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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО

МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА МЕЛІОРАЦІЇ ТА 
РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

(Вінницький рибоохоронний патруль)

Про встановлення весняно-літньої 
нерестової заборони на лов риби, 
інших водних біоресурсів 
в рибогосподарських водних об’єктах 
Вінницької області у 2023 році

Відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів», Правил промислового рибальства в 
рибогосподарських водних об’єктах України, затверджених наказом 
Держкомрибгоспу України від 18.03.1999 р. № 33, зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 25.05.1999 року за №326/3619, Правил любительського і 
спортивного рибальства, затверджених наказом Мінагрополітики від 19.09.2022 № 
700, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 16.11.2022 № 
1412/38748, листа Інституту рибного господарства НААН України від 16.03.2023 
№ 122-03/2023 та «Науково-біологічного обґрунтування переліку меж
нерестовищ на рибогосподарських водних об’єктах на період 2023-25 рр.», 
розробленого та затвердженого Інститутом рибного господарства НААН України 
від 17.03.2023, з метою охорони природного відтворення водних біоресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах в зоні діяльності Управління Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Вінницькій області,

1. Встановити весняно-літню заборону на вилов водних біоресурсів на період 
нересту риби і відтворення інших водних біоресурсів у рибогосподарських водних 
об’єктах Вінницької 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 (включно);
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- у водосховищах з 01 квітня по 09 червня (включно);
- у р. Дністер з усіма притоками з 01 квітня по 10 червня (включно);
- у придаткових водах (протоки, гирла, озера, ставки та інші водойми) з 01 

квітня по 30 червня (включно).
2. Оголосити нерестовищами всі річки, водосховища, придаткові водойми та 

інші рибогосподарські водні об’єкти Вінницької області, які знаходяться у зоні 
контролю Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у 
Вінницькій області, за виключенням ділянок, спеціально визначених у додатку, де 
дозволяється любительський і спортивний вилов риби тачковими знаряддями 
вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією 
штучною приманкою з берега.

3. Під час нересту риби заборонити пересування всіх транспортних засобів чи 
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.

4. Суб’єктам господарювання всіх форм власності, в тому числі, суб’єктам 
малої енергетики, заборонити різкі коливання рівня води в рибогосподарських 
водних об’єктах.

5. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» і сектору 
іхтіології, регулювання рибальства та меліорації:
- забезпечити узгодження та здійснення з місцевими військовими адміністраціями 
спільних заходів щодо проведення тримісячника з охорони водних біоресурсів;
- 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;
- не пізніше одного робочого дня з дня видачі наказу про заборону добування 
(вилову) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 
Вінницької області у період нересту оприлюднити його на офіційному вебсайті 
Вінницького рибоохоронного патруля;
- 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;
- у термін до 03 числа кожного місяця наступного за звітним до кінця нерестової 
заборони надавати до Держрибагентства інформацію про стан проходження нересту 
водних біоресурсів.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
/і

Начальник управління Олексій ЯГЕЛЬСЬКИЙ



Додаток до листа Вінницького рибоохоронного патруля 
від ___________________№ _______________________

П Е Р Е Л І К
ділянок водойм Вінницької області, де дозволено любительський і спортивний

вилов риби тачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку 
або спінінгом з однією штучною приманкою з берега у 2023 році

У річці Південний Буг:

в межах м. Хмільник, по обидва береги |
від автодорожнього мосту в с. Гущинці (Іванівська ТГ) Хмільницький район до водозабірної споруди ДП 
«Калинівка-водоканал», по лівому березі|
від автодорожнього мосту в с. Лаврівка (Стрижавська ТГ) Вінницького району вверх по течії 1 км, по 
правому бере.зі
від острова в с. Лаврівка (Стрижавська ТГ) Вінницького району до початку с. Коло-Михайлівка 
(Стрижавська ТГ) Вінницького району, по правому березі
від автодорожнього мосту в с. Селище (Гніванська ТГ) Вінницького району до автодорожнього мосту в с 
Могилівка (Гніванська ТГ) Вінницького району, по обидва береги, за винятком гирла р. Ровець в радіус 
200 метрів |
від Сутиського парку вниз в межах Сутиського дачного масиву, по лівому березі 
смт. Тиврів, Вінницького району: від старого мосту до Михайлівського броду, по обидва береги |

■ в межах с. Сокілець (Немирівська ТГ) Вінницького району,300 метрів вверх та 300 метрів вниз від пляж;
ДП «Дитячий санаторій «Сокілець», по лівому березі від закінчення вулиц
Набережна 450 метрів вниз, по лівому березі |

• від залізничної станції с. Райгород (Райгородська ТГ) Гайсинського району вверх до с. Мар’янівка 
(Райгородська ТГ) Гайсинського району, по лівому березі |

■ від Ладижинського кар’єру до залізничного мосту в с. Губник (Ладижинська ТГ) Гайсинського району, п< 
правому березі|

■ від автодорожнього мосту в с. Красносілка (Бершадська ТГ) Гайсинського району вниз по течії д< 
закінчення населеного пункту, по обидва береги Щ

У річці Дністер:
В межах міста Могилів-Подільський:

■ від гирла р. Немійка (включаючи саме гирло) до прикордонного знаку № 0126;
■ від прикордонного знаку № 0127 до прикордонного знаку №0131;

В межах міста Ямпіль:
■ від гирла р. Русава (включаючи саме гирло) вверх проти течії в межах м. Ямпіль;
■ від прикордонного знаку № 0166 до прикордонного знаку № 0170;

В межах с. Михайлівка (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району:
■ від прикордонного знаку № 0147 до прикордонного знаку № 0151;

В межах с. Іванків (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району:
■ від прикордонного знаку № 0176 до прикордонного знаку № 0178;

В межах с. Цекинівка (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району:
■ від прикордонного знаку № 0179 до прикордонного знаку № 0184;

В межах с. Велика Кісниця (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району:
■ від прикордонного знаку № 0191 до прикордонного знаку № 0195.

