До уваги мешканців Свалявського району !
В районі розпочато операцію «Первоцвіт-2018»
та заборонено торгівлю ранньовесняними рослинами
На виконання вимог Законів України «Про охорону навколишнього
природного середовища», «Про рослинний світ», «Про Червону книгу України»
та «Про природно-заповітний фонд України» з метою збереження під час
вегетаційного періоду ранньовесняної флори таких Червонокнижних видів, як:
Шафран Гейфелів, підсніжник білосніжний, нарцис вузьколистий, білоцвіт
весняний, білоцвіт літній та сон-трава біла на території області, з урахуванням
погодних та кліматичних умов в місцях зростання цих рослин буде
проводитись операція «Первоцвіт-2018».
На підставі ст. 20-2 Закону України «Про охорону навколишнього
середовища» просимо мешканців району
утриматись від торгівлі
ранньовесняними рослинами.
Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані
відшкодовувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення
законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в
порядку та розмірах, встановлених законодавством України.
Застосування
заходів
дисциплінарної,
адміністративної
або
кримінальної відповідальності не звільняє винних від компенсації шкоди,
заподіяної забрудненням навколишнього природного середовища та
погіршенням якості природних ресурсів.
Незаконно добуті в природі ресурси та виготовлена з них продукція
підлягають безоплатному вилученню, а знаряддя правопорушення конфіскації.
Особливості застосування цивільної відповідальності.
Шкода, заподіяна внаслідок порушення законодавства про охорону
навколишнього природного середовища, підлягає компенсації, як правило, в
повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення та
незалежно від збору за забруднення навколишнього природного середовища та
погіршення якості природних ресурсів.
Особи, яким завдано такої шкоди, мають право на відшкодування
неодержаних прибутків за час, необхідний для відновлення здоров'я, якості
навколишнього природного середовища, відтворення природних ресурсів до
стану, придатного для використання за цільовим призначенням.
Особи, що володіють джерелами підвищеної екологічної небезпеки,
зобов'язані компенсувати заподіяну шкоду громадянам та юридичним особам,
якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок стихійних природних явищ чи
навмисних дій потерпілих.
Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з виконанням угоди про розподіл
продукції, підлягає відшкодуванню відповідно до вимог статті 29 Закону
України "Про угоди про розподіл продукції".
Адміністративна та кримінальна відповідальність за екологічні
правопорушення і злочини.
Визначення складу екологічних правопорушень і злочинів, порядок
притягнення винних до адміністративної та кримінальної відповідальності за їх

вчинення встановлюються Кодексом У країни
правопорушення та Кримінальним кодексом України.
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Державна екологічна інспекція у Закарпатській області

