
 

 
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО  

МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА МЕЛІОРАЦІЇ            

ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ХЕРСОНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
Херсонський рибоохоронний патруль  

 
НАКАЗ  

 
від   31 березня 2023   р.          Херсон                        №_12-ОД______ 
 

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  
Херсонській області у 2023 році в районі 
діяльності Управління Державного агентства 

меліорації та рибного господарства у Херсонській 
області 

 
Відповідно до статті 10 Закону України «Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», статті 38 Закону України 
«Про тваринний світ», пунктів 8.1, 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, 11.5, 14.7.9, 

14.7.10 Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря, затверджених 
наказом Державного комітету рибного господарства України від 08.12.1998                     
№ 164, пунктів 8.1, 11.1.6 Правил промислового рибальства                                                

у рибогосподарських водних об'єктах України, затверджених наказом 
Державного комітету рибного господарства України від 18.03.1999 № 33, пункту 

8 розділу І, пункту 3 розділу ІІ, розділу ІV Правил любительського і спортивного 
рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики                                    
та продовольства України від 19.09.2022 № 700, на підставі Науково -біологічних 

обґрунтувань «Переліку меж нерестовищ на рибогосподарських водних об'єктах 
на період 2023-2025 рр.» та «Щодо термінів заборони на лов водних біоресурсів        

у водних об’єктах в зоні контролю Управління Державного агентства меліорації 
та рибного господарства у Херсонській області»  наданих Інститутом рибного 
господарства Національної академії аграрних наук України листом від 17.03.2023 

141-03/23 та листом від 17.03.2023 № 137-03/23, розпорядження Херсонської 
обласної військової адміністрації від 31.03.2023 № 140 «Про заходи щодо 

заборони на лов риби, інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних 
об’єктах в зоні контролю Управління Державного  агентства меліорації                         
та рибного господарства у Херсонській області у весняно -літній період 2023 

року», відповідно, 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                               
Херсонській області 

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Встановити терміни заборони на промислове рибальство                                       

в рибогосподарських водних об'єктах Дніпровсько-Бузької естуарної системи                       
в зоні контролю Управління Державного агентства меліорації та рибного 
господарства у Херсонській області: 

1) у річці Дніпро - від місця впадання у Дніпровський лиман                                    
до забороненого простору Каховської ГЕС із притокою Інгулець від гирла                     

до с. Велика Олександрівка, включаючи придаткову систему цих річок - з 10 
квітня до 15 червня;  

2) у річці Інгулець – від гирла до смт Велика Олександрівка – з 10 квітня по 

15 червня 2023 року; 
3) у Дніпровському лимані – з 5 квітня по 5 червня 2023 року; 

4) у Дніпровському лимані на відстані 1,5 км від берега углиб лиману                     
на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору                                     

до Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну систему  
– з 6 червня по 15 червня 2023 року; 

5) у всіх інших внутрішніх водних об’єктах басейну Чорного моря                              

в межах Херсонської області – з 01 квітня по 30 червня 2023 року. 
2. Встановити терміни заборони на любительське і  спортивне рибальство                

в рибогосподарських водних об'єктах Дніпровсько-Бузької естуарної системи                
в зоні контролю Управління Державного агентства меліорації та рибного 
господарства у Херсонській області: 

1) у Дніпровському лимані – з 05 квітня по 05 червня 2023 року; 
2) У Дніпровському лимані на відстані 1,5 км від берега углиб лиману                    

на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору                                   
до Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну систему  
– з 06 червня по 15 червня 2023 року; 

3) у річці Дніпро – від місця впадання у Дніпровський лиман                                                 
до забороненого простору Каховської ГЕС з притокою Інгулець від гирла             

до смт Велика Олександрівка, включаючи придаткову систему цих                            
річок – з 10 квітня по 15 червня 2023 року; 

4) у всіх інших водоймах Чорноморського регіону в межах Херсонської 

області – з 01 квітня по 30 червня 2023 року. 
3. Встановити наступні терміни заборони на лов водних біоресурсів                       

у Каховському водосховищі у зоні контролю Управління Державного агентства 
меліорації та рибного господарства у Херсонській області: 

1) на промислове рибальство – з 10 квітня по 18 червня 2023 року; 

2) на любительське і спортивне рибальство – з 10 квітня по 19 червня           
2023 року. 

4. Затвердити перелік нерестових ділянок на рибогосподарських водних 
об’єктах в зоні контролю Управління Державного агентства меліорації                      
та рибного господарства у Херсонській області у 2023 році, відповідно                       

до додатку. 



5. Дозволити любительський лов риби у період заборони на здійснення 
любительського та спортивного рибальства, в терміни, визначені пунктом                       

2 та 3 цього наказу, за відсутності безпекових загроз, на умовах загального 
використання, гачковими знаряддями (добування) вилову з кількістю гачків                  

не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою з берега , 
з дотриманням Правил любительського і спортивного рибальства, в місті Херсон 
з набережних по проспекту Ушакова та біля парку Слави; в містах Нова Каховка, 

Олешки, Гола Пристань, Каховка, Берислав з набережних в районі міських 
пристаней, вздовж всіх інших населених пунктів і дачних кооперативів з берега в 

межах ділянок акваторій, визначених наказом Херсонського рибоохоронного 
патруля від 06.03.2019 № 78-ОД «Про визначення рибогосподарських водойм (їх 

ділянках) для здійснення любительського і спортивного рибальства в зоні 
контролю Управління Державного агентства рибного господарства у Херсонській 
області на умовах загального використання», зі змінами, за винятком нерестових 

ділянок.  
6. Заборонити пересування всіх транспортних засобів та моторних суден               

у заборонених місцях, у період нересту, на нерестовищах (за винятком 
установлених суднових ходів), за виключенням суден, які використовуються 
органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. 

7. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» ,                        
за відсутності безпекових загроз, з урахуванням військової ситуації в регіоні, 

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 порядку придбання та 

збуту водних біоресурсів. 
8. Відповідальним за рибоохоронні дільниці державним інспекторам відділу 

охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» надавати  наявну 

інформацію про проходження нересту водних біоресурсів до відділу іхтіології, 
регулювання рибальства та меліорації до 01 числа кожного місяця до  закінчення 

нерестової заборони. 
9. Відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації: 
1) у термін до 03 числа кожного місяця наступного за  звітним до кінця 

нерестової заборони надавати до Держрибагентства наявну інформацію про стан 
проходження нересту водних біоресурсів; 

2) не пізніше одного робочого дня з дня видачі наказу оприлюднити його на 
офіційному вебсайті Херсонського рибоохоронного патруля та вебсайті 
Херсонської обласної військової адміністрації. 

10. Відділу матеріально-технічного забезпечення забезпечити перевірку 
наявної матеріально-технічної бази (автомобільного та водного транспорту), 

провести перевірку засобів рятування та обладнання плавзасобів. 
11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
 

 
Начальник Управління                                                             Володимир КУЧЕР 

 



 
 
Додаток до наказу Управління 
Державного агентства меліорації 

та рибного господарства у 
Херсонській області 
від «31»_березня_ 2023 р. №12-ОД 

 
Перелік нерестових ділянок на рибогосподарських водних об'єктах в зоні 

контролю Управління Державного агентства меліорації та рибного 
господарства у Херсонській області 

 

Водний об’єкт Площа, га 

1 2 

оз. Лебедине 2,73 

оз. Круглик 19,53 
оз. Прогной 5,46 

оз. Глибокий лиман 30 

оз. Криве 2,73 

оз. Закитне 48 
оз. Раковий лиман 24 

оз. Волохнувате 39,7 

оз. Мілке 27,4 

оз. Ляхове 48,1 
оз. Калинове 13 

оз. Рогозовате 64 

оз. Кругле 131 

оз. Шлакове 6,4 
оз. Полякове 2 

оз. Домаха 26 

оз. Хрещате 42 

оз. Лиман Лопухи 32 
оз. Круглик 27 

оз. Малі Дуплечки 28 

оз. Великі Дуплечки 26 

оз. Печене 22 
оз. Коріння 26,5 

оз. Боброве 31,7 

оз. Жабурянка 1,5 

оз. Гапка 40 
оз. Проріж з гирлом і Кицеве 85,8 

оз. Лягушка с гирлом 63,7 

оз. Лящиха 2,4 

оз. Дніпрове 2,5 
оз. Каторжне 2 



1 2 
оз. Козулиха 7,5 

оз. Уступ Великий і Малий 39 

оз. Погоріле верхнє 24,6 

оз. Погоріле нижнє 75,1 
оз. Кайдиха 30,6 

оз. Кругле нижнє 37 

оз. Краснюкове 180 

оз. Дідово 90 
оз. Золоте 28 

оз. Гаврилове 60 

оз. Борщеве 21 

оз. Гнилуха 55 
оз. Бублиця 54 

оз. Н. Солонецьке 57 

оз. В. Солонецьке 38,2 

оз. Дніпровське 27 
оз. Мілке 12 

оз. Устьє 14 

оз. Безмен 246 

оз. Виноградне 36 
оз. Чичковате 81 

оз. Чичуж’є 41 

оз. Біле 538 

оз. Бурякове 3 
оз. Дикеньке 1 

оз. Гракове 1 

оз. Суслове 7 

оз. Стронка 1 
оз. Збур’ївський Кут 1715 

оз. Кардашинський лиман 540 

оз. Голубов лиман 162,1 

оз. Глибокий лиман 12 
оз. Копит 59 

оз. Глухий лиман 124 

оз. Мілкий лиман 49 

оз. Підстепний лиман 50 
оз. Фролов лиман 174 

оз. Казначейський лиман 138 

оз. Сабецький лиман 37,15 

оз. Понятовський лиман 49,2 
оз. Тягинський лиман 250 

оз. Верхнє Олексіївське 20 

оз. Нижнє Олексіївське 5 



1 2 
оз. Верхнє Стебліївське 243,7 

оз. Нижнє Стебліївське 200 

оз. Вчорашнє 64,5 

оз. Довге 40 
оз. Кругле 35 

оз. Шпакове 1,5 

оз. Кардашинський кар’єр 50 

оз. Дідов лиман 63 
Акваторія Микільського лиману  

р. Інгулець, 
1500 

Затока Глаголь 765 

Затоки та малі водойми Дніпровського 
забороненого простору 

2000 

Акваторія р. Дніпро район Сомової коси 2 

Дніпровський лиман, ліва сторона 1,5 км 
від берега вглиб лиману на ділянці від 
нижньої межі Дніпровського 
забороненого простору до с. Геройське 

5250 

Затоки Каховського водосховища  
у тому числі: 

 

Нижньорогачицький лиман  2262 

Заводівська  19 

Болгарська  115 

Каїрська  200 
Василівська  2483 

Дудчанська  122 

Дримайлівська  125 

Республіканська  374 
Миловська  169 

Гаврилівська  192 

Золотобалківська  35 

Осокорівська  47 
Загальна площа нерестовищ 20770,3 

Загальна кількість нерестовищ 99 

 
________________________________ 


