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Про встановлення весняно-літньої
заборони на лов риби, інших водних
біоресурсів в рибогосподарських
водних о б ’єктах Вінницької області
у 2018 році

З метою збереження середовища і умов відтворення водних біоресурсів,
керуючись ст. 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів», згідно з п.п. 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, п.п. 3.14, 4.4, 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, Плану заходів щодо підготовки і проведення
весняно-літньої заборони у 2018 році, затвердженого Головою Державного агентства
рибного господарства України 26.02.2018 року
НАКАЗУЮ:
1. Встановити весняно-літню заборону на вилов водних біоресурсів на період
нересту риби і відтворення інших водних біоресурсів в рибогосподарських
водних об’єктах Вінницької області у такі строки:
- у річках та їх притоках

- у водосховищах, озерах, ставках
(за винятком ізольованих природних
або штучно створених водних об’єктів,
наданих у користування для потреб
аквакультури)

з 1 квітня по 20 травня
(загальна тривалість 50 діб);
з 1 квітня по 9 червня
(загальна тривалість 70 діб);

- у р. Дністер

- вилов раків у всіх рибогосподарських
водоймах

з І квітня по 9 червня
(загальна тривалість 70 діб);

з 1 квітня по
9 червня
(загальна тривалість 70 діб).

2. 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
проходу фарватером, транзитного проходу, виконання робіт по встановленню
бакенів і у випадках надзвичайної потреби (шторм, туман, аварія і т.п.), та крім
суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних
біоресурсів.
3. В нерестовий заборонений період, дозволити любительське і
спортивне рибальство з берега однією поплавковою, або донною вудкою з
одним гачком і спінінгом, на спеціально визначених органами рибоохорони
ділянках водойм згідно додатку № 1.
4. Управлінню Державного агентства рибного господарства у Вінницькій
області:
- забезпечити узгодження та здійснення спільних з місцевими державними
адміністраціями заходів щодо проведення дво- та тримісячників з охорони водних
біоресурсів;
- систематично вести спостереження за нерестом риби і станом на і -е число
кожного місяця надсилати до Державного агентства рибного господарства
України інформацію про хід нересту;
- наказ про встановлення строків весняно-літньої заборони на лов риби та інших
водних біоресурсів і проведення дво- та тримісячників з їх охорони
оприлюднити через засоби масової інформації;
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Н ачальник управління

Додаток
до наказу Управління Державного агентства
рибного господарства у Вінницькій області
від 16 березня 2018 року № 2 7 -0

ПЕРЕЛІК
ділянок водойм області, де дозволено любительський і спортивний
вилов риби з берега однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком
і спінінгом в нерестовий період 2018 року
У річці Південний Буг:
в межах м. Хмільник, по обидва береги;
від автодорожного мосту в с. Гугцинці, Калинівського району до водозабірної споруди ДП «Калинівкаводоканал», по лівому березі;
від автодорожного мосту в с. Лаврівка, Вінницького району вверх по течії 1 км, по правому березі;
від острова в с. Лаврівка, Вінницького району до початку с. Коло-Михайлівка, по правому березі;
від автодорожного мосту в с.Селище, Тиврівського району до автодорожного мосту в с. Могилівка,
Жмеринського району, по обидва береги, за винятком гирла р. Ровець в радіусі 200 метрів;
від Сутиського парку вниз в межах Сутиського дачного масиву, по лівому березі;
смт. Тиврів: від старого мосту до Михайлівського броду, по обидва береги;
в межах с. Сокілець, Немирівського району,300 метрів вверх та 300 метрів вниз від пляжу ДП «Дитячий
санаторій «Сокілець», по лівому березі; від закінчення вулиці Набережна 450 метрів вниз, по лівому
березі;
від залізничної станції с. Райгород вверх до с. М ар’янівка, Немирівського району, по лівому березі;
від Ладижинського кар’єру до залізничного мосту в с. Губник, Тростянецького району, по правому березі.
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, Ямпільського району:
від прикордонного знаку № 0147 до прикордонного знаку № 0151;
В межах с. Іванків, Ямпільського району:
від прикордонного знаку № 0176 до прикордонного знаку № 0178;
В межах с. Цекинівка, Ямпільського району:
від прикордонного знаку № 0179 до прикордонного знаку № 0184;
В межах с. Велика Кісниця, Ямпільського району:
від прикордонного знаку № 0191 до прикордонного знаку № 0195.
У річці Мурафа:
від греблі водосховища в с. Станіславчик, Жмеринського району вниз по течії на відстань 300
метрів, по обидва береги;
від гирла р. Мурафа вверх по течії до с. Улянівка, Ямпільського району по лівому березі;
в межах с. Гальжбіївка, Ямпільського району;
смт.Чернівці: від автодорожного мосту 300 метрів вверх, по правому березі.
У водосховищах:
Сандрацьке водосховище:
- в межах с. Широка Гребля, Хмільницького району, по правому березі.
Сабарівське водосховище:
- від водоканалу до пляжу «Хімік», по лівому березі;
- від П ’ятничанського мосту 200 метрів вверх, по правому березі;
- в районі «Бригантини», по бетонній набережній;
- від спортбази ДСТ «Спартак» до вулиці Радіона Скалецького, по правому березі.
Ладижинське водосховище:
- 500 метрів вище греблі Ладижинської ГЕС до Харпачської затоки Гайсинського району, по лівому
березі;
- від с. Новоселівка, Немирівського району до с. Маньківка, Тульчинського району, по правому березі;

