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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО 
МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА МЕЛІОРАЦІЇ ТА 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Н А К А З

від __________20__ р. Суми № _______

Про встановлення весняно-літньої 
заборони на лов водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об’єктах 
Сумської області у 2023 році

Відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів», Правил любительського і 
спортивного рибальства, затверджених наказом Мінагрополітики від 19.09.2022 
№ 700, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16.11.2022 за 
№ 1412/38748, Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних 
об’єктах України, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 
18.03.1999 № 33, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.05.1999 за 
№ 326/3619, листів Інституту рибного господарства НААН України від 
08.03.2023 № 94-03/23, від 16.03.2023 № 131-03/23 та науково-біологічного 
обґрунтування переліку меж нерестовищ на рибогосподарських водних 
об’єктах на період 2023-2025 років, розробленого та затвердженого Інститутом 
рибного господарства НААН України від 17.03.2023, з метою охорони та 
відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх 
частинах),

НАКАЗУЮ:

1. Заборонити здійснення промислового, любительського і спортивного 
рибальства на період нересту риб та розмноження інших водних біоресурсів у 
рибогосподарських водоймах, підконтрольних Управлінню Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Сумській області, у такі 
терміни:
– у всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими рукавами, 
затоками та затонами) з 01 квітня по 20 травня 2023 року включно;
– у всіх водосховищах з 01 квітня по 09 червня 2023 року включно;



– у придаткових водоймах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми, в 
тому числі ті, які тимчасово заливаються водою в період весняної повені) 
з 01 квітня по 30 червня 2023 року включно.

2. Оголосити нерестовищами всі річки, водосховища, придаткові водойми 
та інші рибогосподарські водні об’єкти Сумської області, які підконтрольні 
Управлінню Державного агентства меліорації та рибного господарства у 
Сумській області, за виключенням тих, що знаходяться в адміністративних 
межах населених пунктів, де дозволяється у період нересту любительський 
вилов (добування) риби з берега гачковими знаряддями з кількістю гачків не 
більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою.

3. На водних об’єктах в період нересту забороняється пересування всіх 
транспортних засобів чи моторних суден у заборонених місцях у період 
нересту, на нерестовищах, за виключенням суден, які використовуються 
органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади.

4. Відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації довести до 
відома відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування та оповістити через засоби масової інформації населення й 
зацікавлені підприємства, установи, організації про встановлення строків 
весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів.

5. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» 
забезпечити з урахуванням вимог, встановлених воєнним станом та відповідно 
до ситуації, яка склалась, здійснення заходів по проведенню тримісячника з 
охорони водних біоресурсів. 

6. Відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації не пізніше 
одного робочого дня з дня видачі наказу про заборону добування (вилову) 
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) у період 
нересту оприлюднити його на офіційному вебсайті Управління Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Сумській області.

7. Відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації у термін до 
03 числа кожного місяця наступного за звітним до кінця нерестової заборони 
надавати до Держрибагентства інформацію про стан проходження нересту 
водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), що 
знаходяться у районі діяльності Управління Державного агентства меліорації та 
рибного господарства у Сумській області.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник                                                                   Олександр НЕПОЧАТОВ


