І
Х Е РС О Н С Ь К А О БЛ АСН А ДЕРЖ А В Н А АДМ ІН ІСТРАЦ ІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

М .Об.М М

Про виконання заходів щодо
боротьби з браконьєрством
на водних об’єктах області
у першому півріччі 2018 року
Відповідно до розпоряджень голови обласної державної адміністрації
від 21 лютого 2018 року № 113 «Про оперативний штаб із забезпечення протидії
браконьєрству на водних об’єктах області» (зі змінами) та від 23 лютого
2018 року № 146 «Про затвердження плану спільних заходів щодо запобігання
браконьєрству на водних об’єктах області у 2018 році», з метою забезпечення
реалізації державної політики у сфері охорони, відтворення водних біоресурсів
в області здійснено заходи, спрямовані на об’єднання зусиль місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, контролюючих та
правоохоронних органів для створення дієвого механізму забезпечення протидії
браконьєрству на водних об’єктах.
На виконання вищевказаного плану заходів під час весняно-літньої
нерестової заборони працівниками відділення поліції у порту «Херсон»
Херсонського відділення поліції Головного управління Національної поліції в
Херсонській області (далі - ВП у порту «Херсон») проведено спільні заходи з
представниками управління охорони, використання і відтворення водних
біоресурсів та врегулювання рибальства в Херсонській області (далі Херсонрибоохорона) - 8 виїздів, з Чорноморським міжрегіональним
управлінням Укртрансбезпеки - 2 виїзди з виявлення та затримання осіб, які
займаються незаконним виловом водних біоресурсів. Однак у подальшому від
зазначених
установ
пропозиції
щодо
співпраці
не
надходили.
Херсонрибоохорона від проведення спільних заходів відмовлялася.
Також працівниками ВП у порту «Херсон» на території м.Херсона й
області систематично проводилися заходи щодо забезпечення збереження
запасів анадромних видів риб, цілодобові патрулювання акваторії, рейди в
місцях роздрібної та оптової торгівлі.
За перше півріччя 2018 року складено 34 протоколи про адміністративні
правопорушення, зареєстровано 16 кримінальних проваджень за фактами
незаконного зайняття рибним промислом, у правопорушників виявлено та
вилучено 200 сіток, 105 раколовок, 156 ятерів бочкових, капронових, тканинних,
56 ятерів креветкових. Усього вилучено 1557,45 кг водних біоресурсів та
6851 од. раків, випущено у природне середовище водних біоресурсів - 4565 кг

риби, креветки - 1500 кг, крабів червонокнижних - 100 од. Своєчасним
припиненням правопорушення попереджено завдання збитків на суму
7504709 три.
Працівниками управління захисту економіки в Херсонській області
Департаменту захисту економіки Національної поліції України припинено
протиправну діяльність трьох осіб, які займалися незаконним виловом водних
живих біоресурсів у річці Інгулець (біля с. Садове Білозерського району
Херсонської області), і за даним фактом внесено відомості до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань. Сума завданих державі збитків
склала понад 5 тис. грн.
Головним управлінням Держпродспоживслужби в Херсонській області
здійснювалися контроль та нагляд за транспортуванням, реалізацією і
зберіганням риби, інших водних живих ресурсів та харчової продукції з них на
агропродовольчих ринках, проведено роз’яснювальну роботу із вказаного
питання з керівниками та уповноваженими особами рибоприймальних пунктів.
За результатами вжитих заходів складено 4 протоколи про адміністративні
правопорушення.
Інформація щодо проведення відповідної роботи Херсонрибоохороною та
Державною екологічною інспекцію в області, до компетенції яких належить
здійснення
наглядових заходів на рибоприймальних пунктах щодо їх
відповідності нормам і вимогам чинного законодавства, не надходила.
На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації
від 16 березня 2018 року № 208 «Про заходи щодо заборони на лов риби, інших
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах в зоні контролю
управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
врегулювання рибальства в Херсонській області у весняно-літній період
2018 року» Херсонрибоохороною видано відповідний наказ від 26 березня
2018 року № 24, яким встановлено терміни заборони на промислове рибальство
в рибогосподарських водних об’єктах Дніпровсько-Бузької естуарної системи в
зоні контролю Херсонрибоохорони.
Державними інспекторами Херсонрибоохорони виявлено 226 порушень
Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах
України, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства
України від 18 березня 1999 року № 33, зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України 25 травня 1999 року за № 326/3619 (зі змінами), Правил любительського
і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного
господарства України від 15 лютого 1999 року № 19, зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 року за № 269/3562 (зі змінами),
затримано 139 порушників, нараховано збитків на суму 119374 грн, виявлено та
вилучено 423 одиниці заборонених знарядь лову та 5 транспортних засобів,
вилучено 1242,6 кг водних біоресурсів.
Для знищення економічного підґрунтя браконьєрського промислу та
посилення контролю за охороною водних біоресурсів працівниками
Херсонрибоохорони та Головного управління Національної поліції в
Херсонській області проводилися спільні рейди з виявлення та затримання осіб,

