
шржАвнЕ АгЕнтство риБного госпомрствА укрАiни
УПРАВЛIНIIЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕIIТСТВА

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ЛУГАНСЬКIЙ ОБЛАСТI

нАкАз

в\дl8 белLrц,х_ 2021.р. Старобiльськ }1ъ *Ц()

Про встановлення весвяно-лiтньоi
HepecToBoi заборони на лов водних
бiоресурсiв у рибогооподарських водЕих
об'ектах Лlтанськоi областi у 2021 рочi

З метою охорони вiдтворенIrя водних бiоресурсiв та створення
сприятливих умов для ix природного вiдтворення у рибогостrодарських
водних об'ектах, що знЕlходяться Еа пiдконтрольноi украiЪськоi владi
територii Луганськоi областi, керуючись стат-гею 38 Закону УкраiЪи <Про
тваринниЙ cBiT)), статтею 10 Закону Украiни <Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних бiоресурсiв>, на пiдставi пунктiв
3.14, 3.15, 4.4, 4.5,4.10,4.14.З та 5.З Правил любительського i спортивного
рибальства, затверджених наказом Щержавного KoMiTeTy рибного
господарства Украiни вiд 15,02.1999 Nч 19, зареестровЕtних MiHicTepcTBoM
юстицii УкраiЪи 28.04.1999 року за Ns 269/З562, гryнкту 8.З Правил
rrромислового рибальства у рибогосподарських водних об'ектах УкраiЪи,
затверджених наказом,Щержавного KoMiTeTy рибного господарства УкраiЪи
вiд 18.03.1999 М 33, зареестрованих MiHicTepcTBoM юстицii Украiни
25.05.1999 за Ns 326/3619

НАКАЗУЮ:

1. ВСТАНОВИТИ наступнi строки заборони на лов (добування) водних
бiоресlрсiв на перiод нересту риби у рибогосподарських водних об'ектах, що
знаходяться на пiдконтрольноi украiЪськоТ владi територii Луганськоi
областi:

- у рiчках Ta'lx кореневих водах * з 1 квiтня до 20 травня (вrочючно);
- у водосховищах та ставках - з l квiтня до 10 червня (вкшочно);
- у придаткових водоймах (озерах, Qтариlцх, проток€tх та iH.) - з 1 квiтня

до 30 червня (включно).

щ



2. ДОЗВОЛИТИ у заборонений перiод здiйснення любительського лову
риби на спецiально визначених дiлянках рибогосподарських водIlих об'ектiв,
згiдно ,Щодатку до наказу що додаеться, з берега однiею поплавковою або
доЕItою вудкою iз одним гачком i спiнiнгом, з обов'язковим дотриманнrlм
вимог Правил любительського i спортивного рибальства щодо добовоi норми
вилову та мiнiмального розмiру риб,

З. ЗАБОРОНИТИ на перiод нерестового ходу i нересту риби проведеннrI
будiвельнихо днопоглибrпов€tльних, вибухових та iЕших робiт, добування
будiвельних матерiалiв, у рибогосподарських водних об'ектах та на ix
прибережних смугах, а також пересування Bcix плавуrих засобiв, KpiM суден
спецiально уповноважених органiв на строки, якi встановленi цим наказом.

4. ОПОВIСТИТИ населення областi через засоби Macoвoi iнформацii
щодо змiсту цього наказу.

Вiдповiда_тrьнi: спецiалiсти вiддiтry iхтiологii та реryлювання рибальства
та державнi iнспектори вiддiлу охорони водItих бiоресурсiв <<Рибоохоронний
патруль) (на cBoix пiдконтрольних дiльницях).

5. ДОВЕСТИ наказ до вiдома Луганськоi обласноi державноi
адмiнiстрацii i районних державних алмiнiстраuiй, користувачiв Режимiв
СТРГ та орендарiв водойм, якi дiють за науково-бiологiчним
обфунтуванням, iнших зацiкавлених пiдприемств, установ, органiзацiй про
встаЕовленнJI cTpoKiB весняно-лiтньоi заборони Еа лов водних бiоресурсiв.

