
З мэтай папулярызацыі беражлівых адносін грамадзян да 

прыроднага асяроддзя, папярэджання парушэнняў прыродаахоўнага 

заканадаўства і прычынення шкоды навакольнаму асяроддзю падчас 

адпачынку грамадзян на прыродзе, з 27 ліпеня па 20 жніўня 

Мінпрыроды праводзіць акцыю «Адпачынак без шкоды прыродзе». 

У перыяд правядзення акцыі дзяржаўнымі інспектарамі па ахове 

навакольнага асяроддзя праводзяцца рэйды па папярэджанні 

парушэнняў грамадзянамі прыродаахоўнага заканадаўства падчас 

наведвання месцаў і зон адпачынку каля вадаѐмаў, асабліва ахоўных 

прыродных тэрыторый (ААПТ), а таксама тлумачальная работа аб 

арганізацыі адпачынку без шкоды прыродзе. 

Каб не наносіць шкоду прыродзе Мінпрыроды рэкамендуе 

грамадзянам арганізоўваць адпачынак на прыродзе ў спецыяльна 

ўладкаваных для гэтага месцах адпачынку! 

Памятка для грамадзян «Адпачынак без шкоды прыродзе». 

Адпачывайце ў спецыяльна ўладкаваных зонах і месцах. 

Пры адпачынку на асабліва ахоўных прыродных тэрыторыях 

(нацыянальны парк, заказнік, запаведнік) шануйце іх рэжым аховы і 

выкарыстання. Парушэнне рэжыму аховы і выкарыстання асабліва 

ахоўных прыродных тэрыторый - штраф у памеры ад 4 да 35 базавых 

велічынь. 

Паркуем механічныя транспартныя сродкі ў прызначаным для 

гэтага месцы ці не бліжэй за 30 метраў ад берагавой лініі. Мыццѐ 

транспартных і іншых тэхнічных сродкаў у межах водаахоўных зон не 

дапускаецца. Стаянка механічных транспартных сродкаў да 30 метраў 

па гарызанталі ад берагавой лініі, мыццѐ транспартных і іншых 

тэхнічных сродкаў у межах водаахоўных зон - накладаюцца штрафам у 

памеры да 10 базавых велічынь. 

Незаконны збор і (або) знішчэнне ляснога подсцілу, жывога 

надглебавае покрыва, зняцце (знішчэнне) ўрадлівага пласта глебы, 

уключаючы падсцілаючыя пароды, на плошчы звыш трох квадратных 

метраў - цягнуць папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 

дваццаці базавых велічынь. 

Ня разводзьце вогнішчы ў забароненых месцах. Развадзіце 

вогнішча па правілах, а лепш выкарыстоўвайце мангал або жароўню. 

Развядзенне вогнішчаў у забароненых месцах - цягне папярэджанне або 

накладанне штрафу ў памеры да 12 базавых велічынь. Парушэнне 

патрабаванняў пажарнай бяспекі ў лясах або на тарфяніках - цягне 

папярэджанне або накладанне штрафу ў памеры да 50 базавых велічынь. 

Не сячыце і не знішчайце драўняна-хмызняковую расліннасць - 

прывозьце дровы і вугаль з сабой. Незаконная высечка, незаконныя 



выдаленне, пашкоджанне або знішчэнне драўняна-хмызняковай і іншай 

расліннасці - штраф да 50 базавых велічынь. 

Не наносце шкоду жывѐлам і раслінам. Самавольнае адабранне 

або знішчэнне чырванакніжных дзікарослых раслін і дзікіх жывѐл, або 

ўчыненне іншых дзеянняў, якія могуць прывесці да згубы дзікарослых 

раслін, скарачэнні іх колькасці або парушэння асяроддзя іх пражывання 

і росту - штраф у памеры ад 20 да 50 базавых велічынь. 

Не чапайце мурашнікі, гнязда, норы і іншае жылле дзікіх жывѐл. 

Незаконныя разбурэнне мурашнікаў, гнѐздаў, нор або іншага жылля 

дзікіх жывѐл, збор яек, лічынак і лялячак мурашак, яек птушак або 

здабыча дзікіх жывѐл, якія знаходзяцца ў бядотным становішчы - штраф 

у памеры да 30 базавых велічынь. 

Прыбірайце за сабой смецце. Парушэнне заканадаўства аб 

абыходжанні з адходамі - цягне папярэджанне або накладанне штрафу ў 

памеры ад пяці да пяцідзесяці базавых велічынь. 
 


