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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО
МЕЛІОРАЦІЇ ТА  РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА МЕЛІОРАЦІЇ ТА  РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(Львівський рибоохоронний патруль)

Н А К А З 

 22  березня 2023 року                          Львів                                                  №____ 
                          
Про заборону добування (вилову) водних
біоресурсів у рибогосподарських водних
об’єктах (їх частинах) у період нересту та
затвердження переліку ділянок водних об’єктів
Львівської області, не заборонених для проведення 
любительського рибальства у 2023 році 

Керуючись Законом України «Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів», Законом України «Про тваринний 
світ», Постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року №1126 
«Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного 
рибальства», пунктом 8.1, 8.2, 8.3 Правил промислового рибальства в 
рибогосподарських водних об’єктах України, затверджених наказом Державного 
комітету рибного господарства України від 18.03.1999р. № 33, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 25 травня 1999р. за №326/3619, пунктом 3, розділу 
II, підпунктом 4, пункту 4, підпунктом 9, пункту 5,  розділу IV, пунктом 6 розділу 
VI  Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом 
Міністерства аграрної політики та продовольства України 19 вересня 2022 року 
№ 700, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 року 
за №1412/38748, Положенням про Управління Державного агентства меліорації 
та рибного господарства у Львівській області, затвердженого наказом 
Державного агентства рибного господарства України від 15 липня 2016 року 
№229 (із змінами), відповідно до науково-біологічного обґрунтування переліку 
меж нерестовищ на рибогосподарських водних об’єктах на період 2023-2025рр. 
від 17 березня 2023 року, розробленого Інститутом рибного господарства 
Національної академії аграрних наук України, на підставі листа Інституту 
рибного господарства Національної академії аграрних наук України від 
16.03.2023 року №128-03/23 з метою забезпечення належного контролю за 
станом нересту водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, 

Н А К А З У Ю:



1. Встановити заборону на добування (вилов) водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) Львівської області 2023 року у 
такі терміни:
- в басейні р. Дністер із 1 квітня до 10 червня;
- в басейнах річок Західний Буг, Сян та Стир із 1 квітня до 20 травня;
- у всіх водосховищах, технічних водоймах із 1 квітня до 10 червня; 
- у придаткових системах водойм (протоки, гирла, стариці, розливи водойм, які 
тимчасово заповнюються водою в період весняної повені) із 1 квітня до 30 
червня;

2. Затвердити межі нерестовищ по всій акваторії рибогосподарських 
водних об’єктів Львівської області у 2023 році, за винятком ділянок, на яких 
дозволене любительське рибальство на умовах загального водокористування:

2.1. р. Дністер:
2.1.1 -  на лівому березі в межах міста Самбора;
2.1.2 -  від впадіння р. Стрв`яж вниз за течією по лівому березі до автомобільного 
моста в районі «Будови» (Самбірський район);
2.1.3 -  с. Колодруби на відстані 500 м по обидва боки автомобільного моста 
(Стрийський район);
2.1.4 - від підвісного моста в с. Голешів, проти течії, на відстані 500 м по обидва 
боки (Стрийський район);
2.1.5 - від автомобільного моста в смт. Журавно проти течії, до впадіння річки 
Любешки по обидва боки (Стрийський район);
2.1.6 -  від межі с. Надітичі до труб газопроводу (Стрийський район);
2.1.7 - від автомобільного моста с. Розвадів до автомобільного моста дороги 
М-06 Київ-Чоп у напрямку м. Стрия (Стрийський район);
2.1.8 - по обидва боки автомобільного моста в с. Заліски на відстані 300 м 
(Стрийський район);
2.1.9 - по обидва боки залізничного моста поблизу с. Бородчиці на відстані 500м 
(Стрийський район).

