
     Для сведения граждан и организаций 

     Результаты проводимых Сморгонской межрайонной инспекцией 

охраны животного и растительного мира полевых мероприятий 

показывают, что требования, касающиеся соблюдения режима 

водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов при 

осуществлении хозяйственной и иной деятельности, отдельными 

субъектами хозяйствования и гражданами, не всегда выполняются.  

      Отмечаются основные нарушения:      
- самовольная застройка прибрежной полосы водных объектов 

(возведение заборов до береговой линии, препятствующих свободному 

доступу граждан к водоемам, незаконное строительство иных 

объектов); 
- нарушение режима водоохранных зон и прибрежных полос в части 

рубки леса, пересадки объектов растительного мира, загрязнения и 

захламления территории.   

     Напоминаем заинтересованным лицам, что минимальная ширина 

водоохранной зоны устанавливается для водоемов и малых рек – 500 

метров, больших и средних рек – 600 метров (прибрежная полоса 50 и 

100 метров соответственно). 

     В соответствии с требованиями Водного кодекса Республики 

Беларусь не допускается: 

- ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по 

горизонтали от береговой линии (за исключением земельных участков, 

предоставленных в установленном порядке для возведения и 

обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего 

водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов 

лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых 

непосредственно связана с использованием поверхностных водных 

объектов); 

- размещение лодочных причалов и баз для стоянки маломерных судов 

за пределами отведенных для этих целей мест, определяемых местными 

исполнительными и распорядительными органами; 

- на расстоянии до 10 метров по горизонтали от береговой линии 

применение всех видов удобрений и химических средств защиты 

растений (за исключением их применения при проведении работ, 

связанных с регулированием распространения и численности 

дикорастущих растений отдельных видов);  

- обработка и распашка земель (почв), за исключением обработки 

земель (почв) для залужения и посадки защитных лесов, а также при 

проведении отдельных видов работ в соответствии с законодательством. 

     В границах прибрежных полос и водоохранных зон действует ряд 



иных ограничений и запретов, установленных в статьях 53 и 54 Водного 

кодекса Республики Беларусь. 

     Также необходимо обратить внимание граждан, являющихся 

собственниками земельных участков, расположенных в границах 

водоохранных зон, что проведение работ по благоустройству 

водоохранных зон, воссозданию элементов благоустройства и 

размещению малых архитектурных форм в водоохранных зонах 

осуществляется в соответствии с законодательством в области 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, об 

охране и использовании земель. 

     За нарушение режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных 

объектов в соответствии со статьей 16.34 КоАП Республики Беларусь 

предусмотрена ответственность для граждан в виде штрафа в размере 

до десяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до 

двадцати пяти базовых величин, а на юридическое лицо – до пятидесяти 

базовых величин. 

     Круглосуточный номер «телефона доверия» инспекции (801592) 

44074.      

 

 
Заместитель начальника 

Сморгонской межрайонной инспекции 

охраны животного и растительного мира                          Денис Чертович   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для звесткі грамадзян і арганізацый 

 

     Вынікі праводжаных Смаргонскай міжраённай інспекцыяй аховы 

жывёльнага і расліннага свету палявых мерапрыемстваў паказваюць, 

што патрабаванні, якія тычацца выкананні рэжыму вадаахоўных зон і 

прыбярэжных палос водных аб'ектаў пры ажыццяўленні гаспадарчай і 

іншай дзейнасці асобнымі суб'ектамі гаспадарання і грамадзянамі, не 

заўсёды выконваюцца.  

      Адзначаюцца асноўныя парушэнні:      

- самавольная забудова прыбярэжнай паласы водных аб'ектаў 

(узвядзенне платоў да берагавой лініі, якія перашкаджаюць вольнаму 

доступу грамадзян да вадаёмаў, незаконнае будаўніцтва іншых 

аб'ектаў); 

- парушэнне рэжыму вадаахоўных зон і прыбярэжных палос у часткі 

рубкі лесу, перасадкі аб'ектаў расліннага свету, забруджванні і 

захламлення тэрыторыі.   

     Нагадваем зацікаўленым тварам, што мінімальная шырыня 

вадаахоўнай зоны ўсталёўваецца для вадаёмаў і малых рэк - 500 метраў, 

вялікіх і сярэдніх рэк - 600 метраў (прыбярэжная паласа 50 і 100 метраў 

адпаведна). 

     У адпаведнасці з патрабаваннямі Воднага кодэкса Рэспублікі 

Беларусь не дапушчаецца: 

- агароджа зямельных участкаў на адлегласці меней 5 метраў па 

гарызанталі ад берагавой лініі (за выключэннем зямельных участкаў, 

прадстаўленых ва ўсталяваным парадку для ўзвядзення і абслугоўвання 

водазаборных збудаванняў, аб'ектаў унутранага воднага транспарта, 

энергетыкі, рыбаводных гаспадарак, аб'ектаў лячэбна-аздараўленчага 

прызначэння, эксплуатацыя якіх непасрэдна злучана з выкарыстаннем 

павярхоўных водных аб'ектаў); 

- месцаванне лодкавых прычалаў і баз для стаянкі маламерных судоў за 

межамі адведзеных для гэтых мэт месцаў, вызначаных мясцовымі 

выканаўчымі і распарадчымі органамі; 

- на адлегласці да 10 метраў па гарызанталі ад берагавой лініі ўжыванне 

ўсіх выглядаў угнаенняў і хімічных сродкаў абароны раслін (за 

выключэннем іх ужывання пры правядзенні прац, злучаных з 

рэгуляваннем распаўсюду і колькасці дзікарослых раслін асобных 

выглядаў);  

- апрацоўка і ўзворванне земляў (глеб), за выключэннем апрацоўкі 

земляў (глеб) для залужвання і пасадкі ахоўных лясоў, а таксама пры 

правядзенні асобных выглядаў прац у адпаведнасці з заканадаўствам. 



     У межах прыбярэжных палос і вадаахоўных зон дзейнічае шэраг 

іншых абмежаванняў і забарон, усталяваных у артыкулах 53 і 54 

Воднага кодэкса Рэспублікі Беларусь. 

     Таксама неабходна звярнуць увагу грамадзян, якія з'яўляюцца 

ўласнікамі зямельных участкаў, размешчаных у межах вадаахоўных зон, 

што правядзенне прац па добраўпарадкаванні вадаахоўных зон, 

узнаўленню элементаў добраўпарадкавання і месцаванню малых 

архітэктурных формаў у вадаахоўных зонах ажыццяўляецца ў 

адпаведнасці з заканадаўствам у вобласці архітэктурнай, 

горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці, пра ахову і выкарыстанне 

земляў. 

     За парушэнне рэжыму ажыццяўлення гаспадарчай і іншай дзейнасці 

ў вадаахоўных зонах і прыбярэжных палосах водных аб'ектаў у 

адпаведнасці з артыкулам 16.34 КаАП Рэспублікі Беларусь 

прадугледжана адказнасць для грамадзян у выглядзе штрафу ў памеры 

да дзесяці базавых велічынь, на індывідуальнага прадпрымальніка - да 

двацаці пяці базавых велічынь, а на юрыдычную асобу - да пяцідзесяці 

базавых велічынь. 

     Кругласутачны нумар "тэлефона даверу" інспекцыі (801592) 44074.      

 
 

Намеснік начальніка Смаргонскай 

міжраённай інспекцыі аховы 

жывёльнага і расліннага свету                                   Дзянiс Чартовiч  


