






 

 

 

Додаток  1 

ЗАТВЕРДЖЕНО       

наказом Миколаївського 

рибоохоронного патруля 

від 29.03.2023 № 76 

 
                           

Перелік  

меж нерестовищ у період нересту на рибогосподарських водних об’єктах в 

зоні контролю Миколаївського рибоохоронного патруля 
 

№ 

п/п 

Назва 

водойми 

(їх ділянки) 

Місце знаходження 

 
Субстрат 

Види водних 

біоресурсів, 

які 

нерестяться 

1 2 3 4 5 

1.  
Бузький 

лиман 

Вздовж правого берега в 

межах с. Каталине, вглиб 

водойми на 300 м.   

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність 

Лящ, судак 

2.  “ – “ 

Вздовж лівого берега від 

Ожарської коси до Кривої 

коси, вглиб водойми на 500 м.  

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність. 

Лящ, судак, 

тараня 

3.  
р. Південний 

Буг 

Вздовж лівого берега, від 

західної межі мкр Матвіївка 

до південної межі с. Баловне 

(по плавням) і вглиб водойми 

на 500 м 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

окунь 

4.  “ – “ 

Вздовж правого берега від 

південної межі с. Петрово-

Солониха вздовж берега уверх 

за течією на 5 км по плавням 

М'яка та жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан 

5.  “ – “ 

По лівому березі від 

переправи с. Гур׳ївка униз за 

течією до ЛЕП та вглиб 

водойми на 100 м. 

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

плоскирка, 

сом 

6.  “ – “ 

По лівому березі від південної 

межі с. Новопетрівське до 

північної межі с. Зайве та 

вглиб водойми на 100 м. 

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

плоскирка, 

сом 

7.  “ – “ 

По правому березі від 

південної межі с. Сапетня до 

північної межі с. Новоюр’ївка 

та вглиб водойми на 50 м.  

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

плоскирка, 

сом 

8.  “ – “ 

По правому березі від 

насосної станції у с. Ковалівка 

до південної межі с. Андріївка 

по плавням та вглиб водойми 

на 50 м. 

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

плоскирка, 

сом 

9.  “ – “ По правому березі від М’який ґрунт, м'яка Лящ, тараня, 



с. Варюшине до с. Дмитрівка 

та вглиб водойми на 50 м. 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

карась, сазан, 

щука, 

плоскирка, 

сом 

10.  “ – “ 

По правому березі від 500 м. 

забороненої зони 

Олександрівської ГЕС до 

південної межі 

с. Виноградний сад та вглиб 

водойми на 150 м. 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Тараня, лящ, 

білизна, сазан 

11.  “ – “ 

Від північної межі с. 

Богданівка до північної межі               

с. Мар’ївка по всій ширині 

водойми 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

сом 

12.  “ – “ Гирло р. Велика Корабельна 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність 

Карась, сазан, 

тараня 

13.  “ – “ 
У межах с. Терновате – по всій 

ширині водойми 

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Карась, сазан, 

тараня, сом 

14.  “ – “ 
По лівому березі у межах                   

с. Зелена Левада 

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Тараня, сом, 

підуст, вусач 

15.  р. Синюха 

У межах м. Первомайськ від 

автомобільного мосту до 

північної межі міста – по всій 

ширині водойми 

М’який ґрунт, м'яка 

підводна рослинність, 

жорстка рослинність, 

коріння 

Тараня, сом, 

підуст, вусач 

16.  
р. Інгул 

В межах м. Миколаїв по 

правому березі від мкр 

Тернівка (водокачка) до 

високовольтної ЛЕП через 

річку та вглиб водойми 150 м 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

17.  
“ – “ 

В межах м. Миколаїв по 

лівому березі від бази 

«Велам» до з/д мосту (мкр 

Казарського) та вглиб 

водойми 100 м 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

18.  р. Інгул 
У межах с. Калинівка по всій 

ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

19.  
“ – “ У межах с. Воскресенське по 

всій ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

20.  
“ – “ 

По правому березі уверх за 

течією від східної межі  

с. Каравелове до с. Мішково-

Погорілове (інтернат) – по 

плавням 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

21.  
“ – “ По лівому березі у межах  

с. Святомиколаївка 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

22.  
“ – “ 

Від південної межі 

с. Пересадівка (дачі) до 

понтонного мосту через річку 

- по всій ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 



23.  

 

“ – “ 

Від північної межі 

с. Пересадівка до південної 

межі с. Виноградівка – по всій 

ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

24.  
“ – “ 

Від північної межі с. Інгулка 

(«Мезинове плесо») до 

південної межі с. Костичі – по 

всій ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

25.  
“ – “ 

Від південної межі с. Одрадне 

до північної межі с. Привільне 

– по всій ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

26.  
Софіївське 

водосховище 

Від південної межі 

с. Пелагіївка до південної 

межі с. Розанівка – по всій 

ширині водойми 

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак 

27.  р. Інгулець 

Повністю, в адміністративно-

територіальних межах 

Миколаївської області   

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак, окунь  

28.  р. Висунь 

Повністю, в адміністративно-

територіальних межах 

Миколаївської області   

М'яка підводна 

рослинність, жорстка 

рослинність, коріння 

Лящ, тараня, 

карась, сазан, 

судак, окунь  

29.  
Березанський 

лиман 
Бейкуський лиман 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність. 

карась, бичок 

30.  “ – “ Кільченська затока 

Піщано-гравійний 

грунт, м'яка підводна 

рослинність. 

карась, бичок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