2.2. р. Верещиця:
2.2.1 - від автомобільного моста в смт. Великий Любінь вниз за течією до межі с. 
Піски (Львівський район). 
2.2.2. -  в межах м. Городок (Львівський район);

2.3. р. Стрий:
2.3.1 - від с. Ісаї проти течії до 500-метрової охоронної зони Явірської ГЕС 
(Самбірський район);
2.3.2 - на правому березі за течією в межах смт. Верхнє Синьовидне (Стрийський 
район);
2.3.3 -  по обидва боки автомобільного моста в м. Жидачів на відстані 500 м 
(Стрийський  район);
2.3.4 - на лівому березі за течією в межах м. Стрия;
2.3.5 - від межі с. Ходовичі до с. Стриганці (Стрийський район);



2.3.6 - від впадіння р. Стрий в р. Дністер з правого берега проти течії на відстані 
500 м  (Стрийський район);
2.3.7 - від підвісного моста в с. Корчин за течією на відстані 100 м (Стрийський 
район);
2.3.8 - від автомобільного моста дороги с. Пісочна – смт. Східниця (Т1402) 
поблизу с. Рибник по обидва боки на відстані 500 м (Дрогобицький район);
2.3.9 - від автомобільного моста с. Новий Кропивник – c. Рибник по обидва боки 
за течією на відстані 700 м (Дрогобицький район).

2.4. р. Опір: 
2.4.1 - від впадіння р. Орява до впадіння р. Кам’янка (Стрийський район).

2.5. р. Західний Буг:
2.5.1 - від бетонного моста об’їзної дороги м. Червонограда до витоку р. Білий 
Стік (Червоноградський район);
2.5.2 - від автомобільного моста в м. Сокаль до старого залізничного моста 
дороги на хімічний завод (Червоноградський район);
2.5.3 -  від межі с. Ульвівок до межі с. Старгород (Червоноградський район);
2.5.4 - від бетонного моста дороги на с. Яструбичі до залізного моста дороги на 
с. Волсвин (Червонградський район);
2.5.5 - від бетонного моста автомобільної дороги Львів-Ковель (Р15) до початку 
прикордонної зони з Республікою Польща (Червоноградський район).

2.6. р. Солокія:
2.6.1 - від залізного автомобільного моста по вулиці Забузькій проти течії до 
впадіння каналу шахти 4-ВМ (Червоноградський район).

2.7. Завадівське водосховище («Грушів»):
2.7.1 - уздовж бетонної дамби в межах від діючої гідроспоруди до запасної 
гідроспоруди (Яворівський район).

2.8. Добротвірське водосховище («Добротвір»):
2.8.1 -  від межі с. Перекалки по лівому березі за течією річки Західний Буг до 
межі смт. Добротвір (Червоноградський район).

2.9. Гамаліївське водосховище («Гамаліївка»):
2.9.1 - уздовж бетонних плит з боку с. Гамаліївка до зливного шлюзу (Львівський 
район).

2.10. Яворівське водосховище («Яворівське море»):
2.10.1 -  уздовж берегової зони від водозливного шлюзу по правому боці на 
відстані 500 м (Яворівський район);
2.10.2 – від зливу з боку с. Цетуля по лівому березі на відстані 1000 м 
(Яворівський район).

2.11. Доброгостівське водосховище («Доброгостів»):
2. 11.1 -  уздовж бетонної дамби (Дрогобицький район).

2.12. Водосховище «Малий Гноєнець» («Прилбичі»):
2.12.1 - із бетонної дамби, а також на відстані 800 м по правому березі і на 
відстані 2000 м по лівому березі від бетонної дамби (Яворівський район).

2.13. Водосховище «Великий Гноєнець» («Терновиця»):



2.13.1 - по правому березі на відстані 700 м та на лівому березі на відстані 900 м 
від водозливної споруди (Яворівський район).

2.14. Недільчинське водосховище («Зашків»):
2.14.1 – на ділянці від обмежувальної ліні гідроспоруди 700 м зліва та 200 м 
справа  (Львівський район).

2.15. Щирецьке водосховище («Глинна Наварія»):
2.15.1 - від автомобільного моста поблизу бази УТМР по лівому березі до 
спортивної бази «Спартак» та по правому березі в бік села Малечковичі на 
відстані 700 м.

2.16. Унятицьке водосховище  («Унятичі»):
2.16.1 – уздовж бетонної дамби.

2.17. Водосховище «Оселя»:
2.17.1 -  уздовж бетонної дамби (Яворівський район).

