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Про встановлення весняно-літньої
нерестової заборони на лов риби,
інших водних біоресурсів
в рибогосподарських водних об ’єктах
Вінницької області у 2021 році

Відповідно до статей 10, 17 Закону України «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», пунктів 8.1, 8.2, 8.3, 11
Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах
України, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 18.03.1999 р. №
33, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.05.1999 року за
№326/3619, пунктів 3.14, 4.4, 4.5, 4.14.3, 5.3 Правил любительського і
спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від
15.02.1999 р. № 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28.04.1999 року за № 269/3562, листа Інституту рибного господарства НААН
України від 25.02.2021 № 68-02/21, Плану заходів з підготовки і проведення
весняно-літньої нерестової заборони у 2021 році, затвердженого Головою
Державного агентства рибного господарства України від 02.03.2021 року, з
метою
охорони
природного
відтворення водних
біоресурсів
у
рибогосподарських водних об’єктах в зоні діяльності Управління Державного
агентства рибного господарства у Вінницькій області,
НАКАЗУЮ:

1.
Встановити весняно-літню заборону на вилов водних біоресурсів н
період нересту риби і відтворення інших водних біоресурсів у рибогосподарських
водних об’єктах Вінницької області у такі строки:
- у річках та їх притоках

з 1 квітня по 20 травня (включно);

- у водосховищах, озерах, ставках
з 1 квітня по 09 червня (включно);
(за винятком ізольованих природних
або штучно створених водних об’єктів,
наданих у користування для потреб
аквакультури)
- у р. Дністер з усіма притоками
- вилов раків у всіх рибогосподарських
водоймах

з 1 квітня по 10 червня (включно);

з 1 квітня по 09 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 рибного господарства у
Вінницькій області, за виключенням водойм, наданих в оренду суб’єктам
господарювання, що здійснюють свою діяльність на умовах аквакультури та крім
місць, спеціально визначених у додатку, де дозволяється любительський вилов
риби однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з
берега.
3. Під час нересту риби заборонити проведення в рибогосподарських
водних об’єктах та в прибережних захисних смугах днопоглиблювальні,
вибухові, бурові, сейсмологічні роботи, видобуток гравію та піщано-ракушкової
суміші, а також заборонити пересування будь-яких плавзасобів, за винятком
суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних
біоресурсів.
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.Інспекторському
складу
відділу
охорони
водних біоресурсів
«Рибоохоронний патруль» і сектору іхтіології та регулювання рибальства:
- забезпечити узгодження та здійснення з місцевими державними адміністраціями
спільних заходів щодо проведення дво- та тримісячників з охорони водних
біоресурсів;
- систематично вести спостереження за нерестом риби і станом на 1-е число
кожного місяця подавати до Державного агентства рибного господарства
України інформацію про хід нерестової кампанії;
- довести до відома населення області через засоби масової інформації наказ про
встановлення строків весняно-літньої нерестової заборони на лов риби та інших
водних біоресурсів і проведення дво- та тримісячників з їх охорони.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник управління

Олексій ЯГЕЛЬСЬКИИ

Додаток
до наказу Управління Державного агентства
рибного господарства у Вінницькій області
від
сД/ №

