаннє такси за незаконний вилов риби переглядалися
майже 10 років тому, а тому сьогодні жодним чином не відповідають

економічній ситуації в країні та не спонукають порушників до припинення
незаконної діяльності. Новий рівень штрафів – необхідна умова для
забезпечення раціонального природокористування та сталого розвитку
рибного господарства відповідно до екосистемних та ощадливих підходів,
запропонованих Кодексом відповідального рибальства Продовольчої та
сільськогосподарської організації ООН (ФАО).
«Масове браконьєрство водних біоресурсів несе величезну загрозу
національній екологічній безпеці України, а стримувальні важелі до сьогодні
не діяли, як треба. Браконьєру простіше сплатити штраф, тому що він
становив 0,000001% від їхнього заробітку. У деякі роки браконьєри могли в
рік добути стільки ж риби, скільки всі риболовецькі промислові
підприємства України разом», – наголосив міністр аграрної політики та
продовольства Роман Лещенко.
Відтепер за незаконний вилов раків треба буде заплатити в 130 разів
більше, ніж передбачала постанова №1209, за карася сріблястого – в 93 рази,
за окуня – у 186 разів.
Розмір такс переглянуто за незаконний вилов цілої низки видів риб
та інших водних біоресурсів:

«Виснаження рибних запасів несе значно більшу загрозу, ніж
видається. Масовий незаконний вилов, неконтрольоване забруднення водойм
веде до радикального зменшення здатності риб до відтворення, що в деяких
випадках означає їх повне знищення. Тому державна політика щодо
порушників, які вдаються до незаконного рибальства, буде жорсткішою і
жорсткішою», – переконаний Лещенко.
У Мінагрополітики також очікують, що реалізація постанови збільшить
надходження коштів до місцевих бюджетів у вигляді відшкодування
завданих збитків рибному господарству України внаслідок порушення
правил рибальства.
Як повідомляв Укрінформ, загальний обсяг вилову риби та інших
водних біоресурсів підприємствами рибної галузі України з січня по липень
2021 року сягнув 35,47 тис. тонн.

Нагадуємо також, що:
1.
За ч.4 Постанови Кабінету Міністрів України «Про
правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів», від
18.12.1998 №2024 визначено, що зони санітарної охорони (далі ЗСО) поверхневих та підземних водних об'єктів входять до складу
водоохоронних зон і поділяються на три пояси особливого режиму,
перший пояс (суворого режиму) включає територію розміщення
водозабору, майданчика водопровідних споруд і водовідвідного
каналу.
2.
У відповідності до п.2 ч.6 Постанови Кавникам
кабінету Міністрів України «Про правовий режим зон санітарної
охорони водних об’єктів», від 18.12.1998 №2024 передбачено, що у
межах першого поясу ЗСО забороняється зокрема перебування
сторонніх осіб, вилов риби та інші види використання, що
впливають на якість води.
3.
Окрім того, згідно Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку об'єктів державної власності, що мають
стратегічне значення для економіки і безпеки держави» № 83 від 04.03.2015,
Управління каналу Дніпро-Донбас включено до переліку об’єктів державної
власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Останнім часом, у межах 1-го поясу санітарної охоронної зони
каналу Дніпро-Донбас, з установленим кордоном 150 метрів від осі каналу в
обидві сторони, почастішали випадки незаконного зайняття рибним
добувним промислом, порушення правил рибальства та грубі порушення
правил рибальства (із застосуванням електроструму та інших заборонених
знарядь лову).

Приймаючи до уваги вище викладене, Управління каналу ДніпроДонбас, у співпраці з відділом охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний
патруль», з метою виявлення правопорушень у сфері вилучення водних
живих ресурсів із природного середовища, яке здійснюється
з
порушенням чинного законодавства, що регулює порядок і умови
промислового, любительського,
спортивного рибальства,
іншого
використання водних живих ресурсів, та з метою притягнення винних осіб до
відповідальності, буде продовжувати проведення вказаних спільних заходів.

