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ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
(ДЕРЖРИБАГЕНТСТВО)
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
ТА РЕГУЛЮ ВАННЯ РИБАЛЬСТВА У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
(В ІН Н И Ц Я Р И Б О О Х О Р О Н А )

НАКАЗ
17 жовтня 2017 р.

м.Вінниця

№ 1 6 -0

Про встановлення заборони вилову водних
біоресурсів на зимувальних ямах у водоймах
Вінницької області протягом 2017-2018 років
Згідно з пунктом 9.13.9 Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних
о б’єктах України, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України
від 18.03.1999 р. № 33, зареєстрованого у М іністерстві ю стиції України за № 325/3619 від
25.05.1999 року, пунктом 4.14.3 Правил лю бительського і спортивного рибальства,
затверджених наказом Держ авного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 р. №
19, зареєстрованого у М іністерстві ю стиції України 28.04.1999 р. за № 269/3562,
НАКАЗУЮ :
1. Заборонити промисловий та любительський і спортивний вилов риби на зимувальних
ямах рибогосподарських водних об’єктів Вінницької області з 1 листопада 2017 року і до
початку нерестового періоду 2018 року.
2. Даним наказом затвердити Перелік зимувальних ям в осінньо-зимовий період 2017-201 8
років згідно Додатку.
3. О повістити через засоби масової інформації населення та зацікавлені підприємства,
установи, організації, а також місцеві держадміністрації про встановлення меж зимувальних ям
та заборону на вилов водних біоресурсів на них.
4. Забезпечити належну охорону місць зимівлі водних біоресурсів та контроль за ходом
зимівлі, розробити заходи щодо запобігання явищ задухи і загибелі риби та інших водних
біоресурсів в період льодоставу.
5. Сектору іхтіології та регулювання рибальства систематично, станом на 1-е число
кожного місяця (до закінчення терміну охорони зимувальних ям), надавати інформацію про
стан зимівлі водних біоресурсів у підконтрольних водних об'єктах до Держрибагентства
України.
6. Наказ Управління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулювання рибальства у Вінницькій області від 17.10.2016 р. № 4 8 -0 визнати таким, що
втратив чинність.
7. Контроль за виконанням цього наказу залиш аю за собою.

Голова комісії з ліквідації
Вінницярибоохорони

І.О. Чериілевський

Додаток
Н аказ У п р ав л ін н я охорони, використання і
відтворення
водних
біоресурсів
та
регулю вання
рибальства
у
Він ниц ькій
області від 17.10. 2017 р. № 16-0

ПЕРЕЛІК
основних місць зимівлі риби у водоймах Вінницької області,
де промисловий і спортивно-любительський вилов риби в
зимовий період заборонено
річка Південний Буг:
акваторія від автодорожнього мосту в с. Лаврівка, Вінницького району, вниз по течії до
острова в с. Лаврівка, площ а 1,9 га;
акваторія від закінчення берегових насаджень лісового масиву «Дубового гаю» до гирла р.
Десенка, вклю чаю чи гирло в радіусі 50 м, площа 7,2 га;
акваторія від гирла р. Ровець 200 метрів вверх по течії (до повороту), пл. 0,4 га;
акваторія від закінчення технічних споруд Гніванського цукрозаводу (колишніх карт
фільтрації) до гирла р. Рів, площа 4,6 га;
акваторія від газової труби до Тиврівського автодорожнього мосту, площа 2,5 га;
акваторія від початку лівобереж ної частини (кінець лісового масиву) с. Канава, Тиврівського
району до паромної переправи, площ а 9,4 га;
акваторія в межах с. Гвоздів, Немирівського району та с. Рогізна, Тиврівського району, від
верхнього до нижнього перекату, площа 24,9 га;
акваторія в районі с. О стапківці, Н емирівського району, вниз по течії від початку села до
перекату, площ а 12,6 га;
акваторія від закінчення с. Грабівці, Немирівського району, вниз по течії до острова в с.
Гранітне, площ а 20 га;
акваторія в районі с. Красносілка, Бершадського району, від автодорожного мосту 500 м вниз
та 500 м вверх по течії, площ а 9 га;
акваторія в районі с. Ставки, Бершадського району, вниз по течії від початку села до кордону
Кіровоградської області, площ а 17,8 га.