ОЗ,

О

ПЕРЕЛІК
ділянок водойм області, де дозволено любительський і спортивний
вилов риби з берега однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком
і спінінгом в нерестовий період 2021 року
У річці Південний Буг:
в межах м. Хмільник, по обидва береги (49.54554, 27.97745 - 49.55676, 27.91179);
від автодорожнього мосту в с. Гущинці (Іванівська ТГ) Хмільницький район до водозабірної споруди ДП
«Калинівка-водоканал», по лівому березі(49.43553, 28.37004);
від автодорожнього мосту в с. Лаврівка (Стрижавська ТГ) Вінницького району вверх по течії 1 км, по
правому березі (49.35775, 28.45493);
від острова в с. Лаврівка (Стрижавська ТГ) Вінницького району до початку с. Коло-Михайлівка
(Стрижавська ТГ) Вінницького району, по правому березі (49.34419, 28.4866);
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 радіусі
200 метрів (49.13059, 28.3582 - 49.09399, 28.31457);
від Сутиського парку вниз в межах Сутиського дачного масиву, по лівому березі (49.03685, 28.44725);
смт. Тиврів, Вінницького району: від старого мосту до Михайлівського броду, по обидва береги (49.02315,
28.51014- 49.02966,28.51364);
в межах с. Сокілець (Немирівська ТГ) Вінницького району,300 метрів вверх та 300 метрів вниз від пляжу
ДП «Дитячий санаторій «Сокілець», по лівому березі (48.86228, 28.71766); від закінчення вулиці
Набережна 450 метрів вниз, по лівому березі (48.86048, 28.73036);
від залізничної станції с. Райгород (Райгородська ТГ) Гайсинського району вверх до с. Мар’янівка
(Райгородська ТГ) Гайсинського району, по лівому березі (48.87194, 29.08072 - 48.87292, 29.05235);
від Ладижинського кар’єру до залізничного мосту в с. Губник (Ладижинська ТГ) Гайсинського району, по
правому березі(48.65071, 29.30551);
від автодорожнього мосту в с. Красносілка (Бершадська ТГ) Гайсинського району вниз по течії до
закінчення населеного пункту, по обидва береги (48.49419, 29.62954 - 48.49337, 29.62881).
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 (48.94426, 28.10689);
від гирла р. Мурафа вверх по течії до с. Улянівка (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району по
лівому березі (48.21623, 28.22666);
в межах с. Гальжбїївка (Ямпільська ТГ) Могилів-Подільського району;
смт.Чернівці: від автодорожнього мосту 300 метрів вверх, по правому березі (48.54533, 28.09598).

Сербинівське водосховище (Жмеринський район): 500 метрів від греблі вверх, по правому березі
(49.05558, 27.9294 - 49.05206, 27.92597);
Новоживотівське водосховище (Вінницький район): по греблі (49.27667, 29.53626 - 49.27623, 29.53841).
У ставках:
- став «Флорине» Гайсинського району: від греблі вверх до території парку, по правому березі(48.35299,
29.51639);
- став «Французький» Гайсинського району: по правому березі (48.5103, 29.19809);
- став «Качурів» Гайсинського району: 200 метрів від греблі, по лівому березі (48.78518, 29.40771);
- став «Поділля» м. Вінниця: від автодорожнього мосту в с. Пирогово вниз до греблі, по лівому березі
(49.2148,28.42831);
- став «Липовецький»: від греблі до повороту, по правому березі (49.23243, 29.05004);
- став «Немирівський»: по греблі вздовж автомобільного шляху Вінниця-Гайсин та 300 метрів
вверх від греблі, по правому березі (48.96104, 28.83917);
- став «Вали-4», Вінницького району: 200 метрів від греблі, по обидва береги (48.95353, 28.86447);
- став «Вали-6», Вінницького району:
200 метрів від греблі, по обидва береги(48.94899, 28.88395);
- став «Корделівський» Хмільницького району: по греблі вздовж автомобільного шляху Вінниця Житомир (49.5291, 28.54406);
- став «Погребище»: 200 метрів від греблі, по правому березі(49.49517, 29.25375 - 49.49347, 29.25521);
- став «Центральний» смт. Тростянець: 200 метрів від греблі, по правому березі(48.50926, 29.22553);
- став в смт. Браїлів, Жмеринського району: 200 метрів від греблі, по правому березі (49.11292, 28.13418 );
- став «Томашпільський»: по греблі (48.53902, 28.52037);
- став «Водокачка», м.Козятин: 100 метрів від містка, що веде до стадіону вправо до греблі (49.72064,
28.83066);
- став «Цукрозаводський» смт. Чечельник: від пляжу до греблі і до містка, по лівому березі (48.21324,
29.31727); .
- став в с. Красне (Тиврівська ТГ) Вінницького району: по греблі (48.91002, 28.39676).