Вiдповiда,чьнi: застl.пник начаJIьника Управлiння - начаJIьник вiддiлу
охорони водних бiоресурсiв <Рибоохоронний патруль> - KPACIUIHCbKI4I1
А.В., спецiалiсти вiддiлу iхтiологii та реryлювання рибальства; державнi
iнспектори вiддiлу охорони водIlих бiоресурсiв <Рибоохоронний патруль>
(на cBoix пiдконтрольних дiльницях).

6. ЗАБЕЗПЕtМТИ функцiонуваЕнrl оперативного штабу Управrriння на
перiод весняно-лiтньоi EepecToBoi заборони на лов водних бiоресурсiв.

Вiдповiдатrьний: заступник Еачальника вiддiлу охорони водних
бiоресурсiв <Рибоохоронний патруль> - СИКАЛО О.В.

7. ПОСIДIИТИ контроль за дотриманням правил використаннlI,
охороIrою }мов природного вiдтвореннrl, порядку придбання та збуту риби i
iнших водних бiоресlрсiв на час веснJIно-лiтньоТ HepecToBoi заборони Еа лов
водЕих бiоресурсiв на пiдконтрольнiй украiЪськiй владi територii Луганськоi
областi.

Вiдповiдальнi: засryпник начальника вiддiлу охороfiи водних
бiоресурсiв <Рибоохоронний патруль> - СИКАЛО О.В., державнi iнспектори
вiддiлу охорони водних бiоресурсiв <Рибоохоронний патруль> (на cBoii
пiдконтрольних дiльницях).

8. ЗАБЕЗПЕЧИТИ робоry аналiтичноТ грули щодо щомiсячного аналiзу
здiйснених змодiв з охорони водних бiоресурсiв та сrrостереженнrl за ходом
проходження Еересту риби, розмноження iнших водних бiоресурсiв.

Вiдповiдальнi: засryпник начальника управлiння * начаJ]ьник вiддiлу
охорони водних бiоресурсiв <<Рибоохоронний па,труль> - КРАСFUIНСЬКrЙ



А.В.; начальник вiддiлу iхтiологii та реryлювання рибальства МИРIIIАВКА
д.с.

9. Контроль за виконанням цього Haкa:ty покJIасти Еа заступника
начаJIьника управлiння - начапьника вiддiлу охорони водItих бiоресурсiв
<<Рибоохоронний патруль> - КРАСНЯНСЬКОГО А.В.

начальник Олександр ПОJUIКОВ



.Щодаток
до наказу Управлiння ,Щержавного
агентства рибного господарства

Про встановлення весняно-лiтньо'i
HepecToBoi заборони на лов водЕих
бiоресурсiв у рибогосподарських водних
об'ектах Луганськоi областi у 2021 poui

пЕрЕлIк
дозволених мiсць щодо здiйснеЕня любительського лову риби на час

весняно-лiтпьоi перестовоi заборони у рибогосподарських водних
об'еrсгах Луганськоi областi у 2021 рочi

Рiчки

р. Сiверський.Щонець:

-на дiлянцi вiд гирла р. Красна до автомобiльного мосту мiж
м. Новодружеськ та м. Рубiжне, по обох берегах;

-на дiлянцi вiд автомобiльного мосту бiля заводу <Пролетарiй> до
автомобiльного мосту бiля колишнього заводу <<Лиссода> (м. Лисичанськ),
по обох берегах.

р. Айдар:

-на дiлянцi в межах смт. Бiлоrryцьк вiд верхнього до Еижнього
автомобiльних MocTiB (Старобiльський район, Новопсковська селищна
територiальна громада);

- на дiзrянцi в межах смт. Новопсков вiд автомобiльного мосту с. Осинове
до автомобiльного мосту с. IKoBe, по обох берегах (Старобiльський район,
Новопсковська селищна територiальна громада);

-на дiлянцi на вiдстанi 200 м за течiю вiд автомобiльного мосry
с. Пiдгорiвка до автомобiльного мосту с. Новоселiвка, по обох берегах
(Старобiльський район);

