
   

 

 
 
 
 

ДЕРЖАВНЕ  АГЕНТСТВО   

МЕЛІОРАЦІЇ ТА РИБНОГО  ГОСПОДАРСТВА  УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА  МЕЛІОРАЦІЇ ТА 

РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
 

НАКАЗ 
 

27 березня 2023 року                     Кропивницький                                 № 16-74 

 
Про заборону добування (вилову) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах 

(їх частинах) у період нересту та затвердження переліку меж нерестовищ на водних об’єктах 

Кіровоградської області у 2023 році в районі діяльності Управління Державного агентства 

меліорації та рибного господарства у Кіровоградській області  

  

Відповідно до статті 10 Закону України «Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», статті 38 Закону 

України «Про тваринний світ», пункту 8 розділу І та пункту 3 розділу ІІ Правил 

любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом Міністерства 

аграрної політики та продовольства України від 19.09.2022 № 700, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 року за № 

1412/38748 (Правила любительського і спортивного рибальства), пунктів 8.1, 

8.3 Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах 

України, затверджених наказом Держкомрибгоспу від 18.03.1999 № 33, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 1999 року за № 

326/3619, наказу Державного агентства меліорації та рибного господарства 

України «Про затвердження районів діяльності територіальних органів 

Державного агентства меліорації та рибного господарства України» 21.09.2022 

№ 186, «Науково-біологічного обгрунтування переліку меж нерестових ділянок 

у рибогосподарських водних об’єктах на період 2023-2025 рр.» розробленого 

Інститутом рибного господарства НААН від 17 березня 2023 року, листа 

Інституту рибного господарства НААН України від 16.03.2023  № 127-03/23,  з 

метою забезпечення охорони водних біоресурсів, шляхів міграції, нерестовищ 

та створення сприятливих умов для природного відтворення водних  

біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах, розташованих в районі 

діяльності (контролю) Управління Державного агентства меліорації та рибного 

господарства у Кіровоградської області,  
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів 

у весняно-літній період природного відтворення (нересту) у 2023 році на 

водних об’єктах Кіровоградської області, на Кременчуцькому та Кам’янському 



водосховищах в межах Кіровоградської області (включаючи першу та останню 

дату): 

- У всіх річках та їх кореневих водах (руслах річок з усіма діючими 

рукавами, затоками, затонами) – з 01 квітня по 20 травня 2023 року; 

- У всіх водосховищах – з 01 квітня по 09 червня 2023 року; 

- У придаткових водоймах – з 01 квітня по 30 червня 2023 року. 

 2. Затвердити перелік меж нерестовищ у період нересту згідно з додатком 

1. 

 3. Любительське і спортивне рибальство у період весняно-літньої заборони 

здійснюється відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства. 

 4. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» 

забезпечити належний контроль в період нересту за: 

 - охороною риби та інших водних біоресурсів; 

 - роботою водозабірних споруд, що здійснюють забір води із 

рибогосподарських водойм; 

 - дотриманням громадянами та юридичними особами діючих правил 

торгівлі на ринках в частині реалізації водних біоресурсів. 

 5. Державним інспекторам відділу охорони водних біоресурсів 

«Рибоохоронний патруль» надавати інформацію про проходження нересту 

водних біоресурсів до відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації 

до 01 числа кожного місяця до закінчення нерестової заборони. 

 6. 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. 

 7. Відділу матеріально-технічного забезпечення забезпечити перевірку 

наявної матеріально-технічної бази (автомобільного та водного транспорту), 

провести перевірку засобів рятування та обладнання плавзасобів. 

 8. Відповідальному із забезпечення зв’язків із засобами масової інформації 

не пізніше одного робочого дня з дня видачі наказу оприлюднити його на 

офіційному вебсайті. 

 9. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Начальник управління                                                        Дмитро КОСТІНЮК 

 

 

 

 

 

 
 


