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УРАЗЛИВІ ТА ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ
У світі налічується 27 видів осетроподібних (Acipenseriformes). Усі вони є мешканцями
Північної півкулі: живуть у ріках, озерах і прибережних водах Європи, Азії та Америки.
В Європі все ще трапляються вісім видів осетрових, сім із них, однак, вважаються такими,
що перебувають у критичній небезпеці (за класифікацією Червоного списку МСОП).
Осетри — одні з найцінніших риб Нижнього Дунаю. Протягом багатьох століть
велетенська білуга та інші осетрові були основними компонентами економіки багатьох
рибальських громад. Донедавна осетрові були надзвичайно важливими для економік
Румунії, Болгарії та України, а також відігравали значну роль у комерційній риболовлі
Сербії. Проте зменшення популяцій осетрових упродовж останніх десятиліть викликало
серйозне занепокоєння як у комерційних рибалок і вчених, так і в держав та їхніх органів
управління.
Чорне море з'єднує дві останні річки європейського континенту, де все ще відбувається
природний нерест осетрових, — Ріоні в Грузії та Дунай, — відтак покладаючи величезну
відповідальність на ряд країн, особливо на Болгарію, Румунію та Україну.
Століття тому шість видів давніх риб були аборигенними для Дунаю: білуга (Huso
huso), севрюга (Acipenser stellatus), осетер руський (A. gueldenstaedtii), стерлядь
(A. ruthenus), осетер-шип (A. nudiventris) та осетер європейський (A. sturio). Нині п’ять із
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5. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ СПІВПРАЦЮЮТЬ У СФЕРАХ
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ДИКИМИ ВИДАМИ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ТА
ЗАХИСТУ ОСЕТРОВИХ
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ХТО ТАКІ ОСЕТРОВІ І ЧОМУ ВОНИ ТАКІ ВАЖЛИВІ?

ХТО ТАКІ ОСЕТРОВІ І ЧОМУ ВОНИ ТАКІ ВАЖЛИВІ?

них Міжнародний союз охорони природи (МСОП)1 класифікує як такі, що перебувають
у критичній небезпеці. Осетер європейський розглядається як вимерлий у басейні
Дунаю, а у середовищі експертів обговорюється функціональне вимирання осетрашипа. Охоронний статус стерляді визначено як «уразливий».
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Усі види осетрових внесені до Червоної книги України та охороняються державою. На
жаль, згідно з цим природоохоронним документом, осетер європейський (A. sturio)
та осетер-шип (A. nudiventris) мають статуси зниклих видів. Севрюга звичайна
(Acipenser stellatus), білуга звичайна (Huso huso) та стерлядь прісноводна (A. ruthenus) —
зникаючі види, а осетер руський* (A. gueldenstaedtii) має статус уразливого виду.

КОРОТКО ПРО ОСЕТРОВИХ
• Румунія та Болгарія — єдині країни Європейського Союзу, де у дикій природі все ще
можна зустріти популяції дунайських осетрових. Сербія та Україна як країни, які не є
членами ЄС, мають подібну чисельність популяцій осетрових. В Україні час від часу
здійснюється зариблення осетровими. Для таких робіт найчастіше використовується
стерлядь прісноводна. Проте походження особин, якими здійснюється зариблення,
не з’ясовується. Це може призвести до потрапляння особин із чужорідних популяцій
(наприклад, волзької) і врешті до негативного впливу останніх на природні популяції
(йдеться про нових паразитів, хвороби, конкуренцію за місця нересту, зимівлі, їжу
тощо).

• Лавиноподібне зменшення улову протягом останніх десятиліть свідчить про те, що
осетрові зникають із Дунаю.

• Україна була першою з чотирьох країн, які заборонили відловлювання осетрових.
Це сталося в 2000 році, і ця заборона є постійною. Аналогічна ситуація склалася і
в Сербії. У Румунії та Болгарії відловлювання осетрових заборонене до кінця 2021
року.

• До запровадження заборони на відловлювання головною прямою загрозою для
осетрових був перевилов. Сьогодні осетровим загрожує здебільшого браконьєрство.

• Осетри особливо уразливі через тривалий життєвий цикл та пізнє настання статевої
зрілості, якої ці риби досягають приблизно на 15-му році життя.

• Як захід проти несталої торгівлі м'ясом та ікрою осетрових усі види цих риб внесені

Фото: Панорамний вид на Залізну Браму ІІ / © Milorad Drca

• Великою загрозою для осетрових також є будівництво каналів на річках, видобуток
гравію та судноплавство.
Відповідно до Червоного списку МСОП, осетрові в усьому світі є групою видів, яким
загрожує вимирання найбільше. Червоний список репрезентує найбільш вичерпну
глобальну базу даних про стан тварин і рослин, яка має на меті інформувати та сприяти
заходам зі збереження біорізноманіття та змінам політики щодо захисту видів. Аби
описати природоохоронний статус кожного з видів, використовують шкалу, на якій
види розташовані від найменш уразливих, близьких до загрозливого стану,
уразливих, зникаючих, видів на межі зникнення до зниклих. З шести видів
осетрових, які є аборигенними для Дунаю, п’ять перебувають під загрозою вимирання,
один занесений до групи уразливих. Усі вони демонструють тенденцію до зменшення
чисельності популяцій.
Латинська назва

Назва українською

Статус

Тенденція

Acipenser stellatus

Севрюга звичайна

Вид на межі зникнення.

Зменшення чисельності
популяції

Huso huso

Білуга звичайна

Вид на межі зникнення

Зменшення чисельності
популяції

Acipenser sturio

Осетер-шип

Вид на межі зникнення
Вважається вимерлим у
Дунаї.

Зменшення чисельності
популяції
Останній вилов в Дунаї
зафіксоване в 1950 році.

Acipenser nudiventris

Осетер європейський

Вид на межі зникнення.
Вважається
функціонально вимерлим
у Дунаї.

Зменшення чисельності
популяції
Останній вилов в Дунаї
зафіксоване в 2009 році в
Угорщині.

Acipenser
gueldenstaedtii

Осетер руський

Вид на межі зникнення

Зменшення чисельності
популяції

Acipenser ruthenus

Стерлядь прісноводна

Уразливий

Зменшення чисельності
популяції

до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають
під загрозою зникнення (CITES), а міжнародна торгівля цією продукцією потребує
завірених дозволів / сертифікатів.

• Греблі гідротехнічного й судноплавного комплексу «Залізні ворота» обмежили ареал
мігруючих осетрових, відмежувавши їх від важливих місць нересту і безпосередньо
спричинивши зменшення популяцій дунайських осетрових.
1

Міжнародний союз охорони природи http://www.iucnredlist.org/

* видове означення осетра A.gueldenstaedtii загальновизнане українською науковою спільнотою, у законодавстві
паралельно вживається назва "російський" , відповідні зміни на "руський" плануються у найближчому майбутньому
https://www.researchgate.net/publication/275041203_Ukrainski_nazvi_minog_i_rib_fauni_Ukraini_dla_naukovogo_vzitku_
Ukrainian_names_of_lampreys_and_fishes_of_the_fauna_of_Ukraine
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РОЗДІЛ 2. ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗЛОЧИН —
НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА ЗАГРОЗА ДЛЯ
ВИЖИВАННЯ ВИДІВ

доставка диких видів, що перебувають під охороною, та продуктів дикої природи на
легальні або підпільні ринки значно криміналізовані. Злочини проти дикої природи
нині вважаються найпоширенішим та найсерйознішим типом правопорушень, які
вчиняють на міжнаціональному рівні організовані групи осіб.
Однак ці злочини часто розглядають як не надто актуальні або як «злочин без жертв».
Проте жертвою є природа та біорізноманіття, а також люди, життя яких було тісно
пов’язане з вимираючими видам (і до цього можна повернутися, коли природоохоронні
заходи дадуть результат і чисельність популяцій відновиться). Ще одна безумовна
жертва — це держава, яка втрачає податкові надходження від легальних виробництва та
торгівлі. Злочинці використовують мешканців сільських громад, які часто проживають
за межею бідності, наражаючи їх на небезпеку для пошуку видів, на які є попит. У Звіті
про екологічні правопорушення (The Environmental Prosecution Report)5 зазначено, що
злочини проти дикої природи усе ще фіксуються рідко порівняно з іншими екологічними
злочинами. Однак у документі наголошено, що саме розкриттю злочинів проти дикої
природи повинна віддаватися перевага у зв’язку із серйозністю їх наслідків, складністю
та тісним зв'язком із організованою злочинністю.

2.1 ВСТУП
Згідно з нещодавнім звітом Програми ООН з навколишнього середовища та
ІНТЕРПОЛу2, кількість екологічних злочинів зростає. Цей тип правопорушень
посідає четверте місце у рейтингу незаконних видів діяльності у світі, одразу після
торгівлі наркотиками, фальсифікації товарів та торгівлі людьми.

Організовані угруповання та їхні мережі дедалі частіше стають учасниками екологічних
злочинів через високі прибутки, які можна отримати, та відносно низький ризик бути
схопленим та притягненим до відповідальності. Ціни на об’єкти живої природи на
чорному ринку — наприклад, на чорну ікру — можуть перевищувати прибутки від продажу
золота чи героїну. Здебільшого злочинні канали є дуже складними та різноманітними:
вони не зосереджуються лише на одному типові протиправної діяльності, наприклад, на
обігу зброї чи наркотиків, а є багатоканальними структурами, які включають перелічені
правопорушення та навіть вдаються до скоєння злочинів проти дикої природи. Закриття
каналів торгівлі дикими видами тварин і рослин, цілком імовірно, вдарить і по інших
незаконних операціях.

«Екологічний злочин» — це збірний термін на позначення протиправних дій,
які завдають шкоди довкіллю задля вигоди осіб, груп чи компаній і полягають в
експлуатації, ушкодженні, торгівлі або крадіжці природних ресурсів, включно з
тяжкими злочинами та міжнародною організованою злочинністю2. Lato sensu (лат.; укр.
«у широкому розумінні») термін використовують для позначення незаконної торгівлі
дикими видами, а також незаконного видобутку та торгівлі мінералами, незаконної
лісозаготівлі та вирубки лісів, незаконного захоронення та торгівлі небезпечними
відходами, контрабанди, незаконного відлову риби та торгівлі нею.
Усі ці незаконні дії мають швидкі наслідки на рівні екосистем: порушують природну
рівновагу, а в довгостроковій перспективі спричиняють вимирання видів, вирубування
лісів, забруднення, виснаження ресурсів і, звичайно, впливають на здоров'я та
життєдіяльність людини.

Крім того, незаконна торгівля дикими видами не лише шкодить природі та підриває
верховенство закону, але й вважається безпосередньо пов'язаною з іншими видами
тяжких злочинів, такими як підробка, податкове шахрайство, відмивання грошей,
корупція, фінансові погрози, насильство, залякування та навіть тероризм. Деякі
найефективніші та найуспішніші розслідування справ стосовно торгівлі дикими видами
були проведені в рамках кримінальних справ щодо пов'язаних злочинів: шахрайство
з документами, порушення митного законодавства, ухилення від сплати податків,
недобросовісна реклама, торгівля підробленими товарами, змова або рекет.

Злочини проти дикої природи є вагомою категорією серед екологічних злочинів;
вони означають дії всупереч законам, що захищають диких тварин і рослин3.
Відповідальність за скоєння злочинів проти дикої природи регулюється на національному
та міжнародному рівнях низкою конвенцій; найважливішою для регулювання торгівлі
дикими рослинами та тваринами є CITES (The Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora; укр. Конвенція про міжнародну торгівлю
видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення)4. Серйозність
злочинів проти дикої природи та торгівлі дикими тваринами було визнано відносно
нещодавно. Встановлено, що обсяг коштів від незаконної торгівлі рослинами та
тваринами сягає 20 млрд євро щорічно. Незаконне отримання, транспортування і

Мережі організованої злочинності, як правило, працюють транскордонно. Це означає,
що відловлювання видів може відбуватися в одній країні (часто шляхом експлуатації
представників уразливих громад), а транспортують їх до іншої, де ця діяльність може не
вважатися незаконною, задля «відбілювання» репутації правопорушників. Після цього
види експортують у третю країну, де вони виставляються на продаж. Такі схеми дуже
ускладнюють відстеження злочинної діяльності.

The rise of environmental crime. A growing threat to natural resources, Peace, Development and Security, UNEP/INTERPOL
4 June 2016

2

Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перейдіть за посиланням: https://www.cites.org/prog/iccwc.php/
Wildlife-Crime

3

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (www.cites.
org) — більше інформації на сторінці 14

4

6
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Звіт природоохоронної прокуратури щодо боротьби зі злочинами проти природи у Європі. ENPE (англ. European
Network of Prosecutors for the Environment; укр. Європейська мережа прокурорів із питань захисту довкілля). Березень
2017 р.

5
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Низькі ризики та висока прибутковість стимулюють злочинців. Як вказано у декількох
звітах, причинами злочинів проти дикої природи є прогалини в законодавстві, низький
показник судових переслідувань, мала кількість обвинувачувальних вироків і низькі
штрафи. Далі називаються недостатнє правозастосування на тлі недофінансування та
недоукомплектування штату органів влади, відповідальних за розкриття злочинів проти
дикої природи, що поширюються на значні території суходолу, прісноводні й морські
екосистеми. Бідність сільських громад також є рушієм, оскільки правопорушники за
вчинення злочину проти дикої природи можуть отримати високі прибутки, а постійний
попит стимулює їхній бізнес.
Щоб краще зрозуміти виміри проблеми, варто лише подивитися на прибутки, пов'язані
з незаконною торгівлею осетровими: ціна, яку пропонують рибалкам за кілограм ікри,
становить 400 євро, що є часткою загального прибутку в розмірі 15 000 євро і більше,
якщо піймано білугу. Остаточна роздрібна ціна може сягати 10 000 євро за кілограм.

© iStockphoto

Іншим значним способом експлуатації рибних господарств є нелегальне,
непідзвітне, нерегульоване рибальство6 (далі також ННН-рибальство).
Як відповідь на цю загрозу міжнародна спільнота докладає зусиль до подолання проблеми
шляхом упровадження різноманітних планів заходів (наприклад, Міжнародного
плану дій із запобігання / попередження, стримування та знищення нелегального,
непідзвітного, нерегульованого рибальства, який розробила у 2011 році Продовольча
і сільськогосподарська організація Об'єднаних Націй7), стратегій і законодавчих актів.
Європейський Союз прийняв ряд постанов, останніми з яких є: Регламент Ради (ЄC) №
1005/2008 від 29 вересня 2008 року, якою затверджено започаткування Громадської
системи з метою запобігання / попередження, стримування та знищення нелегального,
непідзвітного, нерегульованого рибальства; нормативно-правові акти з поправками

Фото: Вилов осетра / ©iStockphoto

№ 2847/93, (ЄC) № 1936/2001 та (ЄC) № 601/2004; акти (ЄC) № 1093/94 та (ЄC) №
1447/19998 спільно з Регламент Комісії (ЄC) № 1010/2009 від 22 жовтня 2009 року
(встановлює детальні правила впровадження Регламент Ради (ЄC) № 1005/2008, що
ініціює процес створення Громадської системи запобігання / попередження, стримування
та припинення нелегального, незареєстрованого, нерегульованого рибальства).9

Cтаття 2 Регламенту Ради (ЄС) № 1005/2008 від 29 вересня 2008 року визначає ННН-рибальство так: будь-яке
рибальство, яке є незаконним, незареєстрованим та нерегульованим;

6

Перераховані положення встановлюють систему інспектування суден та контроль
за імпортом / експортом рибної продукції з метою забезпечення таких умов, за яких
продукція, що потрапляє на ринок, визначається відповідальними органами влади як
така, яку отримали в законний спосіб.