2.18. Водойми розміщені на території Миколаївської районної 
організації УТМР:
2.18.1 - водойми «Середнє», «Глибоке», «Мисливське», «Менделєєвське», 
«Чисте» в межах бетонних гідроспоруд (дамб) РДХГ «Сірка» (Стрийський 
район);
2.18.2 -  водойма «Барвінок» від бетонної дамби по обидва боки на відстані 200м 
(Стрийський район);
2.18.3 -  водойма на території Берездівецької сільської ради протяжністю 300 м 
від насосної станції по лівому боці в напрямку с. Підгірці  (Стрийський район);
2.18.4 -  кар’єр у с. Розвадів протяжністю 400 м уздовж залізничної колії 
(Стрийський район). 

2.19. Золочівське водосховище:
2.19.1 - вздовж дамби та на відстані 300 м від дамби північного берега 
(Золочівський район).

2.20. Ставок в парку «Жовтневий» (м. Золочів):
2.20.1 -  уздовж греблі та на відстані 300 м по обидві сторони від неї 
(Золочівський район).

2.21. Водойма «Уличанка»:
2.21.1 -  берегова смуга від с. Доброгостів до шлюзи дамби перекриття 
(Дрогобицький район).

2.22. Ставок «Пляж» м. Городка:
2.22.1 - від монаха випуску води водойми «Городок-Центральний» до сторожової 
будки по лівому боці.

2.23. Ходорівське водосховище:
2.23.1 - по береговій лінії з боку м. Ходорова (пристань) до насосної станції 
цегельного заводу.

2.24. Водойми в межах м. Жидачева:
2.24.1 -  водойми «Промінь», «Гребний канал», «Чисті озера» вздовж берегової 
лінії з боку м. Жидачів (Стрийський район).

2.25. Водойма в с. Заріччя (урочище «Острів»): 



2.25.1 - від попереджувального знаку УТМР до початку дорожнього гравійного 
кар’єру (Стрийський район).

2.26. Водойма в м. Соснівка:
2.26.1 - берегова лінія протяжністю 400 м з боку лікарні в м. Соснівка 
(Червоноградський район).

2.27. Водойма по вул. Радехівській в м. Червоноград:
2.27.1 -  з боку вул. Радехівської (Червоноградський район).

2.28. Водойма розміщена на території Яворівської районної організації 
УТМР:
2.28.1 -  по дамбі та по правому і лівому березі на відстані 150 м від дамби 
(Яворівський район).

3. Дія наказу не поширюється на суб’єкти аквакультури, які зареєстровані 
в органах рибоохорони. 

4. Користувачі спеціальних товарних рибних господарств керуються 
режимом рибогосподарської експлуатації водних об’єктів (їх часини).

5. Любительське рибальство на спеціально визначених ділянках, в п.2 
Наказу проводити відповідно до Правил любительського і спортивного 
рибальства, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та 
продовольства України 19 вересня 2022 року № 700, зареєстрованих в 
Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 року за №1412/38748.

6. Під час періоду нерестової заборони на добування (вилов) водних 
біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, плавання суден та 
пересування інших транспортних засобів здійснювати відповідно до ст. 39 
Закону України «Про тваринний світ».

7. Відділу матеріально-технічного забезпечення не пізніше одного 
робочого дня з дня видачі зазначеного наказу оприлюднити його на офіційному 
веб-сайті Львівського рибоохоронного патруля та надіслати копію до 
Державного агентства меліорації та рибного господарства України із 
зазначенням інформації про його оприлюднення, даний Наказ довести до відома 
Львівської обласної військової адміністрації, районних військових 
адміністрацій, об’єднаних територіальних громад та повідомити через засоби 
масової інформації населення, зацікавлені установи, підприємства, організації.

8. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» 
забезпечити контроль за організацією та проведенням заходів з охорони ділянок 
відтворення водних біоресурсів у період заборони на добування (вилов) водних 
біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах).

9. Сектору іхтіології, регулювання рибальства та меліорації у період 
заборони на добування (вилов) водних біоресурсів у рибогосподарських водних 
об’єктах (їх частинах) здійснювати контроль за іхтіологічною ситуацією та 
проходженням нересту водних біоресурсів та у термін до 03 числа кожного 
місяця наступного за звітним до кінця нерестової заборони надавати до 



Державного агентства меліорації та рибного господарства України інформацію 
за формою, що додається.

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління Богдан ЧУКОР


