ДЕРЖРИБАГЕНТСТВО
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дніпропетровський рибоохоронний патруль
НАКАЗ
10.10.2017 рік

Дніпро

№ 80

Про заборону лову водних біоресурсів
на зимувальних ямах та основних
місцях зимівлі у рибогосподарських
водних об'єктах області

Керуючись Законом України від 13.12.2001 року № 2894-ІІІ "Про тваринний
світ", Правилами промислового рибальства в рибогосподарських водних об'єктах
України, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства
України від 18.03.1999 № 33, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
25.05.1999 року за № 326/3619, Правилами любительського та спортивного
рибальства, затвердженими наказом Державного комітету рибного господарства
України від 15.02.1999 № 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28
квітня 1999 року за № 269/35623, з метою забезпечення охорони зимівлі водних
біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах, підконтрольних Управлінню
Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області (далі –
Управління)
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік зимувальних ям та основних місць зимівлі водних
біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах підконтрольних Управлінню, на
осінньо-зимовий період 2017—2018 років, де заборонити лов риби з 01 листопада
2017 року і до відміни весняно-літньої заборони лову водних біоресурсів у 2018
році, згідно з додатком.
2. Відділу
Управління:

охорони

водних

біоресурсів

"Рибоохоронний

патруль"

2.1. Забезпечити належну охорону місць зимівлі водних біоресурсів;
2.2. Довести до відома місцевих адміністрацій, населення, рибодобувних та
громадських організацій інформацію про встановлення заборони на лов водних
біоресурсів на зимувальних ямах у терміни та в межах зазначених у додатку;

2.3. Організувати роботу з виявлення нових місць зимівлі риби з метою
організації їх охорони;
2.4. Забезпечити надання відділу іхтіології та регулювання рибальства
Управління інформації про стан зимівлі водних біоресурсів у підконтрольних
рибогосподарських водних об'єктах станом на 15 та 30 числа кожного місяця.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник управління

В.І. Волков

Додаток
до наказу Управління Державного
агентства рибного господарства у
Дніпропетровській області
від " 10 " жовтня 2017 р. № 80
Перелік
зимувальних ям та основних місць зимівлі водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об'єктах, підконтрольних Управлінню на осінньозимовий період 2017–2018 роки, де
забороняється лов риби з 01 листопада 2017 року і до відміни Управлінням весняно-літньої
заборони лову водних біоресурсів у 2018 році.
1. На Дніпровському водосховищі:
1.1. від старої пристані в районі с. Миколаївка Петриківського району до верхів'я о.
Дика Коса по лівому берегу на відстань 500-метрів, площею – 150 га;
1.2. акваторія Карнаухівського рукава – від рибоуловлювача Таромського рибгоспу до
нижньої частини о. Погорілий (о. Дика Коса), у тому числі до нижньої частини о.
Безіменний, площею – 100 га;
1.3. акваторія Баранівського рукава – від охвістя о. Діївський до охвістя о. Дівочий по
правому березі, площею – 80 га;
1.4. акваторія від входу в Діївські плавні (верхня протока), включаючи озеро
Копитянка та озеро Дубове, площею – 50 га.
1.5. акваторія озера Болгарське Діївських плавень, площею – 60 га;
1.6. акваторія від турбази комбайнового заводу (Орільський канал) до пристані
Сугаківка і до фарватеру, площею – 40 га;
1.7. акваторія від о. Самарський до о. Безіменний (вище Кремської затоки), ширина
400 м, площею – 100 га;
1.8. акваторія Животиловських плавень на відстані 500 м. від берегової лінії та на
відстані 1 км. від берега с. Новоселівка по траверзу, протягом 1 км., площею – 50 га;
1.9. 500-метрова зона від усіх мостів угору і вниз за течією;
1.10. акваторія р. Самара на відстані 1 км. від автодорожнього мосту на трасі КиївДонецьк вниз та вверх за течією, площею – 10 га.;
1.11. акваторія від охвістя о. Шевського до охвістя о. Олексіївський та клином по
траверзу на правий берег до "Будинку юнацтва", площею – 130 га;
1.12. р. Мокра Сура від гирла вгору проти течії на відстані 500 м, площею – 5 га;
1.13. від нижньої границі с. Волоське до о. Скала Стрельча на відстань 200 м. від
берега, площею – 160 га;
1.14. акваторія від пристані в районі с. Микільське-на-Дніпрі вниз за течією до
головної насосної станції Васильківської зрошувальної системи 500 м. від берега, площею –
60 га;
1.15. акваторія балки Гайбейєва від верхів'я до гирла і 200 метрова зона водосховища
від гирла балки та угору і вниз за течією на відстані 200 м., площею – 8,6 га.
1.16. акваторія балки Башмачка від верхів'я до гирла і 200 метрова зона від гирла
балки угору та вниз за течією на відстань 200 м., площею – 16 га;
1.17. акваторія балки Канцерівка від верхів'я до гирла, площею – 8 га;
2. На Макортівському водосховищі:
2.1. акваторія на відстані 150 метрів від берега в межах с. Андріївка, площею – 6 га;
2.2. акваторія від греблі на відстань 1000 м проти течії по всій ширині водосховища,
площею – 35 га;
2.3. акваторія за 100 метрів від берега з верхнього границі с. Нова Зоря по траверзу на
протилежний берег шириною 400 м і вниз за течією на 1000 м, площею – 40 га.

