Як адпачыць на прыродзе і не парушыць
закон?
Наступіла лета - перыяд масавага адпачынку грамадзян. У сталых адпускны сезон, у школьнікаў – доўгачаканыя канікулы. Напэўна шматлікім
надакучыў шэры і клапатлівы горад з кучай праблем і абавязкаў. Як жа хочацца
адасобіцца на свежым паветры, дзе вакол пануе прыродная прыгажосць, аднаму
ці з прыемнай кампаніяй, далей ад гэтых непрыемных адчуванняў.
Праводзячы час на пікніку за горадам, неабходна выконваць правілы і
нормы паводзін на прыродзе. З гэтай мэтай неабходна нагадаць грамадзянам
пра асноўныя патрабаванні па выкананні прыродаахоўнага заканадаўства пры
арганізацыі і правядзенні адпачынку.
Як паказвае практыка, найболей частыя парушэнні, якія здзяйсняюць
адпачывальнікі, - раскладанне вогнішчаў у забароненых месцах, мыйка і
стаянка транспартных сродкаў па-за ўсталяванымі месцамі, несанкцыянаваны
выкід адыходаў, пашкоджанне і знішчэнне насаджэнняў.
Паводле артыкула 15.51 КААП РБ "Забруджванне або запарушванне вод"
забруджванне або запарушванне павярхоўных ці падземных вод паграджае
накладанне штрафу ў памеры ад 4 да 20 базавых велічынь.
Артыкулам 15.58 КААП Рэспублікі Беларусь "Раскладанне вогнішчаў у
забароненых месцах" прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе
папярэджання ці накладанні штрафу ў памеры да дванаццаці базавых велічынь.
Артыкулам 15.22 КААП Рэспублікі Беларусь "Незаконная рубка, незаконныя
выдаленне і перасадка, пашкоджанне ці знішчэнне драўняна-хмызняковай і
іншай расліннасці" ў прыродаахоўных і рэкрэацыйна-аздараўленчых лясах
прадугледжана адміністрацыйная адказнасць у выглядзе накладання штрафу ў
памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых велічынь з абавязкам пакрыцця шкоды,
прычыненага навакольнаму асяроддзю.
Паводле ч.3 ст. 15.35 КААП РБ "Парушэнне правіл вядзення рыбалоўнай
гаспадаркі і рыбалоўства, здабычы іншых водных жывѐл" да парушэнняў
ставяцца таксама стаянка механічных транспартных сродкаў у межах
прыбярэжных палос водных аб'ектаў на адлегласці меней 30 ад берагавой лініі
воднага аб'екта, мыйка транспартных і іншых тэхнічных сродкаў у межах
вадаахоўных зон водных аб'ектаў. За дадзеныя парушэнні на грамадзян можа
быць накладзена адміністрацыйнае спагнанне ў выглядзе штрафу ў памеры да
20 базавых велічынь.
Рыбаловам неабходна нагадаць, што пры ажыццяўленні аматарскага
рыбалоўства яны абавязаны падтрымліваць належны санітарны стан
рыбалоўных угоддзяў, не пакідаць на іх берагах смецце і іншыя адыходы, не
дапушчаць запарушванні і забруджванні рыбалоўных угоддзяў іншай выявай,
не дапушчаць пашкоджанняў паказальнікаў, шчытоў, аншлагаў, усталяваных
зблізку рыбалоўных угоддзяў.
Акрамя паказаных парушэнняў, адпачывальнікі могуць сапхнуцца з іншымі
абмежаваннямі, за парушэнне якіх прадугледжана адміністрацыйная
адказнасць, напрыклад, Артыкул 15.8. КААП РБ "Парушэнне патрабаванняў па

ахове і выкарыстанню дзікіх жывѐльных і дзікарослых раслін, якія адносяцца да
выглядаў, уключаным у Чырвоную кнігу Рэспублікі Беларусь, месцаў іх
пасялення і вырастанні" (штраф ад 10 да 50 базавых велічынь),
Артыкул 15.9. "Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстанні асоба ахоўваных
прыродных тэрыторый" (штраф ад 4 да 35 базавых велічынь),
Артыкул 15.28. "Незаконны збор і (ці) знішчэнне лясной подсцілкі, жывога
наглебнага слоя, здыманне (знішчэнне) урадлівага пласта глебы" (штраф да 20
базавых велічынь),
Артыкул 15.30. "Забруджванне лесу і іншай драўняна-хмызняковай
расліннасці" (штраф да 20 базавых велічынь).
Паважаныя грамадзяне! Толькі выконваючы ўсталяваныя правілы і нормы
паводзін, ваш адпачынак ніколі не будзе сапсаваны непрыемнасцямі, якія
ўзніклі з-за непаважлівага стаўлення да прыроды!
Кругласутачны нумар "тэлефона даверу" інспекцыі (801592) 32674.
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