з
що займаються незаконною реалізацією водних біоресурсів на ринках області, в
ході яких виявлено 24 порушення та вилучено 418,5 кг водних біоресурсів.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від ЗО вересня
2015 року № 894 «Питання функціонування територіальних органів Державного
агентства рибного господарства» в системі рибоохоронної галузі розпочато
реформу органів Держрибагентства України шляхом утворення у структурі
територіальних управлінь рибоохоронних патрулів для забезпечення на
водоймах ефективної системи контролю за використанням і відтворенням риби
(водних біоресурсів) та боротьби з браконьєрством.
Однак у Херсонській області вказану реформу розпочато лише з 28 березня
2018 року, після призначення начальника управління Державного агентства
рибного господарства у Херсонській області (далі - Управління), та на сьогодні
Держрибагентством України не вжито вичерпних заходів для прийняття як
правонаступником від Херсонрибоохорони всього нерухомого та рухомого
майна з метою подальшої його передачі Управлінню, а також не визначено район
діяльності (контролю) Управління.
Для посилення охорони, відтворення та збільшення запасів водних
біоресурсів у водоймах області, запобігання та недопущення порушень правил
рибальства під час нерестової заборони та додержання режиму тиші на території
національного природного парку «Нижньодніпровський» створено 3 оперативні
групи, що збільшило ефективність і оперативність використання сил та засобів
служби державної охорони парку.
За нерестовий період у поточному році службою державної охорони парку
встановлено 57 порушень природоохоронного законодавства, вилучено 3 ятери,
74 раколовки, 158 сіток та 1 човен, до адміністративної відповідальності
притягнуто 2 осіб.
Керівництвом національного природного парку «Джарилгацький»
розроблено, погоджено та затверджено план проведення на території природнозаповідного фонду цього парку спільних рейдових заходів з відділом
прикордонної служби «Скадовськ», ВП у порту «Херсон» та Скадовським
відділенням поліції Новокаховського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Херсонській області. Також затверджено план
патрулювання на території парку працівників служби державної охорони з
метою недопущення порушень природоохоронного законодавства. Проведено
18 рейдів, виявлено 5 порушень природоохоронного законодавства, вилучено
20 одиниць заборонених знарядь лову.
При цьому керівництво зазначених парків стурбоване недостатнім рівнем
фінансування, а саме відсутністю належної матеріально-технічної бази
(транспортні засоби, засоби зв’язку, пально-мастильні матеріали тощо), що
перешкоджає вжиттю усіх дієвих заходів з протидії браконьєрству на відповідній
території.
Наказами Чорноморського рибоохоронного патруля від 25 квітня
2018 року № 64, від 25 квітня 2018 року № 65 та від 24 травня 2018 року № 77
встановлено заборону на вилов відповідних водних біоресурсів у Чорному морі
та причорноморських лиманах.

З початку 2018 року в ході рибоохоронних рейдів Чорноморським
рибоохоронним патрулем виявлено 59 порушень правил рибальства, складено
12 актів стосовно виявленого безхазяйного майна, вилучено 82 одиниці
заборонених знарядь лову, 1 транспортний засіб та 278,43 кг водних біоресурсів.
Нараховано збитків, завданих рибному господарству України, на загальну суму
1141666,00 грн.
За інформацією Державної Азовської морської екологічної інспекції
(далі - Азовська інспекція), навпаки в зазначений період в Азовському морі
згідно з Тимчасовими правилами промислового рибальства в басейні Азовського
моря, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства
України від 31 грудня 1999 року № 172, зареєстрованими в Міністерстві юстиції
України 25 січня 2000 року за № 43/4254 (зі змінами), та Режимом рибальства в
басейні Азовського моря у 2018 році, затвердженим наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства України від 29 грудня 2017 року № 710,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 січня 1999 року за
№ 41/31499, здійснюється промисел морських видів риб, а також відсутні
додаткові обмеження для любительського і спортивного рибальства.
Нерестова заборона на вилов водних біоресурсів в Азовському морі не
встановлюється, оскільки чіткі терміни лову всіх водних біоресурсів визначені
Режимом рибальства в басейні Азовського моря у 2018 році.
Протягом першого півріччя 2018 року державними інспекторами
Азовської інспекції виявлено 149 правопорушень, 38 протоколів про
адміністративні правопорушення передано для розгляду судовими органами,
111 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності. Загальна сума
штрафів склала 13 тис. грн.
Враховуючи недоліки, виявлені при здійсненні заходів із забезпечення
реалізації державної політики у сфері охорони, відтворення водних біоресурсів
на території області, з метою підвищення ефективності протидії незаконному
вилову водних біоресурсів у період нерестової заборони та здійснення заходів
контролю упродовж другого півріччя 2018 року, керуючись статтею 6, пунктом
З статті 16, статтею 21, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою
статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:
1. Визнати роботу із забезпечення реалізації державної політики у сфері
охорони, відтворення водних біоресурсів та підвищення ефективності протидії
незаконному вилову водних біоресурсів у період нерестової заборони на
території Херсонської області за підсумками першого півріччя 2018 року
проведеною на задовільному рівні.
2. Головам районних державних адміністрацій, рекомендувати міським
головам міст обласного значення, сільським, селищним головам об’єднаних
територіальних громад забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед
місцевого населення щодо встановлених обмежень на територіях водних
об’єктів області з доведенням інформації про діючі заборони на лов водних
біоресурсів та номерів «телефонних гарячих ліній» контролюючих і
правоохоронних органів через засоби масової інформації та власні сайти.