«нелегальне рибальство» включає наступні дії:
(a) вилов національним чи іноземним риболовецьким судном у морських водах під юрисдикцією країни, без дозволу
країни чи всупереч її законам та положенням; або
(b) вилов риболовецькими суднами під прапором країн, які є договірними сторонами із регіональних організацій
з управління рибальством, але які діють всупереч заходам про збереження та використанню рибних ресурсів,
прийнятих цими організаціями, або відповідним положенням міжнародних законів; або

Ефективна правоохоронна діяльність, функціональна правова система та справедлива
система штрафів мають вирішальне значення для контролю та запобігання злочинам
проти дикої природи, а також для усунення стимулу «низький ризик / високий
прибуток».

(c) вилов риболовецькими суднами із порушенням національних законів чи міжнародних зобов’язань, включаючи ті, які
випливають із співпраці країн з відповідною місцевою риболовецькою організацією.
«незареєстроване рибальство» включає наступні дії:
(a) рибальство, яке не було зареєстроване, чи зареєстроване неналежним чином у відповідній державній структурі,
або яке відбувається всупереч національним законам та положенням; або

Така деталізація визначень нелегального, незареєстрованого, нерегульованого
рибальства (ННН-рибальства) може використовуватися і в українській юридичній
практиці для кращої підготовки справ, їх всебічного розгляду в суді з урахуванням
міжнародного досвіду. Водночас в Україні відсутня система відстеження походження
риби та інших водних живих ресурсів. Спроба ухвалити відповідний закон у 2018 році,
на жаль, не увінчалася успіхом.

(b) рибальство, яке відбувалось на території компетенції відповідної регіональної організації з управління
рибальством, і яке не було зареєстроване чи було зареєстроване неналежним чином та всупереч процедурі
реєстрації в цих організаціях;
«нерегульоване рибальство» включає наступні дії:
(a) рибальство, яке відбувалось на території компетенції відповідної регіональної риболовецької організації
риболовецькими суднами без приналежності до певної національності, риболовецькими суднами під прапором країни,
яка не входить до цієї риболовецької організації чи об’єднання, у спосіб, який не є погодженим, чи порушує заходи по
збереженню та використанню рибних ресурсів; або
(b) рибальство, в зонах, де зосереджені рибні ресурси, по відношенню до яких немає відповідних заходів по збереженню
та використанню, риболовецькими суднами способом, який не співпадає із зобов’язаннями країни по збереженню
живих морських видів згідно міжнародного законодавства;
7

http://www.fao.org/3/a-y1224e.pdf

8
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8

Публікація в офіційному виданні L286/29.10.2008.

9

Публікація в офіційному виданні L280/27.10.2009.
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© Evgeniy Polonskiy

© Hannes Greber / WWF Austria

Найбільш критичним питанням щодо етикеток CITES є відсутність стандартів дизайну
чи захисних ознак: кожен виробник може створити власний дизайн етикетки. Окрім
труднощів із читанням та розумінням коду CITES, різний дизайн етикеток створює
складнощі для контролюючих органів та полегшує злочинцям їхні незаконні дії.
Детальніше про вимоги до маркування ікри дивіться у Додатку I.

Фото: Правоохоронці звільняють осетра, виловленого браконьєрами / © Євгеній Полонський

2.2 ОСЕТРОВІ ТА ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДИКОЇ ПРИРОДИ
Браконьєрство та незаконна торгівля, орієнтовані на осетрових і їхню ікру, є категорією
злочинів проти дикої природи. Особливо гостро ця проблема постала в Дунайському
регіоні, де ці рідкісні та цінні риби все ще трапляються. Порівняно із ситуацією з
тиграми, слонами чи носорогами, яким приділяють багато уваги в усьому світі, злочини
проти дикої природи в Європі загрожують виживанню осетрових. Тож дії всіх сторін,
які займаються боротьбою з незаконним відловлюванням осетрових і торгівлею ними,
мають бути невідкладними.
Як уже було зазначено, злочинам проти дикої природи не надають важливого значення.
Навіть якщо браконьєр потрапить до рук правоохоронців, він швидше за все не нестиме
відповідальності, оскільки не всі прокурори (врешті, як і судді, якщо справа дійде до
суду) усвідомлюють важливість виду для екосистеми й можуть припустити, що достатніх
підстав для подальшого розслідування немає. Щойно справу закривають, усі інструменти,
що використовувалися для вчинення злочину, повертають браконьєру, отже, він може
продовжувати свою злочинну діяльність. Більше того, нерівність поглиблюється:
правоохоронні органи не отримують достатнього фінансування (фінансові обмеження
також стосуються пального та човнів), тоді як браконьєри можуть або придбати нову
високоефективну техніку, або модернізувати наявне обладнання за кошти, отримані
внаслідок вчинення протиправних дій.
Задля перевірки походження ікри та забезпечення можливості відстежити його у
2000 році CITES запровадила обов’язкову систему маркування. Етикетка містить код,
за допомогою якого споживачі та органи влади можуть з’ясувати походження ікри.
10 | Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові.

Фото: Банки та бляшанки з осетровою ікрою з різним маркуванням CITES – не усюди
маркування прикріплене відповідно до норм CITES / © Hannes Greber / WWF Aвстрія

КОРОТКИЙ ОГЛЯД ЗЛОЧИННИХ ДІЙ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ОСЕТРОВИХ
На осетрових можуть впливати різні типи протиправних дій, учинених у будь-якій
ланці ланцюга «місця, де виловлюють осетрових» — «місця транспортування» — «місця
переробки, продажу та експорту». Це такі дії:

1. Браконьєрство / незаконний промисел:

• відловлювання чи вбивство видів тварин, що охороняються;
• використання заборонених риболовецьких знарядь;
• отримання в незаконний спосіб ліцензій, які дозволяють відловлювання
осетрових, що перебувають під захистом, наприклад, для наукових цілей чи з
метою розведення;

• непрозора звітність або неправильне повідомлення про законний рибний
промисел;

• невідпускання на волю осетрових, пійманих у законний спосіб із метою
проведення досліджень чи розведення (якщо це вказано у дозволі Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів);

• невідпускання на волю осетрових, пійманих ненавмисно (так званий прилов);
Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові. | 11
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• відсутність інформування про осетрових, пійманих ненавмисно (так званий
прилов).

2. Транспортування добутих у незаконний спосіб осетрових та
продуктів із них.
3. Незаконна переробка:

• переробка добутих у незаконний спосіб осетрових та продуктів із них (м’яса,
ікри тощо);

• переробка без необхідної документації, яка засвідчує законність способу
видобутку (законне походження);

• переробка на підприємстві, яке провадить свою діяльність із порушенням
законодавства.

4. Незаконний експорт або реекспорт:

• експорт без дозвільних документів CITES;
• експорт із застосуванням фальшивих дозволів CITES чи неправдивих декларацій
(наприклад, коли фактичний об’єм перевищує вказаний у дозвільному
документі);

• неправильне класифікування продуктів із осетрових як таких, які не включені
до списку CITES;

• експорт ікри осетрових без етикетки CITES або з етикеткою, виконаною в
неналежний спосіб (наприклад, етикетка негерметично закриває ємність із
ікрою або розміщена у спосіб, який перешкоджає візуальному розпізнаванню
спроб відкрити ємність);

• підприємство здійснює експорт без ліцензії CITES тощо.
5. Незаконний імпорт:

• імпорт без імпортних та експортних дозволів CITES або ж неповідомлений
імпорт;

• імпорт із шахрайськими дозволами CITES або деклараціями із помилками;
• імпорт осетрової ікри без етикетки CITES або з етикеткою CITES, що не
відповідає вимогам, тощо.

6. Нелегальне постачання та продаж:

• пропозиція продажу осетрових та продуктів із них, добутих у незаконний спосіб;
• пропозиція продажу без наявності необхідної документації, що засвідчує
законність походження;

• функціонування аквакультурних об’єктів, які здійснюють заготівлю ікри
12 | Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові.

ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗЛОЧИН — НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА ЗАГРОЗА ДЛЯ ВИЖИВАННЯ ВИДІВ

осетрових, без наявності законодавчо визначених ліцензій (санітарних,
податкових та інших);

• потрапляння осетрових, добутих у незаконний спосіб, до аквакультурних
об’єктів (поки що довести такі справи до суду й сподіватися на покарання дуже
проблематично);

• шахрайство у постачанні добутих у незаконний спосіб осетрових або продуктів із
них за законною документацією;

• для держав — учасниць ЄС: торгівля ікрою осетрових без етикеток CITES, з
етикетками, які не відповідають вимогам (наприклад, етикетка негерметично
закриває ємність із ікрою або розміщена у спосіб, який перешкоджає візуальному
розпізнаванню спроб відкрити ємність) тощо.

7. Спричинення шкоди екосистемі.

2.3 СТАН ДУНАЙСЬКИХ ОСЕТРОВИХ СЬОГОДНІ
Осетровий промисел має давню історію в Придунайському регіоні. Він протягом багатьох
століть забезпечував процвітання місцевим громадам. Та сьогодні осетрові перебувають
на межі вимирання, і наша черга допомогти їм.
У Болгарії загальний річний вилов впав з 63,5 т (у 40-х роках ХХ ст.) до 25,3 т (у 1995 –
2004 роках). У Румунії, де дельта Дунаю є ключовою для рибного промислу, загальний
річний вилов знизився з приблизно 1144 т (у 1940 році) до менш ніж 8 т (у 1995 році).
У Сербії спостерігається стійка тенденція до зменшення щорічного промислового
вилову осетрових приблизно з 55 т (у 1969 році) до приблизно 21,5 т (у 1979 році) після
будівництва греблі «Залізні ворота I». Через п'ять років загальний річний вилов досяг
близько 72 т. Після 1989 року знову спостерігалася стійка тенденція до зниження обсягів
щорічного вилову осетрових риб, яка тривала до 2003 року (близько 10 т), незабаром
після ратифікації CITES. Улов стерляді в 2003 році впав приблизно до 6 т, а промисел
було дозволено до 2019 року. Тенденція щорічного зниження обсягів річного вилову
продовжувалася з періодичними коливаннями.
Всі країни Чорноморського регіону встановили заборону на рибний промисел.
Наприклад, Туреччина у 1971 році заборонила вилов осетрових у Кізілірмаку, Єгілірмаку
та річці Сакар'я, а також обмежила розмір риби, яку можна виловлювати з інших річок.
Подальший крок був зроблений у 1979 році, коли ця держава поширила заборону на всі
річки та види (однак дозволивши вилов білуги розміром понад 140 см). Починаючи з
1997 року заборона почала стосуватися всіх осетрових незалежно від їхнього розміру.
Грузія заборонила промисел осетрових у 1967 році, тоді як Російська Федерація
запровадила заборону в Азовському морі на білугу в 1985 році, а з 2005 року заборону
продовжила та поширила на всі види, у тому числі чорноморські.
Україна в 1994 році включила чотири види осетрових (A. nudiventris, A. ruthenus, A. sturio
та H. huso) до Червоної книги, що означає, що вилучення їх із їхніх оселищ заборонене.
У 2009 році до списку Червоної книги було додано A. stellatus та A. ruthenus.
Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові. | 13
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У Сербії заборону промислу, яка стосувалася п’яти видів (H. huso, A. gueldenstaedtii,
A. nudiventris, A. stellatus та A. sturio), було запроваджено в 2009 році. Дозволялося
виловлювати лише стерлядь (A. ruthenus) розміром понад 40 см і тільки не в нерестовий
період року. Станом на 1 січня 2019 року існувала також заборона на виловлювання
стерляді. Постійна заборона рибного промислу, яка діє для всіх шести видів осетрових,
означає, що не тільки вилов цих риб є забороненим, а й торгівля ними.
У 2008 році Болгарія заборонила риболовлю на осетрових у Чорному морі, тоді як на
річці Дунай заборона була встановлена у 2011 році на один рік. З 2012 року заборону
продовжили до 2016 року та поновили ще на п’ять років (до 2021 року).
У 2006 році Румунія впровадила заборону на виловлювання всіх видів осетрових риб
у Чорному морі та Дунаї на 10 років. У 2016 році дію заборони було продовжено ще на
п’ять років — до 2021-го. Заборона стосується не лише виловлювання осетрових у місцях
їхніх природних оселищ, але й продажу осетрових та продуктів із них.
Хоча рибний промисел сьогодні поза законом у всьому Нижньому Дунаї, браконьєрство
тут усе ще процвітає.

Походження продукту — з дикої природи чи з аквакультури — визначається
методом ізотопного аналізу. Метод базується на визначенні стабільних ізотопів, що
накопичуються, потрапляючи в тіло тварини з води та харчів. До того ж ізотопний
аналіз широко використовують для визначення походження вина, новорічних ялинок
та полуниці. Видовий склад продуктів, тобто те, з якого виду риб походять отримане
м’ясо чи ікра, визначався методами аналізу ДНК.

© WWF

Протягом 2016 – 2019 років проводилися дослідження ринку чорної ікри та осетрового
м’яса в Україні. Експерти у ролі «таємних покупців» здійснили 64 візити на ринки, до
ресторанів та магазинів міст Києва, Одеси, Харкова, Дніпра, Львова, Херсона та Вилкова,
а також придбали зразки продукції через інтернет та оголошення, «з рук». Загалом було
відібрано 33 зразки (21 зразок чорної ікри та 12 зразків м’яса осетрових) для подальшого
дослідження походження, видового складу та популяційної належності.
Мапа території проєкту / © WWF

Результати дослідження ринку чорної ікри та м’яса осетрових, проведеного WWFУкраїна та Інститутом зоологічних досліджень ім. Лейбніца (м. Берлін, Німеччина),
показали, що 6 зразків із 33 є дикого походження. З 5 зразків м’яса осетрових 4 були
придбані на відкритих ринках та 1 зразок — «з рук». Також 1 зразок «дикої» чорної ікри
придбаний у прямого постачальника, тобто «з рук». 1 зразок чорної ікри, придбаний
у роздрібному магазині, виявився підробкою і не містив ікри осетрових узагалі. По 2
зразки нелегальної продукції придбано в Києві та Одесі, по 1 — у Вилково та Херсоні,
тобто продають її в основному в тих місцях, де і ловлять, або ж у столиці.

