РДА Мураховська Комправда

Правда про Комправду

Напевно, кожен житель Первомайщини неодноразово бував на своєрідній водній
перлині Первомайського району - Берецькому водосховищі, розташованому на території
відразу чотирьох сільських рад: Закутнівської, Суданської, Правдинської та
Михайлівської. Ось вже не одне десятиріччя користується незмінною популярністю
водосховище серед рибалок та любителів просто відпочити на природі.
Однак, як буває в нашій країні, такий цікавий, «ласий» шматочок природи не може не
стати об'єктом незаконних посягань.
Незважаючи на те, що Берецьке водосховище знаходиться в державній власності, вже
багато років водоймище безмежно використовується якоюсь комерційною структурою,
назвемо її «Р».
Чому ж безмежно, запитають читачі? Спробуємо розібратися.
Так, згідно з Конституцією, Україна є правовою державою. У такому випадку, на яких
підставах, з точки зору Закону, має здійснюватися використання Берецького
водосховища? Це питання прокоментував нам директор комунального підприємства
«Первомайський - Водхоз», депутат Первомайської районної ради 6 скликання Юрій
Семенович Мокроусов: «На Україні земельні відносини, що виникають при використанні
вод, лісів, а також рослинного і тваринного світу, регулюються Земельним кодексом
України та відповідними спеціалізованими галузевими нормативно-правовими актами,
якщо вони не суперечать цьому Кодексу.
Так, відповідно до статей 125, 126 Земельного кодексу України, право власності на
земельну ділянку, а також право оренди виникають з моменту державної реєстрації
даного права, і оформляється це право відповідно до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно». На сьогоднішній день, як і раніше, ні за
якою комерційною структурою не оформлене і не зареєстровано, відповідно до статей
125, 126 Земельного кодексу України, право на використання Берецького водосховища.
Таким чином, використання Берецького водосховища, як і будь-якої іншої земельної
ділянки водного фонду, в обхід вимог статей 125, 126 Земельного кодексу України, є
незаконним», - повідомив Юрій Семенович.
Однак чи дотримуються вимоги Закону насправді?
У районну державну адміністрацію приходить безліч скарг від мешканців району на
побори з боку представників якоїсь комерційної структури «Р» за можливість
проведення аматорського рибного лову. Деякі протиправні випадки доходять навіть і до
міліції. Так, Віктор Зіновійович Босенко звернувся до районного відділу міліції щодо
протиправних заходів відносно нього М.М. Рабінюком, який забороняв йому ловити рибу
безкоштовно.
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Враховуючи неабияку напруженість навколо питання об аматорському рибному лові на
Берецькому водосховищі, редакція знайшла в Інтернеті на сайті Правила рибної та
спортивного лову. Відповідно до правил любительського і спортивного рибальства,
затвердженими наказом Держкомрибгоспу України 15.02.99 № 19. зареєстрованими в
Мін'юсті України 28.04.99 № 269/3562:
3.1 Любительський і спортивний лови риби і водних безхребетних для особистих
потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам без
громадянства, у всіх водоймах України, за винятком вилову у водоймах
природно-заповідного фонду, ставкових та інших риборозплідних господарствах,
водоймах, спеціальне використання яких обмежено (питні, технічні, лікувальні та інші),
водоймах, де лов або добування (далі - лов) заборонені цими Правилами рибальства.
3.2 Аматорське та спортивне рибальство (далі - любительське рибальство) на
водоймах загального користування здійснюється безкоштовно та без надання
спеціальних дозволів.
4.1 Любительський лов риби, інших водних живих ресурсів здійснюється: на водоймах
загального користування - безкоштовно.
На водоймах, де здійснюється платне рибальство, лов з берега, з човнів або з криги за платними дозволами, що видаються органами рибоохорони.
Природно, виникає питання про правомірність поборів комерційними структурами з
рибалок, та й взагалі про можливість простої рибної ловлі на Берецькому водосховищі
простим жителям Первомайщини. Прокоментував це питання голова Первомайської
районної державної адміністрації Віктор Антонович Намчук: «Берецьке водосховище є
державною власністю, і ніхто не має права вимагати кошти за вилов риби. Також мною
було поставлено завдання відповідним районним службам забезпечити на території
даного водного об'єкта контроль з дотримання чинного законодавства ».
Будемо сподіватися, що за підтримки влади на Берецькому водосховищі нарешті
запанує законність, а спокій і права громадян не будуть зневажатися.
P.S. Наказом Держрибагенства України від 23.07.2013 р. №296 був скасований режим
рибогосподарської експлуатації Берецького водосховища.

За матеріалами газети "Знамя Труда"

Матеріали телерадіокомпанії "Надія"
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