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дЕржАвнЕ АгЕнтство
МЕЛІОРАЩЇ ТА РИБНОГО ГОСПОдАРСТВА УКРАЇНИ

Управління державного агентства меліораці-і.
та рибного господарства у Тернопільській області

нАкАз
Тернопіль шщ  ЕЕЕЕі

Про встановлення весняно-літньоі. заборони
на лов рйби та інших водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об ' єктах
ТернопільськоЇ області в 202З році

Відповідно до законів УкраЇни «Про рибне господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів», «Про твариншй світ», Правил любительського і спортивного
рибальства, затверджених наказом Міністерства агарноі' політики та продовогіьства України
від   19   вересня   2022   року   №   700,   зареєстрованим   в   Міністерстві   юстиції   України
16 листопада 2022 року №  1412/38748 (зі змінами) (далі Правила), Правил промислового
рибальсmа   в   рибогосподарських   водних   об'єктах   УкраЇни,   заmерджених   наказом
держкомрибгоспу Укра.і.ни від  18 березня  1999 року № 33, зареєстрованих в Міністерстві
юстиціЇ   УкраЇни   25   травня   1999   року   за   №   326/3619   (зі   змінами),   з   урахуванням
рекомендацій  Львівсько1.  дослідноЇ  станціЇ  Інституту  рибного  господарства  Національної
академі1.  акрарних  наук  УкраЇни  від  14  березня  2023  року  та  Науково  -  біологічного
обкрунтування переліку меж нерестовищ на рибогосподарських водних об'єктах на період
2023-2025   років,   розробленого   та   затвердженого   інститутом   рибного   господарства
НаціональноЇ академіЇ аграрних наук УкраЇни від  17 березня 2023 року, з метою охорони
природного відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах в  зоні
діяльності   Управління   державного   агентства   меліораці.і.   та   рибного   господарства   у
Тернопільській області

нАкАзую:

1.  Встановши терміш заборони на любительський та спортившй вилов
(добування)   водних   біоресурсів   у   весняно-літній   період   їх   природного
відтворення  (нересту)  у  2023  рощі  на  рибогосподарських  водних  об'єктах
Тернопільської   області,   включаючи   водойми,   які   знаходяться   в   межах
територій та об' єктів природно-заповідного фонду:

-   водосховищах і ставках з о1 квітня по 10 червня 2023 року (включно);
-  в  коріШІих  водах  РіЧКИ  дНіСТеР  РаЗОМ  З  крИТОКами  всіх  пОрядків

з о1 квітня по 10 червш 2023 року (вкшочно);
-  в  корінних  водах  інших  річок  з  о1  квітня  по  20  травня  2023  року

(вкJ-чно);
2.  Затвердити  межі  нерестовищ  на  період  нересту  -  всю  акваторію
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рибогосподарських водних об'єктів області, які знаходяться у зоні контролю
Управлішія  державного   агенгства  меліораці.і.  та  рибного   господарства  у
Тернопільській  області,  вкjпочаючи водойми,  в  межах теригорій та об'єктів
криродно-заповідного фонду та водойми, які побудовані на руслах річок, за
виключеішям  водойм  наданих  в   оренду   суб'єктам  господарювашя,   що
здійсшоють  свою  діяльність  на  умовах  аквакультури  та  місщ  спеціально
визначени у додатку.

3.    Любительське   рибальство    на   спеціально    визначених   ділянках
щ]оводиги відповідно до Правил.

4.     Заборонши  у  нерестовий  період  пересування  всіх  транспортних
засобів  чи  моторшж  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 державно.і. влади.

5.   Відділу   охорони   водних   біоресурсів   «Рибоохороншй   пакруль»
забезпечити належшй контротіь в період нересту:

-  за охороною риби та ііших водних біоресурсів;
-  за  роботою   водозабірних   споруд,   що  здійсшоють   забір   води  у

рибогосподарських водоймах;-  за дотр"анням іромадянами та юридичними особами діючих Правил
торгівлі на ринках в частині реалізаціі' водних біоресурсів;

-   за перевезенням риби та ішііих водних біоресурсів.
-  надавати інформацію про проходжешя нересту водних біоресурсів до

відділу іхтіологіЇ, регулювання рибальства та меліораціЇ до о1 числа кожного
місяця до закінчешя нерестовоі. заборони.

6.  Відділу іхтіологіЇ, регулювання рибальства та меліораціЇ:
-  здійснювати  контроль  за  іхтіологічною  ситуацією  та  проходжешям

нересту водних біоресурсів ;
- забезпечиги в термін до о3 числа кожного місяця настуішого за звітним,

до кіщя нерестової заборони, надавати до держрибагентства інформацію іро
стан проходження нересту водних біоресурсів.