Відповідний показник по Україні за 2018 та 2019 роки становив по 11 випадків вилучення
ікри та живих осетрових відповідно, про що було повідомлено в медіа.
14 | Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові.
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Крім того, дослідження даних про вилов між 2000 та 2009 роками показало, що жодного
випадку незаконної торгівлі ікрою в Румунії та Болгарії не було зафіксовано протягом
десятирічного періоду, тоді як 14 випадків було зареєстровано в інших країнах — членах
ЄС (Австрії, Франції, Німеччині, Угорщині, Італії та Нідерландах) з фактом причетності
Румунії та Болгарії до цієї статистики.
Фото: Білуга / © Lubomir-Hlasek
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2.4 ТОРГІВЛЯ ОСЕТРОВИМИ ТА ПРОДУКТАМИ З
ОСЕТРОВИХ

ЗМІШУВАННЯ ІКРИ РІЗНИХ СОРТІВ
Ікру різних видів осетрових не можна змішувати в основному контейнері (ємності, що
безпосередньо контактує з ікрою). Винятком можуть бути випадки, коли ікру «пресують».

Осетрові та продукти з осетрових підпадають під дію Регламенту CITES.

«Пресована ікра» являє собою щільну солену пастоподібну субстанцію, що складається з
пошкодженої ікри осетрових і може бути комбінацією ікри різних видів осетрових.

ІКРА (КАВ’ЯР)

ЗАМІННИКИ ІКРИ

Зазвичай її заготовляють, використовуючи щойно вбитих жіночих особин осетрових
(до моменту дозрівання ікри). Ікра — один із найцінніших продуктів дикої природи.
Її висока економічна цінність є головною причиною того драматичного стану, у якому
опинилися осетрові в Дунаї, та й по всьому світі.

Ікра інших видів риб (пінагорових, лососевих, оселедців тощо) або ж навіть продукти,
виготовлені з інших матеріалів, часто продають як « чорну ікру». Оскільки її добувають
із видів риб, яких не занесено до списку CITES, правові норми торгівлі диками видами
тварин і рослин на такі замінники ікри не поширюються. Однак продаж замінників ікри
як ікри осетрових, що є обманом покупців.

Щоб контролювати торгівлю та захищати осетрових, потрібно забезпечити, щоб кожна
ємність із ікрою осетрових мала етикетку з чітко визначеним кодом, що дозволяє
органам влади простежити її походження. Або етикетка, що не підлягає повторному
використанню, повинна герметизувати ємність, або ікра має бути упакована в такий
спосіб, аби було видно будь-яку спробу відкрити ємність із ікрою.

М'ЯСО ОСЕТРОВИХ

Найпоширенішими промисловими сортами ікри осетрових є білужа (від білуги; на
неї дуже високі ціни), осетрова (здебільшого отримана з осетра руського або тісно
пов'язаного з ним перського осетра; теж дорого коштує) або севрюжа (від севрюги; ціна
нижча).

М’ясо осетрових — делікатес, тому ціни на нього вищі, ніж на м'ясо більшості інших
видів риб. Тоді як ікру експортують в основному з Нижнього Дунаю, м'ясо споживається
в межах регіону. М’ясо осетрових продається свіжим, копченим, замороженим або
сушеним, цілим або частинами, у вигляді філе, паштетів, консервів тощо.

ІНШІ ПРОДУКТИ
Інша продукція з осетрових, якою торгують, включає вироби з осетрової шкіри, клей,
виготовлений із плавальних міхурів, опудала, екстракт ікри для дорогих кремів (при
значному збільшенні імпорту до ЄС вартістю 2,7 млрд євро в 2011 році).
Живими екземплярами також торгують як для аквакультури (в основному мальки та
запліднена ікра), так і для декоративних цілей (здебільшого стерлядь).

АКВАКУЛЬТУРНІ ОСЕТРОВІ

© WWF Ukraine

Осетрові ферми є сектором регіональної аквакультури, який зростає найшвидше.
Функціонуючи згідно з принципами збереження природи, ця галузь може мати велике
значення як для функціонування місцевих громад, так і для диких осетрових.

Фото: Осетрова ікра / © WWF Україна
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Однак європейська практика показала, що деякі з цих компаній можуть становити
потенційний ризик для диких осетрових, у випадку коли їм дозволяють відловлювати
певну кількість осетрових із природних оселищ та зобов’язують випускати їх назад у
Дунай з метою розмноження. Також «відбілювання» незаконно добутої продукції —
виведення на ринок м'яса або ікри осетрових риб, видобутих у браконьєрський спосіб
під прикриттям того факту, що рибу буцімто вирощено на фермі, — є значною загрозою,
що підриває збереження осетрових, а також легальні промисел та торгівлю.
Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові. | 17
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2.5 ОСЕТРОВА АКВАКУЛЬТУРА

2.6 ВИСНОВКИ ЩОДО НЕЗАКОННОГО РИБАЛЬСТВА
ТА ТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ
ДУНАЙСЬКИХ ОСЕТРОВИХ

Вирощування осетрових риб є найбільш швидкозростаючим сектором в регіональній
аквакультурі. Працюючи відповідно до природоохоронних вимог, ця галузь може мати
позитивний вплив як для способу життя людей на місцях (до прикладу, в рибальських
громадах), так і для диких осетрових. Однак ці компанії також можуть становити
певний ризик для диких осетрових, оскільки їм теоретично дозволено виловлювати
певну кількість осетрових з дикої природи для штучного розмноження із зобов'язанням
випустити їх назад у водойми.

Хоча рибальство на осетрових наразі є незаконним у всьому Нижньому Дунаї, випадки
браконьєрства й досі трапляються досить часто.
Це було продемонстровано в 2012 році під час першого дослідження ринку ікри
WWF, проведеного у Болгарії та Румунії. Згідно з дослідженням, незважаючи на
правовий захист у вигляді заборони на риболовлю осетрових, незаконну ікру з диких
осетрових «таємні покупці» неодноразово могли купувати в Румунії та така продукція
пропонувалася до продажу у Болгарії10.
Широкомасштабне дослідження як осетрового м’яса, так і ікри було проведено WWF в
Болгарії, Румунії, Україні та Сербії у 2017 та 2018 рр. Всього було зібрано 112 зразків у всіх
видах закладів роздрібної торгівлі: магазинах, ресторанах, ринках, прямих продажах
«з рук», інтернет-пропозиціях, виробниках аквакультури тощо. Зразки аналізували з
генетичної точки зору (в Інституті досліджень зоопарків та дикої природи Лейбніца;
Німеччина11) та на співвідношення ізотопів (в Agroisolab; Німеччина12), щоб визначити:
• вид або гібрид,
• джерело - з диких виловлених особин чи осетрів, вирощених у неволі,

© WWF Rumunija

• географічний регіон походження.
Дуже високий показник (34% усіх зразків) був визначений незаконного дикого
походження: 25 зразків осетрового м’яса та ікри мали походження від браконьєрських
диких осетрових, при продажі 13 зразків ікри було порушено національне законодавство
та вимоги Ковенції CITES / ЄС, оскільки вони були незаконно ввезені, невірно позначені
або без маркування. Крім того, було виявлено 4 випадки обману споживачів: 2 зразки
ікри та 2 зразки м’яса продавались як продукція з осетрових, але насправді виготовлялись
штучно або з відходів осетрових риб (ікра) або з іншої риби (м’ясо).

Фото: Осетрова аквакультурна ферма / ©WWF Румунія

В Україні в огляд ринку було включено 33 зразки - 21 ікри та 12 м’яса.
6 зразків (18% усіх зразків) були дикого походження: 1 зразок м’яса білуги, куплений
на Житньому ринку в Києві; 3 зразки м’яса російського осетра, придбані на ринках в
Одесі (Привоз) та Херсоні (Чорнобаївка); 1 зразок м’яса гібрида, придбаного «з рук» у
Вилковому, 1 зразок ікри російського осетра, купленого в ресторані у Києві.
Ярл, Незаконна торгівля ікрою в Болгарії та Румунії - Результати опитування ринку торгівлі ікрою осетровими
(Acipenseridae), Доповідь WWF Австрія та ТРАФІК, 2013, https://www.researchgate.net/publication/270880423_
Jahrl_J_2013_Illegal_caviar_trade_in_Bulgaria_and_Romania_-_Results_of_a_market_survey_on_trade_in_caviar_from_
sturgeons_Acipenseridae_WWF_Austria_TRAFFIC_Vienna_Austria, (accessed 25 June 2020).

10

Інститут досліджень зоопарків та дикої природи Лейбніца, місія та бачення [веб-сайт], www.izw-berlin.de/welcome,
(accessed 25 June 2020).

11

12

18 | Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові.

Agroisolab, [веб-сайт], http://agroisolab.de/e-index.htm, (accessed 25 June 2020).
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ЗЛОЧИН — НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ ТА ЗАГРОЗА ДЛЯ ВИЖИВАННЯ ВИДІВ

РОЗДІЛ 3. ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ
A. ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ
© Sonja Bađura / WWF Adria

Через те, що більшість злочинів проти дикої природи відбуваються транскордонно, існує
нагальна потреба у співпраці урядів із метою забезпечення ефективності законодавчої
бази щодо захисту цих видів від надмірної експлуатації. Ця потреба постала ще
у 18 столітті, коли між різними державами було підписано низку договорів щодо
транскордонного захисту навколишнього середовища. У зв'язку з цим можна згадати
Договір між Італією та Австрією, підписаний 5-29 листопада 1875 року, про охорону
корисних для сільського господарства птахів восени та взимку.
Що стосується захисту рибних запасів, то впродовж 19 століття було підписано низку
міжнародних договорів, більшість із яких зосереджувалися на розмежуванні зон
риболовлі, а решта — на охоронних заходах.

Фото: Продаж стерляді на Земунському ринку. Сербія / © Sonja Bađura / WWF Adria

Джерела екологічного права можна поділити на:
Крім того, під час дослідження випадків правопорушень, пов’язаних з
вилученням незаконних осетрових та продукції з них між 2000 і 2009 роками,
звіти офіційних служб показали відсутність таких випадків у Болгарії та Румунії,
тоді як іншими країнами-членами ЄС (Австрія, Франція, Німеччина, Угорщина,
Італія та Нідерланди) було зареєстровано 14 випадків, країною-виробником яких
були Румунія та Болгарія 13.

- міжнародні договори, як основне джерело;
- обов'язкові для виконання для держав-членів резолюції міжнародних організацій
(Рада Безпеки ООН, Європейський Союз — резолюції чи директиви);
- необов'язкові тексти;
- митні та інші допоміжні акти (такі як судові рішення, які відіграють важливу роль у
визначенні та тлумаченні правил щодо охорони довкілля).

WWF провів аналіз випадків торгівлі осетрами, про які повідомляли правоохоронні
органи протягом періоду з 1 січня 2016 року по 15 травня 2020 року. Це єдина
збірка такої інформації для Нижнього Дунаю і цифри повинні розглядатися як
мінімальна кількість випадків, що мали місце в регіоні за оцінюваний період часу.
Випадки включають вилучення незаконних знарядь лову, екземплярів осетрів
живих або мертвих або їх продуктів (ікри, м’яса). Загалом було виявлено мінімум
175 випадків правопорушень, пов’язаних з осетровими (незаконний промисел та
торгівля). Постраждало щонайменше 573 особини осетрових, які стали жертвами
незаконної діяльності.

Донедавна відповідальність за спричинення шкоди навколишньому середовищу, яка
застосовує лише цивільний та адміністративний механізми (де зазвичай діє правило,
що відповідальність є об'єктивною, незалежною від правопорушення), головним чином
зосереджувалася на запобіганні шкоді замість покарання. Однак через великі збитки,
завдані людською діяльністю, та їхній вплив на екосистеми перехід до захисту довкілля за
допомогою механізмів кримінального права став природним кроком. На міжнародному
рівні один крок у цьому напрямку здійснила Конвенція про охорону довкілля шляхом
упровадження кримінального покарання за здійснення злочинів проти природи.
Однак вона так і не набула чинності. На рівні Європейського Союзу одним із головних
законодавчих актів, що врегульовує цей розрив між цивільним та кримінальним правом,
є Директива 2008/99/ЄС Європейського Парламенту та Ради, яку прийняли на сесії Ради
19 листопада 2008 року, про кримінально-правову охорону навколишнього середовища 14
Оскільки для кримінального законодавства це є нормою, обидва документи пропонують
застосування санкцій за вчинені через необережність дії, при цьому необхідно виявити
прямий зв’язок між порушенням закону та наміром вчинити правопорушення.
Нижче представлено основні міжнародні та національні правові акти щодо захисту
осетрових.

13

К. Keсче-Нейжі, Торгівля осетровою ікрою в Болгарії та Румунії - огляд зареєстрованої торгівлі ікрою, 1998-2008, A TRAFFIC
report for WWF Austria, Budapest, Hungary, 2011. ISBN: 978 2 930490 14 4 EAN: 97/*82930490144 https://www.traffic.org/site/assets/
files/7004/sturgeon-caviar-in-bulgaria-and-romania.pdf
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ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ

ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ

1. МІЖНАРОДНІ КОНВЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОДАВСТВО ЄС

Згідно з Додатком І, будь-яке переміщення видів, у ньому зазначених, потребує дозволів
на експорт та імпорт. Дозвіл на експорт може бути виданий за умови дотримання певних
вимог, таких як висновок наукової інституції країни, з якої експортується вид, про те, що
власне процес експортування не зашкодить виживанню виду; висновок центрального
органу державного управління про те, що екземпляр не було добуто в незаконний спосіб,
та про належні умови транспортування; а також про те, що було видано необхідний
дозвіл. Імпорт екземплярів також пов'язаний із дотриманням певних вимог: державна
наукова інституція робить висновок про те, що виживанню виду ніщо не загрожує; її
задовольняють стан середовища та рівень піклування. Центральний орган державного
управління країни, у яку здійснюється імпорт, повинен гарантувати, що екземпляр не
буде використано з комерційною метою.

A. КОНВЕНЦІЯ (CITES) ПРО МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ
ВИДАМИ ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ ПІД
ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ, ТА РЕГЛАМЕНТ ЄС ЩОДО ОХОРОНИ
ВИДІВ ДИКОЇ ФАУНИ ТА ФЛОРИ ШЛЯХОМ РЕГУЛЮВАННЯ
ТОРГІВЛІ НА ТЕРИТОРІЇ ЄС

Реекспорт вимагає видачі сертифіката на повторний експорт, який може бути здійснено,
якщо виконуються такі вимоги: орган управління держави, яка здійснює повторний
експорт, запевняє, що екземпляр було імпортовано відповідно до правил, визначених
CITES, а також що йому не буде завдавано шкоди під час транспортування і дозвіл на
імпорт наявний.

