ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ
І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА
РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ЛЬВІВРИБООХОРОНА)

НАКАЗ
19 жовтня 2017 року

м. Львів

№ 39

Про встановлення заборони
вилову водних біоресурсів
на зимувальних ямах
Керуючись Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство
та охорону водних біоресурсів», п. 8.3 та п. 9.13.9 ст. 9 «Правил промислового
рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України», зар. в Мін`юсті України
25.05.1999р. за №326/3619, п. 4.14.3 ст. 4 «Правил любительського і спортивного
рибальства», зар. в Мін`юсті України 28.04.1999р. за № 269/3362 та з метою
забезпечення охорони зимівлі водних біоресурсів,
Н А К А З У Ю:
1. Заборонити вилов риби та інших водних біоресурсів на зимувальних ямах
рибогосподарських водних об’єктів Львівської області з 01 листопада 2017
року до 10 березня 2018 року згідно переліку(додаток №1).
2. Інспекторському складу забезпечити належну охорону місць зимування водних
біоресурсів, створивши пункти спостереження за їх зимівлею з числа
громадських інспекторів, членів мисливсько-рибальських товариств,
користувачів.
3. Сектору іхтіології та регулювання рибальства управління (завідувач сектора
іхтіології та регулювання рибальства Косач І.О.) розробити заходи по
запобіганню явищ задухи та загибелі риби в зимовий період 2016-2017 років.
4. Оповістити через засоби масової інформації населення, зацікавлені
підприємства, організації та місцеву адміністрацію про встановлення заборони
на вилов водних біоресурсів на зимувальних ямах.
5. Сектору іхтіології та регулювання рибальства Управління систематично,
станом на 1-е число кожного місяця, надавати Держрибагентству України
інформацію про стан зимівлі водних біоресурсів у підконтрольних водних
об’єктах.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник начальника управління

Сисун З.М.

Додаток №1
до Наказу Львіврибоохорони
від 19.10.2017р. № 39
Перелік основних зимувальних ям
на рибогосподарських водоймах Львівської області
р. Дністер
1. В межах міста Старий Самбір (площа 3,0 га);
2. В межах сіл Долобів та Чайковичі (Самбірський р-н, площа 2,0 га);
3. В межах с. Монастирець по течії ріки до впадіння в неї р. Верещиця (Городоцький
р-н, площа 5,0га);
4. Від межі с. Колодруби проти течії ріки на відстані 500м і за течією ріки на відстані
500м (Миколаївський р-н, площа 3,0 га);
5. В с. Розвадів в 500-метровій зоні автомобільних і залізничного мостів
(Миколаївський р-н, площа 4,5 га);
6. В с. Березина в 500-метровій зоні автомобільного моста (Миколаївський р-н,
площа 3,0 га);
7. Ділянка ріки навпроти с. Демидів, вниз по течії ріки до її ділянки навпроти с.
Буковина (Жидачівський р-н, площа 8,0 га);
8. Ділянка ріки навпроти с. Заліски до її ділянки на віддалі 500м нижче залізничного
моста в с. Бородчиці (Жидачівський р-н, площа 7,0 га);
9. Від підвісного моста в с. Млиниська до ділянки ріки на віддалі 500м нижче
автомобільного моста в с.м.т. Журавно (Жидачівський р-н, площа 8,0 га);
10. Ділянка ріки від автомобільного моста с. Березина до автомобільного моста в с.
Заліски (Жидачівський р-н, площа 4,1 га).
р. Стрий
1. Ділянка ріки навпроти м. Стрий (площа 5,0 га);
2. Ділянка ріки навпроти с. Верхнє Синьовидне, вниз по течії ріки до її ділянки
навпроти с. Тишівниця (Сколівський р-н, площа 3,0 га);
3. Ділянка ріки навпроти с. Піщани вниз по течії до кордону з Жидачівським районом
(Стрийський р-н, площа 8,0 га);
4. Ділянка ріки від автомобільного моста в м. Жидачів вниз по течії до її впадіння в р.
Дністер (Жидачівський р-н, площа 10,0 га);
5. Ділянка ріки від с. Кути до межі м. Жидачів (Жидачівський р-н, площа 4,6 га).
6. Ділянка ріки в с. Рибник (біля насосної станції) (Дрогобицький р-н, площа 2,5 га);
7. Ділянка ріки від с. Любинці до межі с. Конюхів (Стрийський р-н);
р. Опір
1. Ділянка р. Опір від межі с. Дубина до місця впадання її в р. Стрий (Сколівський рн);
р. Свіча
1. Ділянка ріки в 500м зоні (вниз і вверх по течії) від автомобільного моста біля с.
Зарічне (Стрийський р-н, площа 2,0 га).
р. Стрв´яж
1. Ділянка ріки в межах с. Луки до місця впадіння в неї р. Болозівка (Самбірський р-н,
площа 1,5 га).
р. Верещиця
1. Ділянка ріки в межах м. Комарно (Городоцький р-н, площа 2,0 га);