3. На Південному водосховищі:
3.1. акваторія від греблі до нижньої границі с. Вільне по траверзу на протилежний
берег, площею – 30 га.
4. На Карачунівському водосховищі:
4.1. акваторія в районі "Руді кручі" на відстані 500 м від берега вниз за течією
впродовж 1000м.;
4.2. акваторія від греблі углиб водосховища на протязі 1000 м.;
4.3. акваторія від охоронної зони насосної станції Криворізької ГЗКОР (в районі с.
Моісеєвка) на відстані 500 м від берега вниз за течією впродовж 800 м.;
4.4. акваторія в районі затоплених кар'єрів, площа 100 га (межа ділянки УТМР, що в
районі с. Кіровка).
5. На Каховському водосховищі:
5.1. затоплена заплава р. Бугай, включаючи Грушевську затоку від с. Новокам'янка
вниз за течією, довжиною 10 км і шириною 400 м, площею – 400 га, включаючи затоплену
заплаву р. Пономарь;
5.2. акваторія від верхньої границі с. Червоногригорівка на відстані 5 км., вниз за
течією впродовж 3 км. шириною 1 км., площею – 300 га.;
5.3. затоплена заплава р. Бистрик біля с. Капулівка напроти входу в Капулівську
затоку, довжиною 1 км і шириною 0,3 км, площею – 30 га;
5.4. затоплена заплава р. Підпільної біля с. Покровське довжиною 0,5 км і шириною
0,3 км, площею – 15 га;
5.5. акваторія в межах дамби споруди №8 на відстані 800 м від берега шириною 1,5 км
довжиною 3,5 км, площа -525 га ;
5.6. Мар'янська затока – від старої пристані с. Мар'янське по траверзу на протилежний
берег до старого кладовища с. Мар'янське і вглиб затоки, площа 290 га;
5.7. акваторія в межах смт Нововоронцовка углиб водосховища на 3 км, але в межах
Дніпропетровської області, площею – 560 га.
5.8. Капулівська затока від мису с. Капулівка до мису с. Олексіївка вглиб затоки,
площею – 1350га;
5.9. Новопавлівська затока – від мису Новопавлівський по траверзу на нижній кордон
смт.Червоногригорівка, площею – 1375 га ;
5.10. Олексіївська затока, площа 1250 га.;
5.11. акваторія від Гаврилівської затоки до затоки Аннівка (5 км.) на відстані 1000
метрів від берега, включаючи акваторію заток, площею – 800 га.
5.12. акваторія біля мису Микитинський (Нікопольський) в м. Нікополь
Дніпропетровської області на відстань 300 м від мису , вище за течією на південний схід
впродовж 600 м, шириною 300 м, площею – 18 га.
6. На Дніпродзержинському водосховищі:
6.1. акваторія від Мішуриного Рогу в районі 30-го буя: по 200 м. вниз за течією і вверх
проти течії та по обидва боки буя, площею – 16 га;
6.2. акваторія колишнього Аульського кар'єру: від Аульського водозабору 300 м.
вглиб водосховища та шириною 500 м., площею – 15 га;
6.3. акваторія затоки "Красна" в районі водозабірної споруди, площею – 30га;
6.4. акваторія від 12-го буя біля с. Правобережне на відстані 1,5 км. – довжиною 600
м. вгору по течії і в глиб водосховища 500 м., площею – 30 га.;
6.5. акваторія від Домотканського водозабору відстані 300 м.: вгору проти течії
довжиною 700 м. та шириною 500 м. (по старому руслу р. Дніпро), площею – 35 га.;
6.6. акваторія протяжністю 200 м. нижче діючого Бородаївського гранкар'єру в районі
14-го буя, площею – 12 га.;

6.7. акваторія від рятувальної станції: 300 м. по азимуту ПЗ-310 , пристань м.
Верхньодніпровська 1,8 км. по азимуту 350 ПЗ(по старому руслу р. Дніпро): довжиною 2 км.,
шириною 500 м., площею – 100 га.;
6.8. акваторія, від рятувальної станції 2 км. по азимуту ПЗ-300 і пристані м.
Верхньодніпровська, 2 км. по азимуту 350 ПЗ, площею – 6 га.;
6.9. акваторія на відстані 150 м.: від крайнього мису смт. Дніпровське в північнозахідному напрямку, довжиною 600 м. і шириною 250 м., площею – 15 га.;
6.10. акваторія від греблі Дніпродзержинської ГЕС вгору проти течії на відстані 500
м.: довжиною 500 м., шириною 200 м., площею – 10 га.;
6.11. на акваторія на відстані 500 м. від залізничного стовпа № 136 на дамбі
Дніпродзержинської ГЕС в північно-західному напрямку: довжиною 450 м., шириною 200 м.,
площею – 9 га.