-на дiлянцi в межах смт. Новоайдар вiд старого до Еового автомобiльних
MocTiB, по обох берегах (Щастинський район);
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У заборонений весняно-лiтнiй нерестовий перiод любительський лов

риби дозволяеться тiльки з берега однiею поплавковою або донною вудкою з
одним гачком i спiнiнгом на наст)r'пних дiлянках рибогосподарських водойм,
з обов'язковим дотриманюIм пунктiв 4.6 та 4.11 <Правил любительського i
спортивного рибальства>> щодо добовоi норми вилову та мiнiмального
розмiру риб,, iнших водних бiоресурсiв.



- на дiлянцi вiд с. Шульгинка (Старобiльський район) ло мосry с. Спiвакiвка
(Щастинський район), по обох берегах.

р. Красна:

- 
на дiлянцi в адмiнiс,гративIIих межах м. Сватове, по обох берегах;

дiлянках в адмiнiстративних межах населених пунктiв
Северодонецького району.

р. Щеркул:

- в межах смт. Бiловодськ, по обох берегах.

Водосховища та ставкп

Старобiльський район:

Бiловоdська селuлцна mерumорiальна zролtаdа :

- Бiловодське водосховище - з греблi;

- Зелекiвське водосховище - з греблi.

MapKiBcbKa селuu|на mepumopialtbHa zрол,tаdа :

- 
Кабичiвське водосховище - з греблi та 200 м вiд Hei по правiй cTopoHi.

Мiловська селulцна mерumорiальна zромаdа :

- ставок с. Морозiвка - з греблi та 100 м вiд Hei по правiй cTopoнi.

Сmаробiльська MicbKa mерumорiальна zролtаdа :

- 
ставок Nq З с. ПоловинкиIlе - з греблi та 300 м вiд неi по правiй cTopoHi;

- ставок с. Проi'ждже - з греблi.

IIIастинськпй район:

Новоайdарська селuurна mерumорiальна zролuаdа:

- ставок с. Окнине - вiд греблi l00 м по лiвiй cTopoHi та 500 м по правiй
cTopoHi,

Сmанuчно - Луzанська селutцна mерumорiальна zролtаdа:

- ставки поблизу с. Верхня Богданiвка - з греблi та l00 м вiд неi по обох
cтopoнElx.

Новопсковська селuulна mерumорiальна еромаOа :

- Булавинiвське водосховище - з греблi та 800 м вiд неi по лiвiй cTopoHi;

- каи'янське водосховище - з греблi;

-.Щонцiвське 
водосховище - з греблi.



Сватiвський район:

Сваmiвська лliська mерumорiальна zролtаdа :

- Чепигiвське водосховище - з греблi та 100 м вiд неi по обох сторонах;

- CBaTiBcbKe водосховище - з греблi;

Коломuйчанська сiльська mерumорiальна zpoMada :

- ставок с. КоломиЙчиха - з греблi та 100 м вiд неi по обох сторонах;

Нuэtсньоdуванська селuulна mерumорiальна zромаdа :

- СофiiЪське водосховище - з греблi та 200 м вiд неi по обох сторонах.

Бiлокуракuнська селutцна mерumорiальна zpolиada :

- Наливне водосховище - з греблi вiд HacocHoi станцii 500 м у напрямку
с. Павлiвка.

ТроIцька селuu|на mерumорiмьна zроллаdа :

-,Щемино 
- Олександрiвське водосховище - з греблi;

- Тимонiвське водосховище - з греблi та 500 м вiд Hei по лiвiй cTopoHi.

Заборонясться протягом всього року вилов насryпЕих впдiв риб,
якi занесенi до Червоноi книги УкраiЪи: Мiнога украiЪська, Карась
золотий, Шемая азовська, Ялець,Щанилевського, Вирезуб причорноморський,
Минь рiчковий, Стерлядь прiсноводЕа, Осетер росiйський, Бirц.га звичайна,
Бистрянка росiйська, Йорж носар i рiдких видiв: Рибець звичайний.