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають
під загрозою зникнення, яку підписали 1973 року у Вашингтоні (округ Колумбія), —
це міжнародна угода, метою якої є забезпечення того, щоб торгівля дикими видами
рослин і тварин не загрожувала їхньому виживанню. Конвенція набула чинності у 1975
році. Станом на сьогодні її підписали 183 учасники. 1999 року до Конвенції долучилася
Україна, а у 2000 році ратифікувала її на державному рівні шляхом прийняття Закону
України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни та флори» від 14.05.1999 № 662-XIV. Сербія ратифікувала CITES у 2001 році
(Official Gazette — International Treaties № 11/2001), а чинність у цій країні Конвенція
набула 2002 року.

Додаток ІІ містить:
"(a) всі види, які на даний час не обов'язково перебувають під загрозою зникнення, але
можуть опинитися під такою загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде
строго регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з їхнім
виживанням; та
(b) інші види, які мають підлягати регулюванню для того, щоб за торгівлею зразками
деяких видів, згаданих в підпункті (a) даного пункту, міг бути встановлений
ефективний контроль."

Відповідно до Конвенції усі сторони повинні призначити національний орган
управління CITES та науковий орган CITES, відповідальний за впровадження та
виконання умов Конвенції. У Румунії призначеним органом управління CITES є
Управління біорізноманіття в Міністерстві навколишнього природного середовища
(відповідальне за видачу дозволів та сертифікатів), а науковим органом CITES із питань
Acipenseriformes (осетрових) є Національний інститут дельти Дунаю (відповідальний за
рішення, пов'язані з торгівлею осетрами). В Україні орган, відповідальний за виконання
Конвенції та видачу ліцензій на торгівлю зникаючими видами дикої фауни та флори, —
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Окрім цього, в Україні
відповідальність за імплементацію Конвенції в частині іхтіофауни покладена на
Державне агентство рибного господарства України. Нагляд здійснюють Державна
екологічна інспекція України, Державна митна служба України, Державна прикордонна
служба України спільно з Національною поліцією та Держпродспоживслужбою.

Для експорту екземплярів, перелічених у Додатку II, застосовуються ті самі правила, що
й для видів, перелічених у Додатку I, за винятком дозволу на ввезення.
Для імпорту потрібно пред'явити дозвіл на експорт або сертифікат на реекспорт, тоді
як сертифікат на реекспорт може бути виданий, якщо імпорт екземпляра здійснили на
законних підставах і орган управління держави, до якої здійснюють повторний експорт,
затвердив підготовчі процедури та умови транспортування.
Додаток ІІІ охоплює «усі види, які будь-яка зі сторін визначає як такі, що підлягають
регулюванню в межах своїх юрисдикцій з метою запобігання чи обмеження
експлуатації, а також як такі, збереження та захист яких потребують співпраці
країн, що контролюють торгівлю ними»15.
Експорт екземплярів видів, перелічених у Додатку ІІІ, здійснюється на підставі
експортного дозволу, який можна отримати за умов, якщо орган державного управління
переконаний у законності шляху добування екземплярів та у тому, що транспортування
їм не зашкодить.

Конвенція містить три Додатки, які включають усі види дикої фауни та флори, яким
неконтрольований промисел загрожує вимиранням та які мають різний юридичний
захист.
Додаток І містить перелік видів на межі зникнення, а також тих, промисел яких здатний
суттєво на них вплинути. Торгівля екземплярами цих видів повинна підлягати особливо
жорсткому регулюванню, щоб не загрожувати подальшому їхньому виживанню, а також
має бути дозволена лише за виняткових обставин.
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Дозвіл на імпортування надається на основі довідки про ввезення та дозволу на експорт.
Сертифікат про реекспорт видається у разі дотримання всіх положень Конвенції.
15

Стаття II Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення.
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Серед існуючих 27 видів осетрових та двох видів осетроподібних (веслоносових) осетра
тупорилого (Acipenser brevirostrum) та осетра європейського (Acipenser sturio) занесено
до Додатка I, а решту 25 — до Додатка II.

- Регламенту Ради (ЄС) № 338/97 від 9 грудня 1996 р. щодо захисту видів дикої фауни
і флори шляхом регулювання торгівлі представниками таких видів18, яка визначає
принципи, викладені у Конвенції, та основні вимоги до торгівлі;

Незважаючи на те, що Конвенцію ратифікували більшість країн, запаси осетрових риб
продовжували різко знижуватися. В українській частині дельти Дунаю, за приблизними
оцінками експертів, запас осетрових зменшився з 5000 т на рік у 1990-х роках до 30 т на рік на
сьогодні. Отже, чисельність популяції осетрових у регіоні за 25 років знизилася у сотню разів.

- Регламенту Європейської Комісії (EC) № 865/2006 від 4 травня 2006 року, яка визначає
детальні правила імплементації Регламенту Ради (ЄС) № 338/97 від 9 грудня 1996 р.
щодо захисту видів дикої фауни і флори шляхом регулювання торгівлі представниками
таких видів19 (визначає процедуру імплементації);

Постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2000 року № 1822 «Про заходи щодо
забезпечення виконання міжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до
Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під
загрозою зникнення» затверджено низку організаційно-інституційних заходів із питань
імплементації зазначеної Конвенції. Зокрема визначено адміністративні органи
України з питань виконання вимог Конвенції. Ними є:

- Імплементаційний Регламент Європейської Комісії (EU) № 792/2012 від 23 серпня 2012
року про встановлення правил оформлення дозволів, сертифікатів та інших документів,
передбачених Регламентом Ради (ЄС) № 338/97 від 9 грудня 1996 р. щодо захисту
видів дикої фауни і флори шляхом регулювання торгівлі представниками таких видів
та внесення змін до Регламенту Європейської Комісії (EC) № 865/200620 (встановлює
правила видачі дозволів / сертифікатів CITES, що використовуються для імпорту й (ре)
експорту екземплярів).

• Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України — щодо видів дикої
фауни і флори, які є об'єктами регулювання Конвенції (за винятком осетрових видів риб
і виробленої з них продукції), з правом видачі відповідних дозволів та сертифікатів.

Регламенти торгівлі дикими видами в ЄС не лише реалізують положення CITES та
більшість резолюцій CITES, але в деяких аспектах також виходять за рамки вимог
Конвенції.

• Державне агентство рибного господарства України — щодо осетрових видів риб і
виробленої з них продукції, з правом видачі відповідних дозволів та сертифікатів.

Регламент Ради (EC) № 338/97 має чотири Додатки (A-D), до яких також внесено
види, не вміщені до списку CITES. Acipenser brevirostrum та Acipenser sturio внесли до
Додатка A, у якому багато відповідностей із Додатком І CITES. Решту осетрових внесено
до Додатка B, у якому багато відповідностей із Додатком ІІ CITES.

Під час 12-ої Конференції делегацій у м. Сантьяґо (Чилі) було прийнято Резолюцію
12.7 (ред. CoP17) щодо збереження, захисту і торгівлі осетровими та осетроподібними16.
Документ рекомендує здійснити низку законодавчих та адміністративних, операційних
(контрольних) та координаційних заходів для забезпечення збереження осетрових,
таких як вилучення індивідуальних засобів видобування ікри, маркування ікри. Також
рекомендовано вжити заходів для забезпечення реєстрації об'єктів осетрового промислу
у Конвенції та застосування експортних квот, встановлених Конвенцією, починаючи з 1
березня поточного року.

Окрім Додатка C (який значною мірою відповідає Додатку III CITES), Регламент ЄС про
торгівлю дикою природою має Додаток D, який включає деякі види з Додатка III, щодо
яких ЄС має застереження, а також види, які не належать до CITES.
Також існують різні вимоги щодо імпорту екземплярів. Для видів у списках Додатків A та
B не повинно бути виданих Комісією обмежень на імпорт; державний орган управління
мусить бути впевненим, що екземпляри не використовуватимуть із комерційною
метою; державна наукова інституція повинна бути впевненою, що імпорт не зашкодить
популяціям у дикій природі, що імпорт потрібен з науковою метою у контексті
збереження дикої природи, що види використовуються для виведення потомства у
неволі і що пункт призначення належно оснащений для прийому екземплярів; заявник
повинен довести, що зразки добули у законний спосіб21.

На операційному та координаційному рівнях рекомендовані більш пильний підхід до
торговельних аспектів стосовно осетрових та їхньої ікри, а також посилена співпраця
відповідних органів влади.
Незважаючи на те, що всі країни — члени Європейського Союзу є учасниками CITES,
Європейський Союз як юридична організація не був стороною Конвенції. Рішенням Ради
(ЄС) 2015/451 від 6 березня 2015 року про приєднання Європейського Союзу до Конвенції
про міжнародну торгівлю дикими видами флори та фауни, які перебувають на межі
зникнення (CITES)17, з 8 липня 2015 року Європейський Союз став учасником Конвенції.
Через те, що всередині ЄС існує єдиний ринок і немає систематичного прикордонного
контролю, положення CITES повинні застосовуватися однаково у всіх країнах-учасницях,
чого неможливо було б досягнути лише за допомогою CITES. Це було подолано шляхом
прийняття наступних документів:

На внутрішньому ринку ЄС діє заборона на купівлю, продаж та демонстрацію з
комерційною метою видів зі списку Додатка А.

18
19

16

CITES: Резолюція за підсумками конференції 12.7 (Rev. CoP17): Збереження та торгівля осетровими та
веслоносовими https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-07-R17.pdf
17

Опубліковано в офіційному виданні Європейського Союзу L75/19.03.2019.
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20
21

Опубліковано в офіційному виданні Європейського Союзу L061 від 03.03.1997 р.
Опубліковано в офіційному виданні L166 від 19.06.2006 р. із подальшими поправками.
Опубліковано в офіційному виданні L242/13 від 07.09.2012 р. із подальшими поправками.

Для отримання додаткової інформації про відмінності, будь ласка, зверніться до джерела за покликанням: https://
ec.europa.eu/environment/cites/pdf/differences_b_eu_and_cites.pdf
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B. КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ ДИКОЇ ФЛОРИ ТА ФАУНИ
І ПРИРОДНИХ СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ В ЄВРОПІ
(БЕРНСЬКА КОНВЕНЦІЯ)

- навмисне знищення яєць або їх вилучення з середовищ існування диких тварин чи
зберігання цих яєць, навіть якщо вони порожні;
- володіння цими тваринами або внутрішня торгівля ними, живими чи мертвими,
включаючи чучела тварин і будь-яку частину чи похідні від них, які можна легко
розпізнати, якщо це сприяє ефективному виконанню положень цієї статті

Прийнята під егідою Ради Європи Конвенція про охорону дикої флори та фауни і
природних середовищ існування дає можливість долучитися північно-африканським
країнам та країнам, які не є членами ЄС, з метою забезпечення високого рівня захисту
видів, які перебувають на межі вимирання. Бернську конвенцію було імплементовано в
Україні шляхом прийняття у Верховній Раді України Закону "Про приєднання України
до Конвенції 1979 року про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ
існування в Європі" від 29.10.1996 (№ 436/96-BP).

Сторони зобов'язані регулювати експлуатацію видів, зазначених у Додатку III, з метою
забезпечення безпеки популяцій. Для цього вони вживатимуть усіх необхідних правових
та адміністративних заходів, включно з:
- періодами заборони на полювання та/або іншими процедурами, що регулюють
використання;
- у разі необхідності тимчасовою чи місцевою забороною використання з метою
відновлення популяцій до належних рівнів;

Мета Конвенцій — забезпечити збереження видів флори та фауни (включаючи зникаючі
та уразливі види) та їхніх природних оселищ, особливо тих, збереження та охорона яких
потребують міжнародного співробітництва; ще одна мета — сприяти такій співпраці.

- регулюванням у разі необхідності продажу, зберігання з метою продажу,
транспортування з метою продажу або пропонування на продаж живих або мертвих
диких тварин.22

Бернська конвенція має чотири Додатки (регулярно оновлюються Постійним
комітетом), у яких зазначені різні типи юридичного захисту: Додаток I стосується видів
флори, що підлягають особливій охороні, Додаток II — видів фауни, що підлягають
особливій охороні, Додаток III — видів фауни, що підлягають охороні та Додаток
IV — заборонених засобів і способів знищення, вилову та інших форм використання
диких тварин. З восьми видів європейських осетрових, на жаль, лише п’ять вміщені
до Додатків до Конвенції. До списку Додатка II внесено Acipenser naccarri, Acipenser
sturio та середземноморську популяцію Huso huso, до Додатка III на сьогоднішній день
внесено Acipenser ruthenus, Acipenser stellatus та Huso huso; три останніх стосуються
Дунаю та Чорного моря.

Щодо видів, зазначених у Додатках II та III, забороняється використання усіх підряд засобів
захоплення та вбивства, а також усіх засобів, здатних спричинити локальне зникнення чи
серйозний стрес, занепокоєння популяцій виду, особливо вибухівки, вогнепальної зброї,
отрути, знеболювальних препаратів, газів, електрики, штучних джерел світла.
Будь-яке обмеження природоохоронних заходів повинно бути дозволеним лише у
тому випадку, якщо немає іншого задовільного рішення і якщо воно не шкодитиме
виживанню популяцій та щодо одного з наступних пунктів:
- для охорони флори та фауни;

Сторони Конвенції зобов'язані вживати всіх необхідних законодавчих та адміністративних
заходів щодо: охорони оселищ дикої флори та фауни, особливо тих, що згадуються у
Додатках I та II; збереження зникаючих оселищ, уникаючи та мінімізуючи можливість
експлуатації цих районів для потреб людини. Щодо видів, зазначених у Додатках II та III,
сторони повинні вжити заходів щодо охорони важливих для мігруючих видів територій,
розташованих уздовж міграційних маршрутів (ідеться про місця для зимівлі, зупинок,
годівлі, розмноження чи линьки); у випадку, якщо території знаходяться в прикордонних
зонах, питання охорони вказаних територій сусідні країни повинні координувати.

- для запобігання заподіянню серйозної шкоди посівам, худобі, лісам, рибальству,
водним ресурсам та іншим об'єктам власності;
- в інтересах охорони здоров'я людей та громадської безпеки, безпеки польотів та
в інших важливих суспільних інтересах;
- з метою наукових досліджень та освіти, відтворення популяцій, відновлення
видів та необхідного виведення потомства;
- дозволити в умовах суворого контролю на відбірковій основі та в обмеженому
обсязі вилов, утримання та інші розумні способи використання деяких видів диких
тварин та рослин у невеликих кількостях.23

Що стосується охорони видів, відповідно до положень статті 6, для видів, зазначених у
Додатку II, усі сторони забороняють такі дії:
- всі форми навмисного вилову, утримання та навмисного знищення;
- навмисне зашкодження місцям
знищення;

Крім того, сторони вживатимуть заходів і заохочуватимуть реінтродукцію місцевих видів,
у разі якщо це сприятиме збереженню зникаючих видів, і суворо контролюватимуть
інтродукцію немісцевих видів.

виведення потомства або відпочинку чи їхнє

- навмисне порушення спокою дикої фауни, особливо у період виведення та
вирощування потомства і зимівлі, якщо таке порушення є істотним з точки зору
цілей цієї Конвенції;
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Для інституційного регулювання в рамках Конвенції був створений Постійний комітет, до
складу якого входять делегати сторін — підписантів договору, включаючи Європейський
22

Стаття 7 Конвенції.

