
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА МЕЛІОРАЦІЇ ТА 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від_____________2023 р.                   Черкаси                                    № __________

Про заборону добування (вилову) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах 
(їх частинах) у період нересту та затвердження переліку меж нерестовищ на водних об’єктах 
Черкаської області у 2023 році в районі діяльності Управління Державного агентства 
меліорації та рибного господарства у Черкаській області

         Відповідно до статті 10 Закону України «Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», статті 38 Закону 
України «Про тваринний світ», пункту 8 розділу I та пункту 3 розділу II  
Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.09.2022 № 700, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 року за № 
1412/38748, пунктів 8.1, 8.3 Правил промислового рибальства в 
рибогосподарських водних об’єктах України, затверджених наказом 
Держкомрибгоспу України від 18.03.1999 № 33, зареєстрованого в  
Міністерстві  юстиції України 25 травня 1999 за № 326/3619, «Науково-
біологічне обґрунтування переліку меж нерестових ділянок у 
рибогосподарських водних об’єктах на період 2023-2025 рр.», розробленого 
Інститутом рибного господарства НААН  17.03.2023,  листів Інституту рибного 
господарства НААН від 16.03.2023 № 133-03/23 та від 23.03.2023 № 164-03/23, 
з метою забезпечення охорони водних біоресурсів, шляхів міграції, нерестовищ 
та створення сприятливих умов для природного відтворення водних біоресурсів 
у рибогосподарських водних об'єктах, розташованих в районі діяльності 
Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у 
Черкаській області

НАКАЗУЮ:

          1. Встановити  терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів у 
весняно-літній період природного відтворення (нересту) в 2023 році на водних 
об’єктах Черкаської області в районі діяльності Управління Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області:

- на Кременчуцькому водосховищі з 01 квітня по 09 червня 2023 року;



- в річках та їх кореневих водах з 01 квітня по 20 травня 2023 року;
- в придаткових водах з 01 квітня по 30 червня 2023 року.

        2. Затвердити перелік меж нерестових ділянок на Кременчуцькому 
водосховищі відповідно до додатку. 
        3. Любительське і спортивне рибальство у період весняно-літньої заборони 
здійснюється відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства. 
        4. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» (Сергій 
ГОЛОВНЯ) забезпечити належний контроль в період нересту за: 
           -  охороною риби та інших водних біоресурсів; 
           - роботою водозабірних споруд, що здійснюють забір води із 
рибогосподарських водойм;
           -  дотриманням громадянами та юридичними особами діючих правил 
торгівлі на ринках в частині реалізації водних біоресурсів. 

5. Відповідальним за  рибоохоронні дільниці державним інспекторам 
відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» надавати 
інформацію про проходження нересту водних біоресурсів до відділу іхтіології, 
регулювання рибальства та меліорації до 01 числа кожного місяця до 
закінчення нерестової заборони.

 6. Відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації      
(Олександр ЖЕЖЕРЯ) у термін до 03 числа кожного місяця наступного за 
звітним до кінця нерестової заборони надавати до Держрибагентства 
інформацію про стан проходження нересту водних біоресурсів.

7. Відділу матеріально-технічного забезпечення (Анатолій 
МИРОНІНКО) забезпечити перевірку наявної матеріально-технічної бази 
(автомобільного та водного транспорту), провести перевірку засобів рятування 
та обладнання плавзасобів.

8. Головному спеціалісту із забезпечення зв’язків із засобами масової 
інформації (Зінаїда КРАВЧЕНКО) не пізніше одного робочого дня з дня видачі 
наказу оприлюднити його на офіційному вебсайті.
          9. Визнати таким, що втратив чинність наказ Управління Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області від 23 
березня 2023 року № НОД-51/3 «Про заборону добування (вилову) водних 
біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) у період 
нересту та затвердження переліку меж нерестовищ на водних об’єктах 
Черкаської області у 2023 році в районі діяльності Управління Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Черкаській області».

10. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                                  Віктор  ІВАНЬКО

                                                                      



Додаток  до наказу Управління 
Державного  агентства меліорації та рибного    

                                                                                   господарства у Черкаській області
      «___» ________2023 року №______

ПЕРЕЛІК
 меж нерестових ділянок на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

Черкаської області в районі діяльності Управління Державного агентства 
меліорації та рибного господарства у Черкаській області 

1. Кременчуцьке водосховище:
1.1. Верхня частина водосховища, від Канівської ГЕС вниз за течією до 

режимної зони Черкаського залізничного мосту м. Черкаси, включаючи всі 
затоки та протоки, за виключенням ділянок, на яких дозволено здійснення 
любительського лову водних біоресурсів на період весняно-літньої заборони, а 
саме:

- м. Канів, дренажний канал в районі дрібнооптової бази;
- м. Канів, від вулиці Героїв Дніпра, 39 вниз за течією до початку 

Шевченківського національного заповідника «Тарасова Гора»;
-  від нижньої межі о. «Заповідник» до с. Пекарі;
-  від риббригади с. Келеберда до с. Прохорівка;
-  від Тубільської пристані до початку  рибдільниці СФГ »Осіпов і Ко»;
- дренажний канал мікрорайону «Дахнівка» по всій його довжині, за                                     

винятком режимної 500-метрової  зони насосної станції;
- від Дахнівського човнового причалу до охоронної зони залізничного 

мосту;
     - від автомобільного мосту на с. Матвіївка по р. Супой вниз за течією до 
лісового масиву;

 -   від урочища «Млин» с. Коробівка вздовж берега Комарівських дач.
1.2.  Остров «Мурашки» точки координат 49.4784, 32.21489;
1.3.  Урочище «Качатник» точки координат 49.48314, 32.35275;
1.4. Урочища «Шовковички» точки координат 49.37784, 32.20859, 

«Леськівська канава» точки координат 49.35448, 32.23519;
1.5.  Урочища «Грицькова балка» точки координат 49.36562, 32.25938, 

«Фокина канава» точки координат 49.34812, 32.28595, «Бадовського» точки 
координат 49.33405, 32.31807;

1.6.  Урочища «Копійки» точки координат 49.32985, 32.34073, «Буші» точки
координат 49.33569, 32.33713, «Очеретяне» точки координат 49.33832, 

32.32069, канал ГНС с. Худяки точки координат 49.32356, 32.31739.
2. Річки:
2.1. На всьому протязі, за виключенням ділянок в адміністративних межах 

населених пунктів.
3. Озера та водосховища:

    3.1. Вся акваторія, за виключенням ділянок в адміністративних межах 
населених пунктів.


