ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(Чернігівський рибоохоронний патруль)

НАКАЗ
18 жовтня 2018 року

м. Чернігів

№ 66-од

Про заборону вилову водних біоресурсів
на зимувальних ямах в зоні діяльності
управління
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», згідно з пп. 8.3.,
9.13.9., 11.2. Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних
об’єктах України, затверджених наказом Державного комітету рибного
господарства України від 18.03.99 № 33, зареєстрованого у Міністерстві
юстиції України 25 травня 1999 року за № 326/3619 та пп. 3.15., 4.14.3., 5.3.
Правил любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом
Державного комітету рибного господарства України від 15.02.99 № 19,
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 квітня 1999 року за
№ 269/3562,

НАКАЗУЮ:
1. Заборонити будь-який вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах в
осінньо-зимовий період 2018 —2019 років з 1 листопада 2018 р. до початку
весняно-літньої заборони на лов водних біоресурсів згідно з додатком.
2. Відділу іхтіології та регулюванню рибальства (Маслак В.В.) розробити до
01.12.2018 р. заходи щодо запобігання явищ задухи і загибелі риби.
3. Державним інспекторам управління забезпечити
зимувальних ям та контроль за ходом зимівлі.

належну

охорону

4. Довести до відома держадміністрацій та оповістити через пресу, інтернет
видання, телебачення населення та зацікавлені підприємства, установи,
організації про встановлення термінів заборони та розташування
зимувальних ям.
5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

М.М.Каленюк

Додаток
до наказу Управління Державного агентства рибного
господарства у Чернігівській області
№ 66-од від 18 жовтня 2018 р.

Основні місця зимівлі риб (зимувальні ями) в водоймах підконтрольних Управлінню Державного агентства
рибного господарства у Чернігівській області.
р. Сож: *
від гирла р. Немильня Ріпкинського району вниз 1 км (від 52.02477, 30.94471 до 52.01667, 30.93962);
від гирла р. Сож Ріпкинського району проти течії 1 км (від 51.95458, 30.81719 до 51.94788, 30.80651).

р. Дніпро:
від гирла р. Сож Ріпкинського району вниз 1 км (від 51.94788, 30.80651 до 51.93952, 30.80998);
від с. Лопатні, Ріпкинського району вгору проти течії 3 км (від 51.88586, 30.72832 до 51.86508, 30.70581);
від виходу затоки, що знаходиться навпроти с. Деражичі (Республіка Білорусь), вниз за течією 1 км та вгору проти течії 1
км, Ріпкинського району (від 51.78454, 30.63852 до 51.77163, 30.62267);
від входу в Любецький затон сел. Любеч Ріпкинського району вгору проти течії 5 км включаючи урочище Змії (від
51.75474, 30.65021 до 51.71598, 30.62621);
від виходу затоки поблизу с. Кукари, Ріпкинського району вниз за течією 1 км та вгору проти течії 1 км (від 51.68643,
30.57311 до 51.66911, 30.57593);
від виходу з Станецького старика с. Миси Ріпкинського району вниз 1 км та вгору 1 км (від 51.66133, 30.57289 до 51.64557,
30.57756);
від виходу з Редьківського старика с. Редьківка Ріпкинського району вгору проти течії 1,5 км (від 51.66136, 30.57266 до
51.64555,30.57759);
від входу в урочища Річище Чернігівського району до входу в урочище Яблунів Чернігівського району за течією (від
51.46998, 30.60636 до 51.45955, 30.60022);
’
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від виходу з урочище Яблунів Чернігівського району вгору та вниз по 500 м. в обидва боки (від 51.46997, 30.60632 до
51.45954,30.60023);
від автомобільного мосту через р. Дніпро Чернігівського району вниз 4 км до виходу з урочища Пресувальня (від 51.39369,
30.64009 до 51.36691, 30.63712).

р. Десна:

,

від бакенського будинку в с. Мурав’ї Новгород-Сіверського району, вгору проти течії 200 метрів (від 52.33397, 33.40045 до
52.33274, 33.39822);
затока “Річиця” на р. Судость поблизу с. Колос Новгород-Сіверського району (від 52.33435, 33.34999 до 52.33281,
33.33617);
від гирла р. Судость до гирла р. Пятна поблизу с. Камінь Новгород-Сіверського району (від 52.32827, 33.39781 до 52.28781,
33.36822);
Каменська затока в поблизу с. Камінь Новгород-Сіверського району (від 52.29111, 33.36634 до 52.28754, 33.36753);
від гирла р. Смячка Новгород-Сіверського району вгору 500 м, вниз 1 км (від 52.10771, 33.29621 до 52.10171, 33.30883);
р. Смячка від ставків рибного господарства до гирла Новгород-Сіверського району (від 52.10302, 33.24745 до 52.10184,
33.29457);
від гирла р. Убідь Сосницького району вгору і вниз 1 км (від 51.51145, 32.57663 до 51.50613, 32.57145);
р. Убідь Сосницького району з усіма рукавами від мосту у м. Сосниця до гирла (від 51.53021, 32.51429 до 51.51184,
32.57722);
від гирла р. Снов Чернігівського району вгору 2,5 км і вниз 1 км (від 51.52621, 31.55827 до 51.52741, 31.51766);
від гирла р. Замглай вниз за течією 9 км до озера Полковниця Чернігівського району (від 51.51803, 31.47278 до 51.49135,
31.40128);
затока Західного порту м. Чернігів (від 51.44394, 31.26503 до 51.44026, 31.27342);
від залізничного мосту поблизу м. Чернігова до автошляхового мосту у с. Шестовиця Чернігівського району (від 51.45116,
31.28162 до 51.37133, 31.21053);
р. Білоус від скидної споруди ПрАТ «Чернігіврибгосп» поблизу с. Жавинка Чернігівського району до гирла (від 51.42082,
31.25263 до 51.41654, 31.24269);
від початку бази відпочинку ЧЕЗАРА с. Ладинка Чернігівського району вгору проти течії 500 м (від 51.29712, 31.13021 до
51.29877,31.12338);

від входу в Слабинський старик поблизу с. Ладинка Чернігівського району вниз за течією - 300 м (від 51.29892, 31.11721
до 51.29755, 31.11254);
ділянка р. Десна вниз та вгору 500 м від виходу із Виповзянського старика в районі с. Виповзів Козелецького району (від
50.91214, 30.82638 до 50.91111, 30.81722);
Виповзянський старик поблизу с. Виповзів Козелецького району (від 50.92037, 30.79776 до 50.91495, 30.82098);
від виходу з протоки Озеро поблизу с. Євминка Козелецького району (насосна станція) до входу в р. Сліпець поблизу с.
Крехаїв Козелецького району протяжністю 2 км (від 50.83224, 30.77974 до 50.82462, 30.76581).

*

Начальник відділу іхтіології та регулювання рибальства