2. Ділянка ріки в межах с. Великий Любінь (Городоцький р-н, площа 3,0 га).
р. Західний Буг
1. Ділянка ріки в межах с. Старий Добротвір (Кам’янка-Бузький р-н, площа 1,5 га);
2. Ділянка ріки від с. Городище до нового автомобільного моста в м. Червонограді
(Сокальський р-н, площа 10,0 га);
3. Ділянка ріки від старого автомобільного моста в м. Червонограді до греблі с.
Завишень (Сокальський р-н, площа 12,0га);
4. Ділянка ріки від с. Конотопи до автомобільного моста в с. Скоморохи (Сокальський
р-н, площа 15,0 га);
5. Ділянка ріки від с. Острівчик-Пильний до м. Буськ (Буський р-н, площа 12,0 га).
р. Стир
1. Ділянка ріки від с. Стремільче до с. Станіславчик (Радехівський, Бродівський р-ни,
площа 16,0 га).
«Добротвірське» водосховище
1. Від БНС Радехівського цукрового заводу до бетонного покриття берегової лінії в с.
Ст. Добротвір (за течією р. Зах. Буг, площа 12,0 га);
2. Ділянка водосховища від греблі Добротвірської ТЕС на відстані 500 м. по обидві
сторони (проти течії р. Західний Буг, площа 10,0 га).
Водосховище «Терновиця»
1. Ділянка водосховища від водоскидного каналу по обидві його сторони на відстані
300м (площа 10,0 га).
Водосховище «Прилбичі»
1. Ділянка водосховища вздовж бетонної дамби і по 200 м з обох її сторін (площа 12,0
га).
Водосховище «Гамаліївка»
1. Вздовж берегової зони із розміщенням гідротехнічних споруд на відстані 100м до
акваторії (8,0 га).
Недільчинське водосховище біля с. Завадів
1. Ділянка водосховища від водоскидного шлюзу по обидві його сторони на відстані
50м (площа 1,5 га).
Стебниківське водосховище («Доброгостів»)
1. Ділянка водосховища на відстані 100м. по обидві сторони від бетонної греблі
(площа 8,0га).
Яворівське водосховище
1.Ділянка водосховища від водоскидного шлюзу по обидві сторони на відстані 100м.
(площа 10.0 га.).
Віжомлянське хвостосховище («Віжомля»)
1. Ділянка водосховища вздовж берегової зони від с. Віжомля ( площа 8,0 га).
Водосховище «Оселя»
1. Вздовж бетонної дамби і по обидві її сторони на відстані 100м (площа 10,0 га).
Водосховище «Грушів»

1. Від межі с. Грушів до межі с. Колониці (площа 7,0 га).
Озеро «Глинна Наварія»
1. В районі розміщення БНС Львівської ТЕЦ-1 (площа 6,0 га).

