Виявлено чергове порушення правового режиму
зони санітарної охорони
каналу Дніпро – Донбас
29 січня 2022 року, біля
гідротехнічної споруди «Дюкер №1»
каналу Дніпро-Донбас, що біля села
Михайлівка, Петриківського району,
Дніпропетровської
області,
працівниками
Управління каналу
Дніпро-Донбас було виявлено групу
осіб, які здійснювали занурення у воду
русла
каналу,
за
допомогою
спеціального спорядження, порушуючи
правовий режим
зони санітарної
охорони (ЗСО) каналу ДніпроДонбас, з установленою межею 150
метрів від осі каналу в обидві
сторони.

Інформація про вчинення вказаного
правопорушення в ЗСО державного
підприємства «Управління каналу
Дніпро-Донбас», яке відноситься до
об’єктів державної власності, що
мають стратегічне значення
для
економіки і безпеки держави, було
негайно передано до Національної
поліції України та Служби безпеки
України.

Працівники Національної поліції,
прибувши на місце скоєння вказаного
правопорушення, затримали п’ятьох
порушників, встановили їх особи та
провели огляд двох транспортних
засобів,
на
яких
порушники
пересувались територією ЗСО. Самі
порушники
підтвердили,
що
знаходячись незаконно на території
стратегічного об’єкту, вони займались
«дайвінгом». В їх транспортних засобах
було виявлено спеціальне спорядження,
для заняття цим видом екстремального

відпочинку.
Наразі правоохоронними
органами проводиться збір
матеріалу, для кваліфікації
вказаного правопорушення.

Нагадуємо прихильникам екстремального відпочинку, що:
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України , «Про
правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів» від
18.12.1998 №2024:

1.

- 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) включає
територію розміщення водозабору, майданчика водопровідних споруд і
водовідвідного каналу».
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.»
2.
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.
3.
Пошкодження, виведення з ладу та знищення гідротехнічних
споруд стратегічних об’єктів Управління каналу Дніпро-Донбас, передбачає
кримінальну відповідальність, зокрема:
- ст. 113 ККУ «Диверсія»;
- ст. 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна»;
- ст. 196 ККУ «Необережне знищення або пошкодження
майна».
Останнім часом, у межах
1-го поясу санітарної
охоронної зони каналу Дніпро-Донбас, з установленою межею
150 метрів від осі каналу в обидві сторони, почастішали випадки
порушення правового режиму ЗСО.
Приймаючи до уваги вище викладене, Управління каналу ДніпроДонбас, у співпраці з правоохоронними органами, з метою виявлення
правопорушень, та з метою притягнення винних осіб до відповідальності, буде
продовжувати проведення спільних профілактичних заходів.