3. Головам районних державних адміністрацій: Великолепетиської Віремейчику А.М., Генічеської - Воробйову О.C., Голопристанської Гасаненко Т.В., Каланчацької - Онуце О.І., Каховської - Салтикову В.M.,
Скадовської - Турику В.А. у місячний термін розглянути питання про виділення
місць для дислокації службових катерів та особового складу підрозділів
відділення поліції у порту «Херсон» Херсонського відділення поліції Головного
управління Національної поліції в Херсонській області.
4. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної
адміністрації разом з управлінням Державного агентства рибного господарства
у Херсонській області до 20 червня 2018 року підготувати проекти звернень до:
- Державного агентства рибного господарства України:
з пропозицією стосовно внесення змін до відповідних нормативноправових актів рибоохоронного законодавства в частині визначення нових норм,
стандартів і правил для поліпшення управління рибальством, нових інструментів
боротьби з нелегальним промислом та виснаженням багатьох рибних запасів, а
також інструментів збереження біоресурсів та механізмів державного контролю
за провадженням рибогосподарської діяльності;
з приводу визначення території, на яку поширюватимуться повноваження
управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській області,
з метою ефективного виконання покладених на нього завдань;
- до Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України стосовно надання
наукового висновку про кількість водних біоресурсів у пониззі Дніпра.
5. Рекомендувати управлінню Державного агентства рибного господарства
у Херсонській області завчасно вжити заходів щодо організації в області
кампанії з нерестової заборони у весняно-літній період 2019 року.
6. Рекомендувати членам оперативного штабу із забезпечення протидії
браконьєрству на водних об’єктах області:
6.1. Надати відділу взаємодії з правоохоронними органами обласної
державної адміністрації до 01 жовтня 2018 року інформацію про свої
повноваження у сфері охорони, відтворення водних біоресурсів на території
області та пропозиції щодо проведення спільних заходів у даному напрямку з
метою підвищення ефективності протидії незаконному вилову водних
біоресурсів.
6.2. У межах своїх повноважень проводити спільні контрольні наглядові
заходи на рибоприймальних пунктах щодо їх відповідності нормам та вимогам
чинного законодавства.
7. Рекомендувати Головному управлінню Національної поліції в
Херсонській області та управлінню патрульної поліції в Херсонській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України протягом
поточного року здійснювати рейдові перевірки ринків та місць торгівлі в
населених пунктах області з метою недопущення незаконного продажу
заборонених знарядь лову та особливо цінних видів риб, занесених до Червоної
книги України, зокрема осетрових, інших водних біоресурсів.
8. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в
Херсонській області з метою забезпечення стабільної епізоотичної ситуації на
рибогосподарських водних об’єктах, якості та безпеки живої риби, інших водних

біоресурсів протягом 2018 року здійснювати контроль за наявністю відповідної
документації у суб’єктів господарювання, які провадять діяльність з
вирощування риби та інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об’єктах.
9. Рекомендувати Херсонській обласній раді Українського товариства
мисливців та рибалок проводити роз’яснювальну роботу серед учасників
товариства щодо Правил любительського і спортивного рибальства,
затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від
15 лютого 1999 року № 19.
10. Рекомендувати управлінню патрульної поліції в Херсонській області
Департаменту патрульної поліції Національної поліції України, Головному
управлінню Держпродспоживслужби в Херсонській області, Головному
управлінню ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та
м.Севастополь, Державній екологічній інспекції у Херсонській області
проводити рейдові заходи стосовно дотримання вимог порядку придбання та
збуту водних біоресурсів у місцях роздрібної та оптової торгівлі (в тому числі на
стихійних ринках), закладах громадського харчування міста Херсона й області.
Першочергову увагу звернути на виявлення джерел постачання незаконно
добутої риби.
11. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Балоня А.Б.

Голова обласної
державної адміністрації

А.А.Гордєєв