Сабарівське водосховище:
акваторія від закінчення правобережної частини с. Стрижавка, Вінницького району до
окружного автодорожного мосту, площ а 8,1 га;
акваторія від П ’ятничанського мосту до Центрального мосту, площа 15,6 га;

Сутиське водосховищ е :
акваторія від затоки Гніванського гранкар’єру до високовольтної лінії, площа 7 га ;
акваторія в районі автодорожнього мосту в с. Ворош илівка, Тиврівського району, на відстані
100 м вверх та 150 м вниз по течії, площа 2,5 га;
акваторія від початку смт. Сутиски, Тиврівського р-ну до греблі Сутиської ГЕС, площа 10,4 га.

Тартакське водосховище:
акваторія ліворуч умовної лінії, що з'єднує край лісового масиву та водовипускну споруду
(старий кар’єр), площ а 4 га.

Ладижинське водосховище:
акваторія від початку с. Семенки (Семенської протоки), вниз по течії до закінчення островів
в с. Семенки, Н емирівського району, площа 46,5 г;
акваторія від с. Сокільці, Гайсинського району (звуження скель), до початку затоки перед
с.Новоселівка, Н емирівського району (закінчення скель), площ а 78,9 га.

Глибочокське водосховище:
від Глибочокської ГЕС вверх по течії на відстані 700 м до початку широкого плеса, площа
23,5 га.

Дмитренківське водосховище:
акваторія в районі Бубнівського мосту 100 м вверх та 100 м вниз за течією, площа 4 га;
акваторія від 2-ї затоки в с. Дмитренки, Гайсинського району до Д митренківської ГЕС, площа
12,5 га.

Бруслинівське водосховище:
акваторія від насосної станції вниз по течії до початку березових насаджень, площа 4 га.

Антонівське водосховище:
акваторія від затоки в с. Ш ироке, Барського району до закінчення лісового масиву по
правому березі вниз по течії, площ а 10 га.

М едведівське водосховище:
акваторія від греблі вверх по течії до насосної станції, площ а 5 га.

М урафське водосховище:
акваторія від греблі до місця базування користувача, площ а 6 га.

Скалопільське водосховище:
акваторія від греблі вверх по течії на відстані 200 метрів, площ а 2 га.

Клекотинське водосховище:
акваторія від греблі вверх по течії на відстані 100 метрів, площ а 5 га.

Кривошиївське водосховище:
акваторія від греблі вверх по течії на відстані 300 метрів, площ а 9 га.

Токарівське водосховище:
акваторія від греблі вверх по течії на відстані 100 метрів, площ а 3 га.

Петриківське водосховище:
акваторія від греблі вверх по течії на відстані 100 метрів, площа 4 га.

Новоживотівське водосховище:
акваторія в межах географічних координат (49°16'30.85"П н, 29°31 '35.48"С, 49°16'30.30"П н,
29°31'40.33"С , 49°16'28.39"П н, 29°ЗГ 35.08"С , 49°16'27.87"П н, 29°31 '39.76"С).

Новоживотівський став:
акваторія в межах географічних координат (49°15'38.88"П н, 29°33'32.86"С , 49°15'38.98"П н,
29°33'31.78"С, 49°15'36.04"П н, 29°33'29.66"С , 49°15'35.27"П н, 29°33'30.20"С ).

річки Дністер та Мурафа:
акваторія від греблі буферного водосховища в районі с. Н агоряни, М огилів-Подільського
району вниз по течії до острова в с. Кремінне, площ а 22,5 га;
акваторія в районі с. Бронниця, М огилів-Подільського району в межах очисних споруд та по
100 метрів в обидва боки від них, площ а 4,5 га;
акваторія від п о ч атку 'с. Оксанівка, Ямпільського району, вверх по течії до М ихайлівської
берегової насосної станції, площ а 28 га;
акваторія в районі с. П ороги, Ямпільського району, від прикордонного знаку
0173 км до
прикордонного знаку 0174 км, площа 15 га;
р. М урафа, акваторія в районі автодорожнього мосту в с. Біла, Ямпільського району, на
відстані 150 м вверх та 150 м вниз по течії, площа 0,3 га.

Зав. сектору іхтіології
та регулю вання рибальства

Н.І. Гуменчук

