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ДЕ У ДОЛИНІ ДНІСТРА МОЖНА РОЗРОБЛЯТИ
ПІСЧАНО-ГРАВІЙНО-ГАЛЬКОВІ СУМІШІ?
Водний кодекс України (ст. 8-1) та постанова Кабінету Міністрів України від 12
липня 2005 р. № 557 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на
землях водного фонду» забороняють добувати пісчано-гравійні суміші із русел рік.
Кримінальним кодексом України вважається це злочином, передбаченим ст. 240
«Порушення правил охорони надр». Діє розпорядження Івано-Франківської ОДА від 21
березня 2014 р. № 134 та наказ «Івано-Франківськрибоохорони» від 21 березня 2014 р. №
10 про повну заборону проведення господарських робіт (в т.ч. добування пісчаногравійної суміші у річках басейну Дністра від час нересту риби, а саме з 1 квітня по 10
червня).
Але процес іде (див. газету «Галичину» від 19 червня 2014 р. № 89-90) без всяких
на то дозволів. Що ж може сказати про це наука?
Ключові слова: надзаплавні тераси, меандри Дністра, піщано-гравійні суміші,
русло річки.
Водный кодекс Украины (ст. 8-1) и постановление Кабинета Министров Украины
от 12 июля 2005 № 557 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на проведение
работ на землях водного фонда» запрещают добывать песчано-гравийные смеси с русел
рек. Уголовным кодексом Украины считается это преступлением, предусмотренным ст.
240 «Нарушение правил охраны недр». Действует распоряжение Ивано-Франковской ОГА
от 21 марта 2014 № 134 и приказ «Ивано-Франкивськрибоохороны» от 21 марта 2014 №
10 о полном запрете проведения хозяйственных работ (в т.ч. добыча песчано-гравийной
смеси в реках бассейна Днестра во время нереста рыбы, а именно с 1 апреля по 10 июня).
Но процесс идет (см. газету «Галичина» от 19 июня 2014 № 89-90) без всяких на то
разрешений. Что же может сказать об этом наука?
Ключевые слова: надпойменные террасы, меандры Днестра, песчано-гравийные
смеси, русло реки.
Water Code of Ukraine (art. 8-1) and the Cabinet of Ministers of Ukraine of 12 July 2005
р. № 557 "On approval of the issuance of permits for works on lands of water fund 'denial
extract sand and gravel from riverbeds year. Criminal Code of Ukraine is considered a crime
under Art. 240 "Violation of the rules of protection of natural resources." There is an order of
Ivano-Frankivsk Regional State Administration on March 21, 2014 р. № 134 and order "IvanoFrankivskryboohorony" of 21 March 2014 р. № 10 on the complete prohibition of economic
activities (including the extraction of sand and gravel in the rivers Dniester basin of the spawning
fish, such as from 1 April to 10 June).
But the process is (see. The newspaper "Galicia" of 19 June 2014 р. № 89-90) on it
without any permission. What can science say about it?
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