7.  Відповідальній особі за роботою із ЗМ:
-  забезпечиги  не  пізніше  одного  робочого  дня  з  дня  видачі  наказу

окригподнення даного наказу на офіційному веб-сайті Укравління та надіслати
копію до дер]крибагешства;

-   довести   чере3   засоби   масовоЇ   інформаціЇ   до   відома   населення,
зацікавлених суб' єктів господарювання, органів виконавчоЇ влади та місцевого



додаток
до наказу Управління державного агентства меліораціі.
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пЕрЕлік
ділянок рибогосподарських водних об'єктів ТернопільськоЇ області, у яки

дозволено ]іюбигельський вилов риби та інших водних біоресурсів
у нерестовий період 2023 року

назварибогосподарськоговощогооб'єкта
Місця дозволеного любительського вилову

р. дністер В межах населених пунктів Чортківського району, за
ІШ "дністровський винятком лівого берега с. ГОродок (Залііцицькоі. МТ)

каньйон" Чортківського , району (заборонено вилов).

р. серет

•     Від    пішохідного    мосту    біля    Залозецького
спиртзаводу  до  автомобільного  мосту  в  смг  Залізці
(Залозецька СГ) Тернопільського району.
•      Від 500 метрів мосту біля с. Вертелкадо мосту в

с.   Чернихів   (Тернопільсько1.  МГ)   Тернопільського
району по обидві сторони річки.
•     По лівому березі від малого підприємства ШБ-1

в   с.   Малашівці     до  іреблі  в   с.   Горішній  івачів
(Тернопільської Ш) Тернопільського району.
•      Від   800   ме'ірів   дамби   с.    Горішній   івачів

(Тернопільської   Ш)   Тернопільського   району   до
мосту  між  селами  Великий  Глибочок  -  Плотича
Філещкої СГ) Тернопільського району.
•      Від початку с. Чистилів (джерело) вниз по течіі.

до  старого  мосту в  кіщі  с.  Чистилів  Філецької  СГ)
Тернопільського району.
•     Від  останнього  домогосподарства мікрорайону

Пронятин м.  Тернопіль 300 ме'ірів вверх проти течіЇ
по правому березі.
•     Від  закінчення  асфальтного  покриву  доріжки

водноЇ арени веслувального каналу по лівому березі
вверх проти течіЇ на ділящі 400 ме'ірів.
•     На    ділянці    по    лівому    березі    водойми

м.   Тернопіль  від  кута  водойми  в  районі  с.   Біла
ФілецькоЇ СГ)  Тернопільського  району  200  метрова
ділянка             до             територ і.і.             в одоз абору"Тернопільводоканалу".
•     Водойма  м.   Тернопіль  від  бази  КдЮСШ  з

водних видів  спорту Тернопільської міської ради до
пристані катера (за виктпочення системи "Чайка").



р. серет

•     Від    дамби    водойми    м.     Тернопіль     до
автом обі]іьного       мо сту       біля       с.       Пе'іриків
Феликоберезовицько1.  .СГ)  Тернопільського  району,
(за    виктпоченням     системи     водойм     у     парку"Сопільче").

•     Від  автомобільного  мосту  біля  с.  Пе'іриків  до
останнього   домогосподарства   в   с.   Велика   Лука
ФеликоберезовищкоЇ СГ) Тернопільського району.
•     В  адміністративних  межах  населеного  пункту

смт   Микулинці   Тернопільського   району   та   до
автомобільного мосту в с. Налужжя (Микулинещко.і.
СГ) Тернопільського району.
•     водойма  с.   конопківка  аVішулинецької  сг)

Тернопільського району.
•     На ділянці від автомобільного мосту в с. долина

(ТеребовлянськоЇ  Ш)   Тернопільського  району  до
автомобільного мосту в  с.  Буданів  ФілобожнищкоЇ
СГ) Тернопільського району.
•     В    адміністративних    межах   м.    Чортків    за

вЕіштком:
-       500    ме'ірів    вверх    щ]оти   течіЇ   від    ГЕС    у

м. Чортків;
-      50 метрів вверх проти течі1. від автомобільного

мосту по вул. Білещка;
100  метрів  вни3  за течією  від  автомобільного

мосту по вул. Шопена Бічна.
•     Від останнього домогосподарства м. Чортків до

автомобі]іьного  мосту  в  с.  Укринь  (Заводської  ТГ)
Чортківського району.
•     В      межах      бази      відпочшку      "Росинка"

Чортківського району.
•     Від  бази  відпочишу  "Колиба"  Чортківського

району вниз по течіЇ на відрізку 600 метрів.

р. довжаша

Від   гідроспоруди  по   вул.   Містечко   с.   довжанка
(ПідгороднянськоЇ СГ) Тернопільського району вверх
проти течіі. 550 ме'ірів по лівому і правому березі.

р. горшіь

Від гідроспоруди "дамба" в с. Борсуки форсуківсько.і.
СГ) Кременецького району до автомобільного мосту
біля РМЗ, м. Ланівці Кременецького району.