23

Стаття 9(1) Конвенції.
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Союз, і який збирається кожних один-два роки або на вимогу сторін. Постійний комітет
забезпечує виконання Конвенції, переглядаючи положення Конвенції та Додатків до
неї, вивчаючи будь-які необхідні зміни, рекомендуючи вживати заходи для кращого
захисту видів і середовищ існування, ефективності Конвенції тощо.

які є аборигенними видами цих територій, внесли до списку вказаного Додатка.
Однак через критичне становище виду Acipenser sturio (останній задокументований
випадок відловлювання у Дунаї зафіксовано 1950 року; внесений до переліку видів,
що перебувають під загрозою зникнення) його перенесли до Додатка І у 2005 році. Це
означає, що країни, де мешкає цей вид, повинні заборонити його відлов. Хоча існують
чотири винятки, про які згадано Конвенцією у статті ІІІ (5), щодо тварин із Додатка І:

Під час 38-ої зустрічі Постійного комітету у 2018 році усі сторони договору погодилися
прийняти та впровадити "Загальноєвропейський план дій щодо осетрових." 24, що
охоплює всі 8 видів осетрових (7 видів уміщено до Червоного списку Міжнародного
союзу охорони природи як «види на межі зникнення», 1 вид — як «уразливий»). Поряд
із аборигенними видами осетрових України, Румунії, Болгарії та Сербії до списку
внесено також осетра адріатичного (Acipenser naccarrii) та осетра балтійського (Acipenser
oxyrinchus). План, розроблений Всесвітнім товариством охорони осетрових та WWF за
участі понад 40 міжнародних експертів, є інструментом адвокації, який спрямований на
«відновлення всіх існуючих популяцій осетрових риб у статусі «види в найменшій загрозі»
(МСОП) або «сприятливий» (Оселищна директива) та відновлення самопідтримуючих
популяцій осетрових, а також їхніх оселищ на різних етапах життєвого циклу в межах
історичного ареалу такою мірою, яка забезпечує виживання видів і відновлення
субпопуляцій, де це можливо». Цього можна досягти через виконання низки завдань,
таких як: захист у дикій природі популяцій, що залишилися; підтримка популяцій за
допомогою програм розведення та випуску ex situ; підтримка, охорона та відновлення
оселищ; сприяння міграції; моніторинг; усунення незаконної торгівлі.

- добування проводиться в наукових цілях;
- добування здійснюється з метою сприяння відтворенню або виживанню виду, який
знаходиться під загрозою зникнення;
- добування здійснюється з метою задоволення потреб традиційних користувачів
такого виду; або
- цього потребують надзвичайні обставини; за умови, що такі винятки точні за
своїм змістом, обмежені територіально і в часі. Таке добування не повинне мати
негативних наслідків для цього виду.
Більше того, Резолюція 10.1225 Конференції про мігруючі прісноводні види риб вимагає
від держав-учасниць і решти держав вжити необхідних заходів для захисту мігруючих
видів прісноводних риб від фрагментації та знищення оселищ, надмірного промислу,
відловлювання як прилов, забруднення, перешкод на міграційних шляхах, а також
поліпшення умов моніторингу видів.

C. КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗБЕРЕЖЕННЯ МІГРУЮЧИХ ВИДІВ
ДИКИХ ТВАРИН (БОННСЬКА КОНВЕНЦІЯ)

Не рідше одного разу на три роки проводяться Конференції Сторін (128 країн-учасниць)
для прийняття рішень, існують Секретаріат та Наукова рада, яка надає консультації з
наукових питань.

© Hannes Greber / WWF Austria

Прийнята під егідою Програми ООН з навколишнього середовища у 1979 році
Боннська конвенція має на меті забезпечити охорону мігруючих видів, особливо тих,
які перебувають у несприятливому стані, шляхом упровадження необхідних заходів
індивідуально або у співпраці, щоб забезпечити збереження видів та їхніх оселищ.
Україна приєдналася до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин від
23 червня 1979 року шляхом прийняття у парламенті відповідного Закону України «Про
приєднання України до Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин» від
19.03.1999.
Поставлених цілей можна досягти шляхом сприяння співпраці та підтримки досліджень
мігруючих видів; забезпечення негайної охорони видів, перелічених у Додатку I (до якого
внесені види, що перебувають під загрозою зникнення), та сприяння укладанню угод
про збереження та управління видами, вміщеними до Додатка II (перераховано види, які
мають несприятливий природоохоронний статус). Ці угоди мають на меті забезпечити
відновлення сприятливого природоохоронного статусу або його підтримування. Також
вони повинні діяти на території усіх держав регіону, де мешкають види, навіть якщо
держави не є учасниками Конвенції.
Якщо у 1979 році єдиним видом осетрових, внесеним до Додатка ІІ Конвенції, був
осетер озерний (Acipenser fulvescens), то 1999 року всі європейські види осетрових,
24

https://mepr.gov.ua/files/images/news_2019/17102019/Осетрові_план_дій.pdf
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Фото: Визначення видів осетрових на основі зовнішніх характеристик / © Hannes Greber /
WWF Австрія
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D. ЄВРОПЕЙСЬКА ДИРЕКТИВА ПРО ЗАХИСТ ФЛОРИ,
ФАУНИ ТА СЕРЕДОВИЩ ІСНУВАННЯ (ОСЕЛИЩНА
ДИРЕКТИВА (92/43/ЄEC))

• Для видів, перелічених у Додатку IV, суворий захист слід застосовувати по усьому
їхньому ареалу в межах ЄС, всередині та поза межами об’єктів Natura 2000 (A. sturio
та A. nacarii також у цьому списку).

• Для видів, перелічених у Додатку V, країни-учасниці повинні забезпечити умови,
за яких їхня експлуатація та вилучення з природного середовища будуть сумісними
з процесом збереження сприятливого природоохоронного статусу27 (решту видів
осетрових перелічено тут).

Директива Ради 92/43/ЄЕС від 21 травня 1992 року про захист природних оселищ диких
видів тварин та рослин26, прийнята під час 4-ої Програми дій у сфері охорони довкілля
(1978–1992), — серед обов’язкових для країн — учасниць ЄС нормативно-правових актів.
Як ідеться у статті 2 Директиви, вона «сприятиме забезпеченню біорізноманіття
шляхом збереження оселищ диких рослин та тварин на європейській території країнучасниць», а заходи, вжиті країнами-учасницями відповідно до цієї Директиви, повинні
бути розроблені для підтримання або відновлення до сприятливого природоохоронного
стану оселищ та видів із урахуванням економічних, соціальних та культурних потреб,
а також регіональних та місцевих особливостей.

Стаття 6 містить основне положення Оселищної директиви, що стосується заходів зі
збереження видів. Воно передбачає, що країни-учасниці повинні вжити належних
заходів задля уникнення погіршення стану оселищ, а також порушення визначених
оселищ видів, якщо таке порушення може бути значним відносно цілей Директива.
Відповідно до Оселищної директиви (а саме статті 17), країни-учасниці зобов’язані
проводити моніторинг природоохоронного статусу оселищ та видів, які визначає
Директива, та повідомляти про результати своїх досліджень. Також вони повинні що шість
років звітувати перед Комісією про скасування дії положень Директиви, які стосуються
суворих природоохоронних заходів. Зі звітністю можна ознайомитися онлайн28.

Заходи зі збереження та захисту довкілля диференціюються відповідно до Додатка,
до якого внесені такі види: Додаток II — види тварин і рослин, що становлять
особливий інтерес для співтовариства, збереження яких потребує створення територій
особливого природоохоронного значення (об'єкти Natura 2000); Додаток IV — види
рослин і тварин, що становлять особливий інтерес для співтовариства, які потребують
суворих заходів охорони (режим охорони повинен застосовуватися, навіть якщо види
знаходяться за межами об'єкта Natura 2000); Додаток V — види тварин і рослин, що
становлять особливий інтерес для співтовариства, до відлову та збирання яких у природі
необхідно застосовувати певні заходи регулювання.

Нові пояснювальні записки та посібники за період 2013 – 2018 рр.29 також зазначають,
що з огляду на відсутність знань про морські етапи життєвого циклу більшості
анадромних риб і той факт, що такі ж популяції зустрічаються в морських районах і
річках (тому статус у суміжних біогеографічних і морських районах тісно пов'язаний),
стан анадромних риб слід оцінювати тільки в наземних біогеографічних регіонах.
Як єдиний виняток із правила згадуються чотири види осетрових: A. sturio, A. stellatus,
A. gueldenstaedtii і Huso huso.

Для видів, згаданих у Додатку II, Директива встановлює екологічну мережу
природоохоронних об’єктів Natura 2000, яку повинні визначити країни-учасниці,
якщо території відповідають критеріям, встановленим у: Додатку І щодо оселищ,
які становлять інтерес для спільноти і збереження яких вимагає визначення
природоохоронних територій; Додатку III, який визначає критерії для вибору ділянок,
придатних для ідентифікації об'єктів як таких, що мають важливе значення для
громади, та визначає статус спеціальних природоохоронних зон. Додаток VI стосується
заборонених способів та засобів відловлювання, вбивства та транспортування тварин.

Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС передбачено наближення національного
законодавства до законодавства ЄС у секторі «Охорона природи» у частині двох директив
ЄС: Пташиної та Оселищної. За оцінками експертів, стан національного законодавства
на момент підписання Угоди мав середній ступінь відповідності вимогам Оселищної
директиви. Також у Законі України «Про Загальнодержавну програму адаптації
законодавства України до законодавства Європейського Союзу» (2004 р.) уряд України
заявив про свій намір узгодити методологію у сфері охорони природи з методологією,
яка використовується в країнах Європейського Союзу, і насамперед із принципами
Оселищної директиви (Нabitats Directive).

Види, перелічені в Додатках Директиви, охороняються в різні способи:

• Для видів, перелічених у Додатку II (A. sturio та A. Nacarii; обидва визначені
як пріоритетні види): основні райони їхнього проживання позначаються як
«суспільно важливі місця» (sites of Community importance (SCI)); їх внесено до
мережі природоохоронних територій Natura 2000. Управління цими ділянками слід
здійснювати відповідно до екологічних потреб виду. До цього часу було визначено
11 ділянок, на яких види європейських осетрових охороняються законом, ще шість
перебувають у процесі затвердження, деякі з них — це об'єкти Natura 2000.
26

Опубліковано в офіційному виданні Європейського Союзу L206/22.07.1992 з подальшими поправками.
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Вид Acipenser sturio внесено до списку Додатка 4A. Додаток стосується видів рослин і
тварин, які становлять інтерес для суспільства і потребують сурового захисту; усі види
осетрових внесено до Додатка 5A та визначено як такі, що належать до категорії рослин
і тварин, які становлять інтерес для суспільства, за винятком птахів, які підлягають
іншим охоронним заходам.
27

http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/habitatsdirective/
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https://bd.eionet.europa.eu/article17/reports2012/species/summary/?period=3&group=Fish&subject=

Acipenser+oxyrinchus&region
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E. ЗАХИСНІ ЗАХОДИ У КОНТЕКСТІ КРИМІНАЛЬНОГО
ПРАВА

2. Ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних речовин,
електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших видів
тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення,
передбачене цією статтею, — караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років, або позбавленням волі на той самий строк.

Якщо у 17 та 18 століттях прийняли низки законодавчих актів задля захисту довкілля, то
впродовж багатьох років природоохоронне законодавство не розглядалося як реальна
галузь права. Ситуація почала змінюватися в останні роки, коли збільшилася кількість
природних катастроф, стали явними проблеми кліматичних змін, переексплуатації
природних ресурсів, види почали вимирати або опинилися на межі вимирання тощо.
Міжнародна спільнота зосередилася на заходах з охорони навколишнього середовища
за допомогою різних механізмів, таких як конвенції, директиви тощо. Одначе заходи
перебували у цивільній площині, націлені на відновлення екологічної рівноваги,
меншою мірою акцентуючись на покаранні злочинців за скоєний проти природи
злочин. Природним наслідком еволюціонування юридичної системи є включення
кримінального права в систему запобігання та покарання за здійснення екологічних
злочинів. У цьому контексті деякі держави почали вживати національних заходів,
змінюючи або адаптуючи юридичні тексти. Рада Європи усвідомила нагальність цього
завдання в 1998 році, коли Конвенцію про охорону довкілля засобами кримінального
права у Страсбурзі підписали 12 держав (включно з Румунією в 1999 році та Україною
в 2006 році), але ратифікувала Конвенцію лише Естонія. Конвенція так і не набула
чинності, оскільки для цього було потрібно щонайменше три ратифікації.

Проте поняття термін «істотна шкода» залишається не визначеним і потребує
додаткового уточнення.

F. КОНВЕНЦІЯ ПРО БІОЛОГІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ (АНГЛ.
CONVENTION OF BIOLOGICAL DIVERSITY; CBD)
Через індустріалізацію, інтенсивне землеробство й забруднення довкілля існуванню
понад 60% видів загрожує небезпека. Тож заходи зі збереження генетичного
біорізноманіття актуальні сьогодні як ніколи. Конвенція про біологічне різноманіття
покликана врегулювати суперечки між країнами, у яких живе біологічний ресурс, і
країною, яка активно його досліджує, шляхом спільного доступу до ресурсів і результатів
досліджень.31 Мета Конвенції — забезпечити збереження та стале використання
біологічного різноманіття на користь майбутніх поколінь.
Відкрита для підписання в Ріо-де-Жанейро 5 червня 1992 року під час конференції ООН з
навколишнього середовища та розвитку Конвенція в рамках статті 1 визначила три цілі:
збереження біологічного різноманіття, стійке його використання та обмін вигодами в
результаті такої експлуатації.

Розвиток ситуації упродовж останніх років спонукає пригадати Директиву № 2008/99/
ЄС Європейського Парламенту і Ради про кримінально-правову охорону навколишнього
середовища від 19 листопада 2008 року30, яка виводить на новий рівень положення,
сформульовані в Конвенції, та має на меті «встановити заходи, пов’язані з кримінальним
правом, з метою більш ефективного захисту довкілля». Директива зобов'язує країниучасниці включити до свого національного законодавства ефективні, пропорційні та
стримувальні санкції, пов'язані із захистом довкілля, гарантувати, що стимулювання,
пособництво та навмисне заподіяння шкоди природі буде покаране.

Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, підписану від імені України 11
червня 1992 року у м. Ріо-де-Жанейро, ратифіковано 29 листопада 1994 року.

Водночас і в Україні відповідальність за вчинення злочинів проти дикої природи
настає відповідно до Кримінального кодексу України. Зокрема у статті 249 «Незаконне
зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом» зазначено:

Відповідно до Конвенції кожна країна несе відповідальність за розробку та адаптацію
своїх природоохоронних стратегій, планів і політики з метою забезпечення сталого
використання біологічного різноманіття. Більше того, впроваджуючи глобальні заходи
із захисту та збереження осетрових, вони зобов'язані вживати заходів зі збереження
in situ, таких як створення заповідних територій (на національному рівні, а не на
європейському, як цього вимагають Оселищна та Пташина директиви), де слід вжити
адміністративних, законодавчих, операційних заходів з охорони видів. Заходи in
situ завершуються заходами ex situ, тобто країни-учасниці можуть створити умови
для відновлення та реабілітації видів, яким загрожує зникнення, та їхньої повторної
реінтродукції за відповідних умов.

1. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо
воно заподіяло істотну шкоду, — карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох
років.

Попри те що Конвенція про біологічне різноманіття є дуже загальною, вона прагне
подолати національний бар'єр у запровадженні заходів та експлуатації, сприяти
міжнародному співробітництву задля збереження біологічного різноманіття для
майбутніх поколінь.

Окрім санкцій, застосовуваних за скидання у воду матеріалів, які можуть завдати істотної
шкоди якості води та / або водній фауні, вона визначає відповідальність за вбивство,
знищення чи вивезення екземплярів, торгівлю ними та будь-яке знищення оселищ в
охоронюваному місці для видів, що охороняються CITES, та відповідного Регламенту ЄС
338/97 про охорону видів дикої фауни та флори, наприклад, про осетрових.

30
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ЗАХИСТ ОСЕТРОВИХ

РОЗДІЛ 4. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО
ВСТУП

© Michel Gunther / WWF

У фауні України в межах Азово-Чорноморського басейну зареєстровано шість видів
риб родини осетрових (Acipenceridae) ряду осетроподібних (Acipenseriformes) класу
променеперих риб (Osteichthyes), із яких п’ять видів — прохідні, придонні, анадромні
риби (постійно живуть у морі, а в річки заходять на нерест): білуга звичайна (Huso
huso (Linnaeus, 1758)); осетер атлантичний (Acipenser sturio (Linnaeus, 1758)); севрюга
звичайна (Acipenser stellatus (Pallas, 1771)); осетер-шип (Acipenser nudiventris (Lovetsky,
1828)); осетер руський (Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833)); один вид —
прісноводна придонна риба: стерлядь прісноводна (Acipenser ruthenus (Linnaeus, 1758)).

Фото: Річки багаті з точки зору біорізноманіття / © Michel Gunther / WWF

Не існує міжнародно-правового акту, який би був орієнтований виключно на збереження
осетрових, але якщо всі залучені сторони беруть на себе відповідальність за їхнє
збереження та захист — від осіб, які приймають рішення, впроваджують та фінансують
природозахисні програми, до контролюючих органів, які відповідають за застосування
репресивних заходів проти злочинців, спільно з громадянським суспільством та
неурядовими організаціями — спільними зусиллями природоохоронний статус
осетрових можливо значно покращити.

Сьогодні в Україні річка Дунай є основною у північно-західній частині Чорного моря,
де зберігся регулярний природний нерест осетрових. Водночас територіальні природні
ареали (середовища існування) цих осетрових у Чорному та Азовському морях та в річці
Дунай Україна ділить із іншими державами, в межах яких знаходяться ці водні об’єкти.
А тому міждержавне транскордонне співробітництво є надзвичайно важливим.
Держрибагентство залучене у реалізацію двох міжнародних проєктів зі збереження
осетрових. На рівні цієї структури існує бачення, що збереження осетрових видів і
відновлення їхніх запасів є одним із першочергових стратегічних завдань для всіх країн
басейну Дунаю. Його виконання потребує комплексного співробітництва між урядами,
органами управління, місцевими спільнотами, зацікавленими учасниками, науковцями
й неурядовими організаціями. Разом із тим ключове значення для збереження та
відтворення осетрових у природних умовах мають ефективне національне законодавство
та державне управління в кожній із країн. Саме цим питанням і присвячене це
дослідження.
Законодавство України, що регулює сферу охорони осетрових видів риб, складається з
Конституції та Законів України («Про охорону навколишнього природного середовища»,
«Про тваринний світ», «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів», «Про Червону книгу України», «Про аквакультуру» тощо), а також
підзаконних нормативно-правових актів.
Державне регулювання в цій сфері здійснюється як органами управління загальної
компетенції (національного та місцевого рівнів) і правоохоронними органами, так
і органами управління спеціальної компетенції (Міндовкілля, Держрибагентство
тощо). Спеціальними владними повноваженнями в цій сфері наділені також Служба
державної охорони природно-заповідного фонду України; громадські інспектори з
охорони довкілля та громадські інспектори рибоохорони. В Україні функціонує також
спеціальний науковий орган — Національна комісія з питань Червоної книги України.
Однак чинне законодавство та всі ці органи управління наразі не можуть забезпечити
повне припинення незаконного вилову осетрових із природних умов та відтворення їх
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до безпечного для існування популяцій рівня. Існують проблеми й у сферах розвитку
аквакультури осетрових, внутрішньої та міжнародної торгівлі.
До національної Червоної книги (третє видання) з 2009 року внесено всі шість видів
осетрових, наявних у фауні України (білуга звичайна (Huso huso (Linnaeus, 1758)); осетер
атлантичний (Acipenser sturio (Linnaeus, 1758)); севрюга звичайна (Acipenser stellatus
(Pallas, 1771)); осетер-шип (Acipenser nudiventris (Lovetsky, 1828)); осетер руський
(Acipenser gueldenstaedtii (Brandt et Ratzeburg, 1833)); стерлядь прісноводна (Acipenser
ruthenus (Linnaeus, 1758)).
Відтоді (з 2009 року) на ці шість видів в Україні поширюються правові вимоги щодо
заборони промислового, любительського й спортивного вилову та інших видів
спецвикористання (крім наукових і селекційних цілей) та вимоги щодо особливої
державної охорони.
ЗАГАЛЬНІ ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ
ОСЕТРОВИХ
В Україні законодавчо визнано важливість збереження осетрових риб та середовищ
їх існування, а також сформульовано правові засади їх використання, охорони та
відтворення крізь призму охорони видів тварин, занесених до Червоної книги України
та міжнародних договорів. Однак на державному рівні існують відмінності у трактуванні
об’єкта охорони в природних умовах та у випадку аквакультури чи торгівлі («осетрові»,
«осетроподібні», «їхні гібриди»). А саме:
- заборона на лов «водних живих ресурсів / тварин, занесених до Червоної книги
України» (встановлена Правилами промислового рибальства в рибогосподарських
водних об’єктах України та Правилами промислового рибальства в басейні Чорного
моря);

НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

їх збереження шляхом охорони та регулювання промислу. В цьому законі окрема
стаття 19 присвячена охороні осетрових у морському басейні. Нею встановлено, що
охорона водних біоресурсів Азово-Чорноморського басейну здійснюється з урахуванням
необхідності створення сприятливих умов для відтворення та збільшення запасів
осетрових шляхом обмеження кількості знарядь лову, плавзасобів, а також потужності
плавзасобів, заборони застосування певних видів знарядь лову та припинення їх
спеціального використання з урахуванням положень міжнародних договорів України.
«Дозволений» вилов осетрових видів риб (промисловий, спортивний, любительський),
а також «заборонений» вилов (так званий браконьєрський) були (а браконьєрський
досі залишається) одними із наймасштабніших і найпоширеніших видів використання
цих особливо цінних гідробіонтів та однією із основних причин стрімкого зменшення їх
чисельності.
Однак наразі, після внесення всіх шести видів осетрових видів до Червоної книги
України, дозволені до цього промисловий, спортивний та любительський вилови є
забороненими. Пряма заборона на лов та деякі інші види використання осетрових
видів риб природних популяцій встановлена, зокрема, такими актами національного
законодавства:
- Закон України «Про Червону книгу України», де зазначено, що спеціальне
використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України (в тому числі
осетрових) із метою отримання прибутку заборонене (ч. 2 ст. 19);
- Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах України,

- заборона на лов «осетрових видів риб» (встановлена Режимом рибальства в басейні
Азовського моря в 2017 році);
- заборона на лов «усіх видів осетрових і їх гібридів», (встановлена Тимчасовими
правилами промислового рибальства в басейні Азовського моря, Правилами
любительського й спортивного рибальства та Режимом рибальства в басейні Чорного
моря в 2017 році).

Також в Законі України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів» від 08.07.2011 р. № 3677-VI йдеться про те, що Україна як держава
походження таких анадромних видів риб, як осетер, севрюга, білуга, шип, забезпечує
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Відповідно до ч. 1 ст. 64 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища України», рідкісні і такі, що перебувають під загрозою зникнення, види
тваринного світу, які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних
умовах у межах території України, її континентального шельфу та виключної (морської)
економічної зони, підлягають особливій охороні й заносяться до Червоної книги України,
ведення якої врегульовано спеціальним Законом України «Про Червону книгу України»
від 07.02.2002 р. № 3055-III. Подібна норма закріплена і в спеціальному законі щодо
тваринного світу (абз. 7 ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 44).

Фото: Одна з найбільших конференцій з питань збереження осетрових риб за останні 30
років, Галацький університет, листопад 2019 р. / © Університет Галац
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де зазначено, що лов (мається на увазі промисловий. — Прим. автора) водних живих
ресурсів, занесених до Червоної книги України (тобто і осетрових видів риб. — Прим.
автора), заборонений (п. 12);
- Правила любительського і спортивного рибальства, де зазначено, що лов усіх видів
осетрових та їхніх гібридів заборонений (п. 4.10); а також що лов риби, занесеної до
Червоної книги України, заборонений (абз. 10 п. 3.14);
- Тимчасові правила промислового рибальства в басейні Азовського моря, де встановлено,
що забороняється лов усіх видів осетрових і їхніх гібридів – повсюди (пп. 13.2 п. 13).
- Режим рибальства в басейні Азовського моря у 2017 році, де зазначено, що промисловий
вилов осетрових видів риб у басейні Азовського моря заборонений (п. 9);
- Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря, де зазначено, що
забороняється добування занесених у Червону книгу України тварин (у тому числі
осетрових. — Прим. автора), крім плідників, які відбираються для потреб рибництва (пп.
16.2 п. 16);
- Режим рибальства в басейні Чорного моря у 2020 році, де зазначено, що забороняються:
промисловий лов осетрових видів риб і їхніх гібридів у басейні Чорного моря (пп. 2 п.
20). вилучення з природного середовища водних біоресурсів, занесених до Червоної
книги України, та гібридів осетрових видів риб (абз. 1, 2 пп. 17 п.20).
Водночас, наприклад, у Правилах промислового рибальства в басейні Чорного моря
(всупереч викладеним вище заборонам) ще залишилися положення, які урегульовують
промисловий вилов червонокнижних осетрових природних популяцій (що є характерним
лише для дозволеного промислового вилову; мабуть ці положення не були виключені
після припинення промислу на осетрових природних популяцій та занесення їх до
Червоної книги України). Так, відповідно до п. 12.5 Правил промислового рибальства
в басейні Чорного моря, лише «у період масового нересту забороняється лов осетра і
севрюги в р. Дунай — з 16 березня по 15 квітня». А згідно з п. 14.7.12, «дозволяється
спеціалізований промисел у зазначених нижче районах за винятком їхніх заборонених
ділянок: сітками осетра й севрюги в р. Дунай — з 1 січня по 15 березня і з 16 квітня по 31
грудня».
У чинному законодавстві України є правові норми, присвячені охороні середовищ
існування осетрових видів риб шляхом встановлення заборони на певні види діяльності,
в тому числі рибальство, в певних місцях, наприклад:
- Законом України «Про природно-заповідний фонд» встановлено, що рибальство
(тобто промислове, любительське та спортивне, в тому числі на всі види осетрових та
їхні гібриди. — Прим. автора) є забороненим на таких територіях об’єктів природнозаповідного фонду: на всій території природних заповідників (абз. 3 ч. 1 ст. 16); у
заповідній зоні біосферних заповідників (ч. 1, 2 ст. 18); у заповідній зоні національних та
регіональних природних парків (абз. 1 ч. 1 ст. 21, ст. 24) тощо;
- Тимчасовими правилами промислового рибальства в басейні Азовського моря
встановлено, що забороненим є промисел протягом усього року в Азовському морі на
місцях зимівлі осетрових на захід від лінії с. Нововідрадне — маяк Бирючий острів (п. 10.2).
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Також у п. 13. Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, де передбачений
дозвіл на неспеціалізований промисел у певних районах, вказано таке обмеження з
метою збереження осетрових: «На період масового нерестового ходу осетрових біля
узбережжя п-ва Крим у березні-квітні може вводитися заборона на неспеціалізований
промисел ставними неводами в Каркінітській затоці. Строки і тривалість заборони
встановлюють державні органи рибоохорони за узгодженням з ПівденНІРО» (абз. 2 п.
13.2.1).
Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про Червону книгу України», спеціальне
використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України (в тому числі
осетрових. — Прим. автора) здійснюється у виняткових випадках лише в наукових і
селекційних цілях, у тому числі для розмноження, розселення і розведення у штучно
створених умовах, а також для відтворення популяцій за дозволом центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього
природного середовища, на підставі рішень Національної комісії з питань Червоної
книги України, прийнятих відповідно до її повноважень».
Спеціальне використання (добування, збирання) об'єктів Червоної книги України
з метою отримання прибутку заборонене (ч. 2 ст. 19 Закону України «Про Червону
книгу України»). Національний Порядок видачі і дії дозволу на спецвикористання
наразі визначений Інструкцією про порядок видачі дозволів на добування (збирання)
видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, затвердженою Наказом
Мінприроди України від 01.02.1993 р. № 394.