У річці Мурафа:
■ від греблі водосховища в с. Станіславчик (Станіславчицька ТГ) Жмеринського району вниз по течії на 
відстані 300 метрів, по обидва береги |

■ від гирла р. Мурафа вверх по течії до с. Улянівка (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району по 
лівому березі |

■ в межах с. Гальжбіївка (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району; _________________
■ смт.Чернівці: від автодорожнього мосту 300 метрів вверх, по правому березі |



У водосховищах:
Сандрацьке водосховище:
- в межах с. Широка Гребля (Хмільницька ТГ) Хмільницького району, по правому березі |

Сабарівське водосховище: - від водоканалу до пляжу «Хімік», по лівому березі

від Київського мосту 200 метрів вверх, по правому березі | 
по бетонній набережній від Київського мосту до Центрального мосту, по лівому березі |

- від спортбази ДСТ «Спартак» до вулиці Радіона Скалецького, по правому березі |

Ладижинське водосховище:
- від початку с. Зяньківці (Брацлавська ТГ) Тульчинського району до острова в с. Сокільці (Кунківсь 
ТГ) Гайсинського району, по правому березі |
- від с. Новоселівка (Брацлавська ТГ) Тульчинського району до с. Маньківка (Тульчинська Т 

Тульчинського району, по правому березі |
- 500 метрів вище греблі Ладижинської ГЕС до Харпачської затоки Гайсинського району, по лівої 
березі |
Глибочокське водосховище:
- в межах с. Митківка (Тростянецька ТГ) Гайсинського району, по правому березі |
- в межах с. Глибочок (Тростянецька ТГ) Гайсинського району, по лівому березі

Дмитренківське водосховище:
- по правому березі між с. Бубнівка (Гайсинська ТГ) та с. Дмитренки (Гайсинська ТГ) Гайсинсько 
району |
Сутиське водосховище:
- від залізничного мосту в м. Гнівань до вагової Гніванського гранітного кар’єру, по лівому бер«

Мартинівське водосховище (Жмеринський район): по греблі |
Антонівське водосховище (Жмеринський район):
- по греблі між с. Антонівка (Барська ТГ) та с. Глинянка (Барська ТГ), Жмеринського району

Медведівське водосховище (Хмільницький р-н):
- по греблі автомобільного шляху Вінниця-Житомир, по обидві сторони

Скалопільське водосховище (Могилів-Подільський район): 200 метрів від греблі вверх, по лівої
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Кривошиївське водосховище (Хмільницький район): 300 метрів від греблі, по обидва береги

Турбівське водосховище (Вінницький район):
- 300 метрів від греблі по правому березі та по греблі |
Барське водосховище (Жмеринський район): по греблГ 
Водосховище «Петрик» (Вінницький район): по греблі |
Водосховище «Бершадське верхнє»: __________________________________
- від мосту до меблевої фабрики, по лівому березі І
Водосховище «Піски Бершадські»: від греблі цукрозаводу вверх до будівель м. Бершадь, по лівому 
березі І
Водосховище «Іллінецьке»: 300 метрів від греблі, по правому березі та 1 км від греблі, по лівому бере:

У ставках:
став «Флорине» Гайсинського району: від греблі вверх до території парку, по правому березі|

- став «Французький» Гайсинського району: по правому березі
- став «Качурів» Гайсинського району: 200 метрів від греблі, по лівому березі



- став «Поділля» м. Вінниця: від автодорожнього мосту в с. Пирогово вниз до греблі, по лівому бе

- став «Липовецький»: від греблі до повороту, по правому березі |
- став «Немирівський»: по греблі вздовж автомобільного шляху Вінниця-Гайсин та 300 метрів 

вверх від греблі, по правому березі |
- став «Вали-4», Вінницького району: 200 метрів від греблі, по обидва береги |
- став «Вали-6», Вінницького району: 200 метрів від греблі, по обидва береги|
- став «Корделівський» Хмільницького району: по греблі вздовж автомобільного шляху Вінни 

Житомир |
- став «Погребище»: 200 метрів від греблі, по правому березі|
- став «Центральний» смт. Тростянець: 200 метрів від греблі, по правому і
- став в смт. Браїлів, Жмеринського району: 200 метрів від греблі, по правому березі |
- став «Томашпільський»: по греблі |
- став «Водокачка», м.Козятин: 100 метрів від містка, що веде до стадіону вправо до греблі |

- став «Цукрозаводський» смт. Чечельник: від пляжу до греблі і до містка, по лівому березі