р. Іква
Від     початку     с.     Борщівка     GІочаі.вськоі.     Ш)
Кременецького  району  до  гідроспоруди  с.  Куликів
а{ременецької Ш) Кременецького району.



р. вілія
Від автомобільного мосту с. Новостав (Шумської Ш)
Кременещкого району вниз по течії на відрізку 1500
метрів.

р. стр-а

•     В    межах    населених    пунктів    м.     Зборів,
с.   Погрібці,   с.   Футори,   с.   Калинівка,   с.   Красна
(Зборів ської hШЧ) Тернопільського району
•     В межах населених пунктів Тернопільського та

Чортківського районів.

р. Золота Липа
В   межах   населених   пунктів   Тернопільського   та
Чортківського районів.

р. збруч В межах населених пунктів Тернопільської області.

р. гнізна
Від       аВТОМОбіЛЬНОГО       МОСТУ       В       С.       КРОВіНКа
(ТеребовлянськоЇ  МГ)   Тернопільського   району   до
впадіння р. Гнізна в р. Серет Тернопільського району.

р. Іща-а

Від  рятувально.і.  станціЇ  вни3  за  течією  по  правому
березі  до  іреблі  та  від  греблі  вверх  іроти  течіі.  по
лівому  березі  на  відрізку  700  метрів  (включно  із
греблею)    в     с.     Мушкатівка    Форщівсько.і.    hшт)
Чортківського району.

Водойма  «Кашталівка»м.Бережаш
По  правому  березі  від  с.   Гайок  (Нараївської  СГ)

Тернопільськогорайону Тернопільського району до випускноі. гідроспоруди.

Бережанський міськийставNg2 Від гідроспоруди по правому березі водойми.

Підгаєцький міськийстав По лівому березі водойми.
водойма"Королівський міст",(КременецькаРОУТМР)с.СапанівКременецьюгорайону

По правому березі водойми.

Водойма с. РидомльКременещкогорайону По пер"екру водойми.

Збаразька міська
Акваторія:О від дамби (по вулиці данила Галищ,кого)
550 ме'ірів по лівому березі та 1000 ме'ірів по правому

водойма березі водойми.

водоймас.Базаринці,Тернопільськогорайону
Від дамби 2000 метрів по правому березі.



водойма(-ійстав),м.ланівціКременецькогорайону

По периметру водойми..

водоймавадміністративнихмежахм.Ланівці-

ділянка  по  гідроспоруді  "дамба"  та  щ]отяжністю
с. Гриньки(верхнійстав)Кременецькогорайону 300 метрів по обидва боки.

водоймас.Грщіьки(н-ійстав,колока-ки)Кременещкогорайону

По гідроспоруді "дамба"

водоймас.орішіківціКременецькогорайону
ПО гідроспоруді "дамба"

водоймас.Ст.Виіпнівещ,Кременецькогорайону По пері"е'іру водойми, за виключенням ділянки від
місця впадіння р. Горинь по правому і лівому березі
протяшістю 400 метрів.

водоймас.Загорощ,Кременецькогорайону ПО гідроспоруді "дамба" та протяжністю 70 метрів по
правому березі вверх проти течі.і. р. Горинь.

водоймас.Озерна,
По гідроспоруді "дамба" та 500 ме'ірів  вверх проти

ТеРНОПіЛЬСЬКОГОрайону течіЇ по кравому березі.

водойма •    По гідроспоруді "дамба" по іравому і лівому
с. КОзівка, березі 200 метрів.

Тернопільського •      Від  750  метрів  останнього  домогосподарства
району с. Козівка аСозівсько.і. СГ) по правому березі водойми

на відрізку 100 метрів.
водоймасмтМшулщі,Тернопільськогорайону

По пері"етру водойми.

водоймас.Кам'янка,
По гідроспоруді "дамба" та протяжністю 100 метрів в

Тернопільськогорайону обкрі стороіш.



водоймас.Романівка,
По    гідроспоруді    "дамба та лівому березі

Теребовлянсько.і. Ш щ]отяжністю 300 метрів, іравому березі протяжністю
Тернопільськогорайону 200 мекрів.

водоймаЗаводськоїШЧортківськогорайону
По гідроспоруді "дамба" .

водоймис.Мухавка(3,5став)Чортківськогорайону
ПО пері"етру водойм.

Водойма "Біляінкубатора"м.Монастириська
По лівому березі.

водойма"Підволочиська"Тернопільськогорайону
По периме'іру водойми.

водойма"Збручанська",Тернопільськогорайону По   правому   березі   від мосту    в    с. Пеньківці
Тернопільського   району до креблі     с. вочківці
Фолочиської  МЧ)  Хмельницької  області  та  лівому
березі від с.  Пеньківці до с.  Просівці (Скорішівськоі.
СГ) Тернопільського району.