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА В ГАЛУЗІ
ВИКОРИСТАННЯ, ОХОРОНИ ТА ВІДТВОРЕННЯ
ОСЕТРОВИХ
Порушення законодавства в галузі використання, охорони та відтворення осетрових
видів риб тягнуть за собою дисциплінарну, адміністративну, кримінальну чи цивільну
відповідальність відповідно до закону. Законодавство України про адміністративні
правопорушення та відповідальність складається з Кодексу України про адміністративні
правопорушення (КУпАП) та інших законів України (ч. 2 ст. 2 КУпАП).
Відповідно до ст. 90 КУпАП, погіршення, знищення середовища перебування (зростання)
тварин і рослин, види яких занесені до Червоної книги України (тобто також осетрових
видів риб. — Прим. автора), знищення, незаконне або з порушенням встановленого
порядку вилучення їх з природного середовища, а також порушення умов утримання
(вирощування) тварин цих видів у ботанічних садах, дендрологічних та зоологічних
парках, інших спеціально створених штучних умовах, що призвело до їх загибелі,
каліцтва (пошкодження), тягне за собою накладення штрафу на громадян — у розмірі
від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів (далі — н.м.д.) громадян (тобто від
340 до 510 грн) з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб — у розмірі від
30 до 50 н.м.д. громадян (тобто від 510 до 850 грн) з конфіскацією незаконно добутого.
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За вчинення цього адміністративного правопорушення складати протоколи мають право:
уповноважені на те посадові особи (1) органів рибоохорони; (2) центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику зі здійснення держнагляду (контролю)
у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів (мова йде про Держекоінспекцію); (3) служби
державної охорони природно-заповідного фонду України (п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП).
Розглядати такі справи мають право судді районних, районних у місті, міських чи
міськрайонних судів (ст. 221 КУпАП).
Згідно з частиною 2 статті 88-1 КУпАП, у випадку порушення порядку придбання, збуту чи
розповсюдження об’єктів тваринного світу, а саме дії, вчинені щодо об’єктів тваринного
або рослинного світу, які перебували в межах територій, та об’єктів природно-заповідного
фонду, занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до
міжнародних договорів України, тягнуть за собою накладення штрафу від 100 до 215 н.м.д.
громадян (тобто від 1700 до 3655 грн) з конфіскацією об’єктів тваринного або рослинного
світу. За вчинення цього адміністративного правопорушення складати протоколи мають
право: уповноважені на те посадові особи (1) органів внутрішніх справ (Національної
поліції); (2) органів рибоохорони; (3) центрального органу виконавчої влади, що
реалізує державну політику зі здійснення держнагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення
і охорони природних ресурсів (мова йде про Держекоінспекцію); (4) громадський
інспектор із охорони довкілля (ч. 1 ст. 255 КУпАП). Розглядати такі справи мають право
судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів (ст. 221 КУпАП).
Відповідно до ст. 87 КУпАП, частина 1: порушення вимог щодо охорони середовища
перебування і шляхів міграції, переселення, акліматизації та схрещування диких тварин
тягне за собою накладення штрафу на громадян — у розмірі від 30 до 50 н.м.д. громадян
(тобто від 510 до 850 грн) і на посадових осіб — у розмірі від 50 до 70 н.м.д. громадян
(тобто від 850 до 1190 грн); частина 2: невжиття заходів щодо запобігання загибелі
диких тварин, погіршення середовища їх перебування та умов міграції або добування
диких тварин, які зазнають лиха, тягне за собою накладення штрафу від 50 до 70 н.м.д.
громадян (тобто від 850 до 1190 грн).
У ст. 255 КУпАП не визначено орган влади чи інший суб’єкт, який має право складати
протокол за фактом виявлення цього адміністративного правопорушення. Це є
законодавчою прогалиною, існування якої робить неможливим притягнення до
адміністративної відповідальності за цією статтею, отже, ця ситуація повинна бути
вирішена шляхом внесення законодавчих змін.
Розглядати справи і накладати адміністративні стягнення має право центральний орган
виконавчої влади, який реалізовує державну політику зі здійснення державного нагляду
(контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального
використання, відтворення і охорони природних ресурсів (Держекоінспекція) (ст. 2421 КУпАП), але за відсутності протоколу, що фіксує факт вчинення адміністративного
правопорушення, розгляд справи не відбудеться.
Згідно з ст. 85-1 КУпАП, частина 1: виготовлення, збут чи зберігання заборонених
знарядь добування (збирання) об'єктів тваринного або рослинного світу, а також збут
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незаконно добутої продукції тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 9 до 21
н.м.д. громадян (тобто від 153 до 357 грн) з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та
засобів для їх виготовлення; частина 2: реклама, а так само будь-яка інша діяльність з
рекламування чи розповсюдження заборонених знарядь добування (збирання) об’єктів
тваринного або рослинного світу тягнуть за собою накладення штрафу на громадян —
у розмірі від 50 до 100 н.м.д. громадян (тобто від 850 до 1700 грн) і на посадових осіб
рекламодавця або розповсюджувача реклами — у розмірі від 100 до 250 н.м.д. громадян
(тобто від 1700 до 4250 грн). За вчинення цього адміністративного правопорушення
складати протоколи мають право: уповноважені на те посадові особи: (1) органів
рибоохорони; (2) центрального органу виконавчої влади, що реалізовує державну
політику у сфері лісового господарства; (3) центрального органу виконавчої влади, що
реалізовує державну політику зі здійснення держнагляду (контролю) у сфері охорони
навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів (мова йде про Держекоінспекцію) (ч. 1 ст. 255 КУпАП); а
розглядати справи — судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів
(ст. 221 КУпАП).
Відповідно до ст. 85 КУпАП, частина 3: порушення правил рибальства тягне за собою
попередження або накладення штрафу на громадян від 2 до 10 н.м.д. громадян (тобто
від 34 до 170 грн) і попередження або накладення штрафу на посадових осіб — від 10
до 30 н.м.д. громадян (тобто від 170 до 510 грн); частина 4: грубе порушення правил
рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї, електроструму, вибухових
або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову, промислових знарядь лову
особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих ресурсів у розмірах,
що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами любительського і
спортивного рибальства добову норму вилову) тягне за собою накладення штрафу
на громадян — у розмірі від 20 до 40 н.м.д. громадян (тобто від 340 до 680 грн) з
конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю
порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої, а на посадових
осіб — у розмірі від 30 до 50 н.м.д. громадян (тобто від 510 до 850 грн) з конфіскацією
знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та
незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої.
У статті 249 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ «незаконне заняття рибним,
звіриним або іншим водним добувним промислом» визнано злочином із встановленням
кримінальної відповідальності таких дій як:
частина 1: незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду, карається штрафом від однієї тисячі
до трьох тисяч н.м.д.громадян (тобто від 17000 до 51000 грн.) або обмеженням волі на
строк до трьох років.
частина 2: ті самі діяння, якщо вони вчинені із застосуванням вибухових, отруйних
речовин, електроструму або іншим способом масового знищення риби, звірів чи інших
видів тваринного світу або особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення,
передбачене цією статтею, - караються штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч н.м.д.
громадян (тобто від 51000 до 85000 грн.) або обмеженням волі на строк до трьох років,
або позбавленням волі на той самий строк.
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ПРИКЛАДИ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У СУСІДНІХ ДЕРЖАВАХ
Рішенням № 191/201931 Галацький суд (Румунія) виніс вирок двом обвинуваченим у
вигляді восьми місяців позбавлення волі, штрафу в розмірі 1000 лей (100 «штрафних»
днів, цінність одного «штрафного» дня — 10 леїв) та додаткового покарання у вигляді
заборони на рибальство на рік за скоєння таких злочинів: «комерційний рибний промисел
без рибальської ліцензії чи дозволів на здійснення вилову риби» (відповідальність
за скоєння злочину визначає пункт а частини 1 статті 64 та Надзвичайний урядовий
наказ 23/2008 про рибний промисел та аквакультурні середовища); «рибний промисел
у оселищах у будь-який спосіб та за допомогою будь-яких засобів, у період, коли
риболовлю заборонено» (відповідальність за скоєння злочину визначає пункт е частини
1 статті 64 та Надзвичайний урядовий наказ 23/2008, перевиданий); «володіння та
використання незареєстрованих неводів, сіток, волоків, верш і ятерів чи будь-якого
іншого типу рибальського знаряддя» (відповідальність за скоєння злочину визначає
пункт і частини 1 статті 64 та Надзвичайний урядовий наказ 23/2008, перевиданий);
а також покарання у вигляді восьми місяців позбавлення волі за «вилов осетрових на
території Румунії у їхніх оселищах» (покарання за скоєння злочину визначає пункт c
статті 65 та Надзвичайний урядовий наказ 23/2008, перевиданий).
Аби винести це рішення, суд першої інстанції залишив без розгляду та зафіксував таку
інформацію:
27.08.2017 обвинувачених спіймали на місці злочину, коли вони вчиняли промислове
рибальство за допомогою зяберних сіток на відстані 75 миль від берега без юридичного
дозволу на здійснення такого виду діяльності. На момент затримання правопорушники
вже спіймали 18 екземплярів стерляді; завдана шкода відповідає покаранню у розмірі 352
леї; об’єкт, супроти якого вчинено правопорушення, — Національне агентство з рибного
промислу та аквакультури Румунії - філія у регіоні Румунська (Західна) Молдова.
До винесення вироку підсудні визнали звинувачення обвинувального акту та попросили
винести рішення за наявними на момент обвинувачення доказами, про які вони знають
та які приймають. Обвинувачені сплатили штраф за завдану ними шкоду на користь
Національного агентства з рибного промислу та аквакультури (NAFA).
При індивідуалізації покарань суд врахував, згідно з положеннями статті 74
Кримінального кодексу, обставини та спосіб вчинення злочину, засоби, що
застосовувалися, право на захист, характер і тяжкість результату злочину, частотність
вчинення злочинцем правопорушень із внесенням їх до реєстру судимостей, поведінку
після злочину та під час судового розгляду, рівень освіти, вік, стан здоров'я, сімейне
та соціальне становище підсудних. Перший підсудний має 8 класів освіти, не має
постійного місця роботи, не володіє будь-яким іншим способом отримання прибутку,
під час розгляду справи щоразу з'являвся на прохання судових органів влади та визнавав
звинувачення, має судимість за подібними звинуваченнями. Другий підсудний має 10
класів освіти, не має постійного місця роботи, не володіє будь-яким іншим способом
забезпечення прибутку, під час розгляду справи щоразу з'являвся на прохання судових
31
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органів влади та визнавав звинувачення, має судимість за подібними звинуваченнями.
На підставі свідчень кожен із підсудних отримав таке покарання:
- кримінальний штраф у розмірі 600 леїв (60-денне покарання, цінність одного
«штрафного» дня — 10 леїв) за скоєння злочину, класифікованого як «промислове
рибальство, здійснене без ліцензії або відповідного дозволу»; відповідальність за
вчинення злочину передбачено пунктом а частини 1 статті 64; GEO 23/2008, перевидано
разом із положеннями частини 10 статті 396 Кримінально-процесуального кодексу;
додатковим покаранням є заборона права рибалити на один рік;
- кримінальний штраф у розмірі 600 леїв (60-денне покарання, цінність одного
«штрафного» дня — 10 леїв) за скоєння злочину, класифікованого як «рибний промисел
у оселищах у будь-який спосіб та за допомогою будь-яких засобів, у період, коли
риболовлю заборонено»; відповідальність за вчинення злочину передбачено пунктом e
частини 1 статті 64; GEO 23/2008, перевидано разом із положеннями частини 10 статті
396 Кримінально-процесуального кодексу; додатковим покаранням є заборона права
рибалити на один рік;
- кримінальний штраф у розмірі 600 леїв (60-денне покарання, цінність одного
«штрафного» дня — 10 леїв) за скоєння злочину, класифікованого як «володіння та
використання незареєстрованих неводів, литих сіток, волоків, верш і ятерів чи будь-якого
іншого типу рибальського знаряддя; відповідальність за вчинення злочину передбачено
пунктом i частини 1 статті 64; GEO 23/2008, перевидано разом із положеннями частини
10 статті 396 Кримінально-процесуального кодексу; додатковим покаранням є заборона
права рибалити на один рік.
Виходячи з положень частини 2 статті 38 та частини 1 статті 39 Кримінального кодексу,
до підсудного буде застосовано найвищу міру покарання; йдеться також про третину
іншого покарання, результатом чого є 100 додаткових днів покарання (цінність одного
«штрафного» дня — 10 леїв).
За звинуваченнями у «відловлюванні осетрових на території Румунії в межах їхнього
природного середовища існування», відповідно до пункту с статті 65 за редакцією GEO
23/2008, передрукованою із урахуванням положень частини 10 статті 396 Кримінальнопроцесуального кодексу, суд встановлює покарання у вигляді восьми місяців
позбавлення волі із санкцією відбування правопорушником упродовж двох років, разом
із додатковим запобіжним заходом у вигляді заборони рибалити строком на один рік
після відбування основного покарання.
Відповідно до положень статті 38 (частина 2) та статті 39 (пункт e частини 1)
Кримінального кодексу, передбачене покарання вісім місяців позбавлення волі, до яких
буде додано кримінальний штраф у розмірі 1000 леїв (100 штрафних днів); відбувати
покарання обвинувачений повинен упродовж двох років, з додатковою санкцією
заборони ловити рибу упродовж року після виходу з в’язниці та 100 штрафних днів.
Було вилучено весь інструмент та обладнання.
Рішення було оскаржене в Апеляційному суді в м. Галац (Румунія), який відхилив скаргу
як необґрунтовану, стверджуючи, що суд першої інстанції правильно врахував усі докази
та випадки скоєння таких злочинів, правильно індивідуалізував покарання.
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Однак в обґрунтуванні апеляційного суду також було зазначено про «низький рівень
розуміння шкоди, заподіяної філії Національного агентства рибного господарства та
аквакультури Румунії у регіоні Румунської (Західної) Молдови» через виловлювання
стерляді та «відносно низький рівень суспільної небезпеки злочинів» у їхній мотивації.
Задля забезпечення захисту осетрових слід враховувати інтереси й обов’язки всіх сторін
конфлікту — від широкої громадськості, яка має навчитися купувати легальну ікру та
м'ясо осетрових, парламентів, які повинні забезпечити кращу систему захисту, урядів,
які мусять впливати на рибалок шляхом заборон, до правоохоронних органів, які
повинні співпрацювати, краще фінансуватися та оснащуватися, щоб мати можливість
боротися з будь-яким типом злочинної діяльності, і прокурорів та суддів, на яких лежить
відповідальність за покарання злочинця.
На жаль, в Україні подібні справи доводяться до логічного завершення доволі рідко.
Як приклад можна навести випадок, який стався 29.10.2017 о 15:50. Працівники ВПС
«Вилкове» Ізмаїльського загону затримали двох громадян України з мертвою білугою
довжиною 2,56 м і вагою близько 100 кг, ікряною особиною. Попри багаторазові запити
з боку як адміністрації Дунайського біосферного заповідника, так і Всесвітнього фонду
природи письмової відповіді отримано не було. Відповідно до усної інформації, справа
зупинилася через внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу України,
зокрема до ст. 242, згідно з якою слідчий чи прокурор у разі спричинення шкоди
довкіллю зобов’язані провести експертизу. Водночас, згідно зі ст. 69 цього ж Кодексу,
експерт має мати право на проведення такої експертизи, тобто бути внесеним у реєстр
атестованих судових експертів Міністерства юстиції України (http://rase.minjust. gov.ua).
До згаданих змін таку експертизу міг проводити відповідний фахівець-іхтіолог (згідно
зі ст. 71 цього ж Кодексу). Такі непорозуміння унеможливлюють притягнення винних до
відповідальності.

