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НАКАЗ
Житомир №■

Про встановлення заборони 
добування(вилову) водних 
біоресурсів у рибогосподарських 
водних об’єктах Житомирської 
області на період нересту у 2023 році

Відповідно до статей 9, 10 Закону України «Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», пунктів 8.1, 8.2, 8.3 
Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах 
України, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства 
України від 18.03.1999 № 33, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
25 травня 1999 р. за№ 326/3619, пункту 8 розділу І, пункту 3 розділу II. підпункту 
6 пункту 3 розділу IV, підпункту 4 пункту 4 розділу IV, підпункту 9 пункту 5 
розділу IV Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених 
наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 19.09.2022 № 
700, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2022 р. за 
№ 1412/38748 (далі - Правила любительського і спортивного рибальства), 
керуючись Положенням про Управління Державного агентства меліорації та 
рибного господарства у Житомирській області, затвердженим наказом 
Державного агентства рибного господарства У країни 15 липня 2016 року № 229 
(зі змінами), на підставі Науково-біологічного обґрунтування переліку меж 
нерестовищ на рибогосподарських водних об'єктах на період 2023-2025 рр., 
розробленого та затвердженого Інститутом рибного господарства НААН 
України 17.03.2023 р. та рекомендацій Інституту рибного господарства НААН 
України від 16.03.2023 р. № 125-03/23, з метою забезпечення охорони водних 
біоресурсів та створення сприятливих умов для їх природного відтворення у 
рибогосподарських водних об’єктах в зоні діяльності Управління Державного 
агентства меліорації та рибного господарства у Житомирській області (далі - 
Управління),
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НАКАЗУЮ:

1. Затвердити у 2023 році терміни весняно-літньої нерестової заборони на лов 
водних біоресурсів (включаючи першу та останню дати):
- у водосховищах - з 01 квітня по 09 червня 2023 р.;
- у річках та їх кореневих водах - з 01 квітня по 20 травня 2023 р.;
- у придаткових водах - з 01 квітня по 30 червня 2023 р.

2. Затвердити межі нерестовищ по всій акваторії рибогосподарських водних 
об’єктів, підконтрольних Житомирському рибоохоронному патрулю, за 
виключенням ділянок в адміністративних межах населених пунктів, де 
дозволяється любительське та спортивне рибальство відповідно до вимог 
Правил любительського і спортивного рибальства.

3. Заборонити пересування всіх транспортних засобів чи моторних суден у 
заборонених місцях, у період нересту, на нерестовищах, за виключенням 
суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими 
уповноваженими органами державної влади.

4. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» забезпечити 
здійснення заходів по охороні водних біоресурсів.

5. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль», відділу 
іхтіології, регулювання рибальства та меліорації довести даний наказ до 
відома обласної військової адміністрації, районних державних адміністрацій, 
зацікавлених підприємств, установ, організацій, населення та оприлюднити 
його на офіційному вебсайті Управління протягом одного робочого дня з дня 
видачі наказу.

6. Відділу іхтіології, регулювання рибальства та меліорації у термін до 3-го 
числа кожного місяця наступного за звітним до кінця нерестової заборони 
надавати Держрибагентству інформацію про стан проходження нересту 
водних біоресурсів.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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