- від початку с. Зяньківці, Немирівського району до острова в с. Сокільці, Гайсинського району, по
правому березі.
Глибочокське водосховище:
- в межах с. Глибочок, Тростянецького району, по лівому березі;
- в межах с. Митківка, Тростянецького району, по правому березі.
Дмитренківське водосховище:
- по правому березі між с. Бубнівка та с. Дмитренки, Гайсинського району.
Супрунівське водосховище:
- від соснового лісу до греблі с. Супрунів Літинського району, по правому березі.
Сутиське водосховище:
- від залізничного мосту в м. Гнівань до вагової Гніванського гранітного кар’єру, по лівому березі;
Клекотинське водосховище (Шаргородський район): по греблі.
Мартинівське водосховище (Жмеринський район): по греблі.
Антонівське водосховище (Барський район):
- по греблі між с. Антонівка та с. Глинянка, Барського району.
Медведівське водосховище (Козятинський р-н):
- по греблі автомобільного шляху Вінниця-Житомир, по обидві сторони.
Скалопільське водосховище (Чернівецький район): 200 метрів від греблі вверх, по лівому березі.
Кривошиївське водосховище (Хмільницький район): 300 метрів від греблі, по обидва береги.
Турбівське водосховище (Липовецький район):
-300 метрів від греблі по правому березі та по греблі.
Барське водосховище: по греблі.
Водосховище «Петрик» (Літинський район):
- від греблі до острова по відкритій воді з плавзасобів та по греблі з берега.
Бруслинівське водосховище (Літинський район):
- від соснової посадки до закінчення березових лісонасаджень, по правому березі.
Водосховище «Бершадське верхнє»: від мосту до меблевої фабрики, по лівому березі.
Водосховище «Піски Бершадські»: від греблі цукрозаводу вверх до будівель м. Бершадь, по лівому
березі.
Водосховище «Іллінецьке»: 300 метрів від греблі, по правому березі та 1 км від греблі, по лівому березі.
Водосховище «Кирнасівське» (Тульчинський район): від курятника до греблі, по лівому березі.
У ставках:
- став «Флорине» Бершадського району: від греблі вверх до території парку, по правому березі;
- став «Французький» Тростянецького району: по правому березі;
- став «Качурів» Гайсинського району: 200 метрів від греблі, по лівому березі;
- став «Поділля» м.Вінниця: від автодорожного мосту в с.Пирогово вниз до греблі, по лівому березі;
- 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», Немирівського району: 200 метрів від греблі, по обидва береги;
- став «Вали-6», Немирівського району: 200 метрів від греблі, по обидва береги;
- став «Корделівський» Калинівського району: по греблі вздовж автомобільного шляху ВінницяЖитомир;
- став «Погребище»: 200 метрів від греблі, по правому березі;
- став «Центральний» смт. Тростянець: 200 метрів від греблі, по правому березі;
- 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;
- став «Слобода-Межирівська» Жмеринського району: 300 метрів від греблі, по лівому березі;
- став в с. Красне, Тиврівського району: по греблі;
- став «Хижинецький» с. Хижинці, Вінницького району: 300 метрів від греблі, по обидва береги.
Головний спеціаліст відділу іхтіології
та регулювання рибальства

Н.І. Гуменчук