РОЗДІЛ 5. МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ
СПІВПРАЦЮЮТЬ У СФЕРАХ ПРОТИДІЇ
ТОРГІВЛІ ДИКИМИ ВИДАМИ ФЛОРИ ТА
ФАУНИ ТА ЗАХИСТУ ОСЕТРОВИХ
Незважаючи на те, що існує декілька міжнародних документів та низка національних
законодавчих актів щодо охорони видів, багато з них все ще перебувають у критичній
небезпеці через браконьєрство, незаконну торгівлю, надмірний промисел. Боротьба вже
не ведеться тільки між владою та злочинцями — все суспільство повинно брати участь
у боротьбі за виживання видів задля наступних поколінь. Також ця проблема існує не
лише на національному рівні — багато злочинних дій є транскордонними, що вимагає
дуже хорошої міжнаціональної координації між органами влади та обміну інформацією
в реальному часі. Ось чому було створено організації та розроблено інструменти для
допомоги владі в її місії.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
(ІНТЕРПОЛ) (АНГЛ. THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE
ORGANIZATION; INTERPOL)
Створена в 1923 році міжурядова організація ІНТЕРПОЛ сприяє міжнародній поліцейській
співпраці через мережу кримінальних правоохоронних органів, поліції та митниці. Всі 194
країни-учасниці мають Національне центральне бюро, яке знаходиться безпосередньо на
зв'язку з Генеральним секретаріатом та іншими національними бюро через зашифровану
інтернет-мережу зв'язку. Це дозволяє країнам-учасницям контактувати між собою,
отримувати доступ до баз даних та послуг у режимі реального часу.
У своєму складі ІНТЕРПОЛ має команду з питань захисту диких видів (її завданнями
є боротьба з транснаціональними організованими злочинними мережами, що беруть
участь у незаконній торгівлі дикими видами, та надання допомоги країнам-учасницям в
ефективному застосуванні національних та міжнародних законів та договорів), а також
Глобальна команда з питань рибного господарства (надає допомогу країнам-учасницям
з метою виявлення та боротьби зі злочинами у рибному господарстві, забезпечення
можливості відстежувати рибу та законність способів, у які її було добуто, на усіх щаблях
організації). У межах діяльності Робочої групи із запобігання злочинам проти дикої

44 | Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові.

Боротьба зі злочинами проти дикої природи. Дунайські осетрові. | 45

МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЯКІ СПІВПРАЦЮЮТЬ У СФЕРАХ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ДИКИМИ ВИДАМИ ФЛОРИ ТА ФАУНИ ТА
ЗАХИСТУ ОСЕТРОВИХ
природи експерти з питань дикої природи розробляють стратегії та ініціативи для
боротьби з цим типом правопорушень у міжнародному масштабі.
Більше інформації: www.interpol.int

ЄВРОПОЛ (EUROPOL)
Правоохоронна інституція Європейського Союзу, офіційно утворена у 1999 році (із
набуттям чинності статті К3 Маастрихтського договору) - Європейський поліцейський
офіс (Європол) підтримує держави — члени ЄС та інші країни (в т. ч. Україну) у їхній
боротьбі із міжнародною організованою злочинністю; йдеться також про протидію
торгівлі видами, які перебувають на межі зникнення. Агентство здійснює аналітичну
діяльність та є центром підтримки правоохоронних операцій, інформування про
злочинну діяльність та експертизи правоохоронних органів. Європол має великий
досвід та бере активну участь у заходах, пов'язаних із протидією незаконній торгівлі
видами рослин і тварин, які перебувають на межі зникнення.
Більше інформації: www.europol.europa.eu

МЕРЕЖА РОЗСЛІДУВАННЯ ТА БОРОТЬБИ З ЕКОЛОГІЧНИМИ
ЗЛОЧИНАМИ (АНГЛ. ENVIRONMENTAL CRIME NETWORK;
ENVICRIMENET)
Створена в 2011 році EnviCrimeNet — це неформальна мережа, яка об'єднує працівників
поліції та інших борців з екологічними злочинами задля підвищення ефективності
заходів із протидії організованій злочинності, виявлення та розслідування, відкриття
проваджень, притягнення до кримінальної відповідальності за здійснення екологічних
злочинів та обміну інформацією й досвідом роботи з таким типом правопорушень.
Більше інформації: www.envicrimenet.eu

ВСЕСВІТНЯ МИТНА ОРГАНІЗАЦІЯ (АНГЛ. WORLD CUSTOMS
ORGANIZATION; WCO)
Всесвітня митна організація була створена в 1952 році з метою посилення ефективності
та дієздатності митних адміністрацій. Сьогодні її учасниками є 183 митні адміністрації,
які відповідають за 98% світової торгівлі. Функціонує як глобальний центр знань, форум
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для діалогу та обміну досвідом між членами організації.
У галузі охорони видів, що перебувають під загрозою зникнення, WCO є послідовним
прихильником CITES і доводить це, проводячи операції із запобігання контрабанді
диких видів, здійснюючи аналіз ризиків та створивши ENVIRONET — платформу для
обміну інформацією, що об'єднує митницю та її партнерів із питань правозастосування
по всьому світу у контексті боротьби з екологічною злочинністю. WCO також є партнером
Мережі митного контролю (англ. Customs Enforcement Network; CEN) — централізоване
сховище інформації, що становить інтерес для правоохоронних органів, в т.ч. щодо
митних вилучень.
WCO створила мережу регіональних відділень оперативної інформації та зв'язку
(RILO). Кожен з 11 офісів RILO охоплює низку держав — членів WCO та відповідає на
їхні оперативно-розшукові потреби на регіональному рівні. Регіональне управління з
питань оперативної інформації для Східної та Центральної Європи (RILO ECE) базується
у Варшаві.
Більше інформації: http://www.wcoomd.org/

УПРАВЛІННЯ ООН З НАРКОТИКІВ І ЗЛОЧИННОСТІ (АНГЛ.
UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME; UNODC)
Засноване у 1997 році шляхом злиття Програми ООН з контролю за наркотиками та
Центру з попередження міжнародної злочинності. Метою UNODC є допомога країнамучасницям у їхній боротьбі з незаконним обігом наркотиків, злочинністю та тероризмом.
Три основних напрями програми: науково-дослідна та аналітична робота, проєкти
технічного співробітництва на місцях і нормативно-правова робота. В рамках діяльності
із боротьбі зі злочинами проти дикої природи UNODC є частиною Міжнародного
консорціуму з питань боротьби зі злочинами проти дикої природи.
Більше інформації: www.unodc.org

МІЖНАРОДНИЙ КОНСОРЦІУМ З ПИТАНЬ БОРОТЬБИ ЗІ
ЗЛОЧИНАМИ ПРОТИ ДИКОЇ ПРИРОДИ (АНГЛ. INTERNATIONAL
CONSORTIUM ON COMBATING WILDLIFE CRIME; ICCWC)
Міжнародний консорціум з питань боротьби зі злочинами проти дикої природи являє
собою програму співпраці між Секретаріатом CITES, ІНТЕРПОЛом, Управлінням ООН
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з наркотиків і злочинності, Світовим банком та Всесвітньою митною організацією. Його
мета — надавати міжвідомчу підтримку постраждалим країнам. У 2012 році Консорціум
розробив Аналітичний інструмент для боротьби зі злочинами проти дикої природи
та лісів, який дає вичерпні вказівки щодо аналізу адміністративних, запобіжних та
кримінально-правових санкцій у відповідь на злочини, пов'язані з лісами та дикими
тваринами. Окрім цього Інструменту, Консорціум розробив Керівні принципи, методи
та процедури для відбору проб слонової кістки та лабораторного аналізу, а також
посібники з проведення судової експертизи для ідентифікації деревини.

ПРОГРАМА МОНІТОРИНГУ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ДИКИМИ ВИДАМИ РОСЛИН І ТВАРИН (АНГЛ. TRADE
RECORDS ANALYSIS OF FLORA AND FAUNA IN INTERNATIONAL
COMMERCE; TRAFFIC)
Заснована в 1976 році в рамках програми співпраці між Всесвітнім фондом природи
(WWF) та Міжнародним союзом охорони природи (IUCN). Місія TRAFFIC — гарантувати,
щоб торгівля дикими рослинами і тваринами не становила загрози для збереження
природи. У своїй роботі з ринком диких видів програма TRAFFIC дотримується
різноманітних підходів задля досягнення цієї мети, включно з роботою з національними
та міжнародними конвенціями, урядами, правоохоронними органами, компаніями
приватного сектору та споживачами. Організації, які реалізують програму TRAFFIC, є
активними прихильниками CITES, здійснюють моніторинг торгівлі дикими видами,
досліджують та аналізують торговельні схеми та тенденції, розробляють рекомендації
та працюють із різними групами суб'єктів, щоб підтримати їх у виявленні, встановленні
та запобіганні незаконній торгівлі.

МЕРЕЖА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ Й
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА (АНГЛ.
EUROPEAN UNION NETWORK FOR THE IMPLEMENTATION AND
ENFORCEMENT OF ENVIRONMENTAL LAW; IMPEL)
Мережа Європейського союзу з питань виконання й забезпечення дотримання
екологічного права (IMPEL) заснована у 1992 році. Її мета — створити необхідний
імпульс у Європейському Союзі, аби досягнути прогресу в забезпеченні більш
ефективного застосування екологічного законодавства шляхом підвищення обізнаності
та усвідомлення необхідності турботи про довкілля, розбудови потенціалу, обміну
інформацією, здійснення експертного / колегіального огляду. Навіть попри те, що
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назва організації пов'язана з Європейським Союзом, вона є відкритою для решти країн,
зокрема Сербії, Туреччини, Албанії та ін. IMPEL допомагає посилити імплементацію
природоохоронного законодавства в Європі шляхом обміну знаннями, вміннями та
передовими практиками, створюючи технічні посібники, координуючи спільні дії країнучасниць, розбудовуючи комунікацію.
Щодо захисту осетрових, то одним із ключових напрямів діяльності IMPEL є підтримка
імплементації Оселищної директиви та Мережі Natura 2000, виконання Плану дій ЄС
проти торгівлі дикими видами тощо.
Більше інформації: www.impel.eu

ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОКУРОРІВ
(АНГЛ. EUROPEAN NETWORK OF PROSECUTORS FOR THE
ENVIRONMENT; ENPE)
Заснована у 2012 році Європейська мережа прокурорів з охорони довкілля (ENPE)
сприяє обміну інформацією та досвідом у питаннях дотримання законодавства та
судового переслідування за здійснення екологічних злочинів, розробки екологічного
кримінального законодавства як частини кримінального права. Мережа визначає
найкращі практики кримінального переслідування, організовує тренінги та сприяє
співпраці з іншими організаціями. Організацію структуровано завдяки робочим
групам, одна з яких концентрується на злочинах проти дикої природи, спрямована на
тлумачення основних понять, практичного застосування, збирання доказів та кількісної
оцінки шкоди екології.
Більше інформації: www.environmentalprosecutors.eu

ФОРУМ ЕКОЛОГІЧНИХ СУДДІВ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
(АНГЛ. EU FORUM OF JUDGES FOR THE ENVIRONMENT; EUFJE)
Заснований у 2004 році Форум екологічних суддів Європейського Союзу відкритий до
долучення для суддів із усіх куточків ЄС, держав — колишніх членів ЄС і Європейської
асоціації вільної торгівлі. Його метою є сприяння дотриманню національного,
європейського та міжнародного екологічного права шляхом поширення знань через
обмін судовими рішеннями, досвідом і навчання.
Більше інформації: www.eufje.org
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АГЕНТСТВО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ПИТАНЬ
СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
(АНГЛ. THE EUROPEAN UNION'S JUDICIAL COOPERATION UNIT,
EUROJUST)
Eurojust був заснований у 2002 році з метою поліпшення координації розслідувань,
судового переслідування та сприяння співпраці між компетентними органами в
державах — учасницях ЄС. Його формують державні прокурори, магістрати, працівники
поліції. Агентство співпрацює у сфері боротьби з транснаціональною організованою
злочинністю із Europol, втім, іще має повноваження попросити країни-учасниці
розслідувати чи притягнути до відповідальності за певними обвинуваченнями,
координувати представництва між собою та створювати спільні слідчі групи. Eurojust
може також на прохання країн-учасниць проводити розслідування та здійснювати
кримінальне переслідування з метою притягнення до відповідальності. Угода про
співробітництво з Україною укладена у червні 2016 році. У серпні 2018 року до штабквартири Євроюсту відряджено Прокурора зі зв’язку для Євроюсту від України.
Більше інформації: www.eurojust.europa.eu

ЄВРОПЕЙСЬКА СУДОВА МЕРЕЖА (EJN)
Європейську судову мережу було створено у 1998 році задля спрощення
співпраці у сфері кримінального права. Її метою є налагодження взаємодії,
зокрема між країнами — учасницями ЄС, у боротьбі з тяжкими злочинами
через активне посередництво, надання юридичної та практичної інформації
компетентному органові влади, посилення співпраці з іншими організаціями.

ДОДАТОК I
ВИМОГИ ДО МАРКУВАННЯ ІКРИ
Окрім загальних положень CITES (Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої
фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення), існують ще й конкретні
вимоги до торгівлі ікрою.
Усе первинне пакування ікри мусить мати етикетку CITES, за допомогою якої можна
відстежити походження ікри. Одноразові етикетки з кодом мають бути нанесені
на упаковку на зареєстрованому заводі з переробки або пере- чи упакування ікри. Зі
списком компаній експортерів ікри/ заводів з обробки або перепакування в Україні
можна ознайомитися за посиланням: https://cites.org/eng/common/reg/ce/UA
Або етикетка повинна герметично запечатувати ємність, або ікру необхідно пакувати в
такий спосіб, аби зробити можливою візуальну ідентифікацію будь-яких спроб відкриття
ємності. Потрібно унеможливити зняття етикетки зі збереженням її цілісності або її
використання на іншій упаковці.
Етикетка повинна містити таку інформацію:
- стандартний код виду — код із трьох символів, аби можна було ідентифікувати вид
осетрових;
- код джерела, з якого видобуто ікру або екземпляр риби:
“W” — для ікри осетрових, зібраної у дикій природі;
“C” — для ікри осетрових, виведених у неволі;
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Більше інформації: www.ejn-crimjust.europa.eu

Фото: Маркування банки осетрової ікри / © Hannes Greber / WWF Австрія
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“F” — для ікри від самки, яка народилась в неволі та принаймні один з батьків мав
походження з дикої природи;
“I” — для конфіскованої або вилученої ікри;
- код країни походження ISO — двобуквений код;
- рік збирання чи вторинного пакування;
- офіційний реєстраційний код заводу з переробки або перепакування;
- маркувальний номер партії.
Наприклад: GUE/C/RO/2018/0003/0118 (ікра походить від Acipenser gueldenstaedtii,
рибу вирощено в неволі в Румунії, зібрано у 2018 році підприємством SC Danube Research
Consulting SRL, маркувальний номер партії 00118).
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, перегляньте «ОСЕТРИ ТА ІКРА —
основи законного маркування та торгівлі ікрою», https://ua.danube-sturgeons.org/wpcontent/uploads/2019/03/UA-caviar-web.pdf.
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Боротьба зі злочинами проти дикої природи:
85%
85% видів осетрових знаходяться під загрозою
вимирання

2019
Усі місцеві види осетрових
у Нижньому Дунаї
охороняються

34%
34% осетрових продуктів, які були представлені
у маркетинговому дослідженні у регіоні
Нижнього Дунаю, були незаконними

294 євро
https://www.danube-sturgeons.org/

294 євро - ціна 30-грамової банки
болгарської ікри білуги в Брюсселі,
що становить 9800 євро за 1 кг
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