ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА
У ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

( Івано-Франківський рибоохоронний патруль )

НАКАЗ
“ 26 ” жовтня 2017 р.

Угринів

№ 92

Про встановлення заборони
вилову водних біоресурсів на
зимувальних ямах
Відповідно до Закону України “Про рибне господарство, промислове
рибальство та охорону водних біоресурсів” та згідно із п. 3.15, пп. 4.14.3 п. 4.14
“Правил любительського і спортивного рибальства”, затверджених наказом
Держкомрибгоспу України 15.02.99 № 19, зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 28.04.99 за № 269/3562, пп. 8.3 п. 8, пп. 9.13.9 п. 9 “Правил
промислового рибальства в рибогосподарських водних об`єктах України”,
затверджених наказом Держкомрибгоспу України 18.03.99 № 33, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25.05.99 за № 326/3619, та з метою
забезпечення охорони місць зимівлі водних біоресурсів,
НАКАЗУЮ:
1.
Заборонити вилов водних біоресурсів будь-якими знаряддями лову на
зимувальних ямах з 01.11.2017 до закінчення зимового періоду.
2.
Затвердити перелік зимувальних ям на водних об’єктах ІваноФранківської області на осінньо-зимовий період 2017-2018 років (додаток № 1).
3.
Заборонити проведення поблизу зимувальних ям будь-яких гідротехнічних робіт як на дні водойм, так і у їх прибережних захисних смугах (в т.ч.
добування піщано-гравійної суміші), а також миття транспортних засобів.
4.
Інспекторському складу Управління посилити контроль за недопущенням
порушення правил рибальства на зимувальних ямах, створити пункти
спостереження за зимівлею риби, здійснювати заходи щодо запобігання
явищам задухи і загибелі водних біоресурсів (додаток № 2).
5.
Сектору іхтіології та регулювання рибальства Управління систематично
станом на 01.11.2017, 01.12.2017, 01.01.2018, 01.02.2018, 01.03.2018 подавати до
Держрибагентства України інформацію про хід зимівлі водних біоресурсів.
6.
Інспекторському складу Управління оповістити через ЗМІ населення та
зацікавлені підприємства, установи, організації, а також місцеві адміністрації
про заборону вилову водних біоресурсів, проведення гідротехнічних робіт на
зимувальних ямах та поблизу них.
7.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник Управління

Р.С. Чорненький

Додаток № 1
до наказу Івано-Франківського рибоохоронного патруля від 26.10.17 № 92

ПЕРЕЛІК
зимувальних ям на рибогосподарських водоймах
Івано-Франківської області
в осінньо-зимовий період 2017-2018 рр.
Зимувальні ями розташовані на ділянках річок:
ДНІСТЕР
Калуський район:
1) біля с.Сівка-Войнилівська від шосейного мосту вгору проти течії
протяжністю 350 м та від цього мосту вниз за течією протяжністю 350 м
(від острова вище мосту до острова нижче мосту) - площа 2,5 га;
Галицький район:
2) від останньої на березі забудови в с.Острів вниз за течією по русловому
повороту протяжністю 1000 м до найближчої на березі забудови в
с.Придністров'я - площа 3,0 га;
3) від гирла р.Гнила Липа біля м.Галич вниз за течією до гирла р.Бебелка
протяжністю 1000 м - площа 4,0 га;
4) від першої руслоспрямовуючої дамби біля с.Дубівці (300 м вгору від
найближчої на березі забудови с.Дубівці) до острова між с.Дубівці та
с.Козина протяжністю 1500 м - площа 7,5 га;
Тисменицький район:
5) від берегової насосної станції біля с. Єзупіль до гирла Бистриці
протяжністю 650 м - площа 3,2 га;
6) від гирла струмка Вовчинець біля с.Побережжя вгору проти течії
протяжністю 700 м та від гирла цього струмка вниз за течією по русловому
повороту протяжністю 400 м - площа 6,5 га;
7) від гирла струмка Мишківка біля с.Стриганці вгору проти течії
протяжністю 700 м та від гирла цього струмка вниз за течією до с.Довге
протяжністю 900 м - площа 8,0 га;
Тлумацький район:
8) від найближчої до ріки забудови в с.Буківна вгору проти течії до
руслоспрямовуючої дамби на русловому повороті протяжністю 2500 м площа 12,5 га;
9) від гирла р.Золота Липа вгору проти течії до руслового повороту біля
с.Новосілка протяжністю 1200 м - площа 3,5 га;
10) від гирла р.Золота Липа вниз за течією протяжністю 700 м - площа 2,1 га;
11) від трубопроводу нижче с.Нижнів вниз за течією до руслового повороту
біля с.Вістря (Тернопільська область) (200 м нижче костелу на березі
Дністра) протяжністю 3200 м - площа 15,0 га;
12) від останньої на березі забудови в с.Одаїв (русловий поворот) вниз за
течією до острова протяжністю 2500 м - площа 10,0 га;

13) від останньої на березі забудови в с.Будзин вниз за течією по руслових
поворотах навколо с.Луг та с.Мостище до останньої на березі забудови в
с.Делева протяжністю 8800 м - площа 35,0 га;
14) від острова між с.Долина та с. Набережне (Тернопільська область) вниз за
течією по руслових поворотах навколо с.Набережне (Тернопільська
область) та с.Сокирчин до гирла р.Бариш протяжністю 6500 м - площа 26,0
га;
15) від руслового повороту нижче гирла р.Бариш до останньої на березі
забудови в с.Возилів (Тернопільська область) (250 м нижче церкви на
березі Дністра) протяжністю 3500 м - площа 12,5 га;
Городенківський район:
16) від шляхового мосту між с.Незвисько та с.Лука до першої на березі
забудови в с.Раковець (Раковецький замок) протяжністю 3000 м - площа
12,0 га;
17) від гирла р.Семенівка вище с.Корнів вниз за течією по русловому повороту
навколо с.Уніж до острова протяжністю 4200 м - площа 14,5 га;
18) в межах берегової забудови в с.Хмелева по русловому повороту до острова
нижче с. Хмелева протяжністю 2000 м - площа 6,0 га;
19) від трубопроводів біля с.Колінки вгору проти течії протяжністю 500 м та
вниз по течії протяжністю 900 м - площа 4,5 га;
20) від залишків мосту біля с.Михальче вниз за течією до шляхового мосту в
с.Устечко (Тернопільська область) протяжністю 3200 м та нижче
шляхового мосту до руслового повороту протяжністю 2200 м - площа 8,0
га;
21) від першої на березі забудови в с.Передівання вниз за течією по русловому
повороту до останньої на березі забудови в с.Городниця протяжністю 4700
м - площа 14,0 га;
ЛІМНИЦЯ
Галицький район:
1) між гирлом Лімниці та шляховим мостом в с.Шевченкове протяжністю
2500 м - площа 3,5 га;
ЧЕЧВА
Рожнятівський район:
1) в нижній частині водосховища (межа - по лінії звуження акваторії, відстань
між берегами 625 м) біля м.Рожнятів - площа 38,5 га;
БИСТРИЦЯ
Тисменицький район:
1) між гирлом Бистриці та шляховим мостом в с.Єзупіль протяжністю 1500 м
- площа 1,5 га;
ПРУТ
Коломийський район:
1) від початку берегоукріплення біля с.Перерив (вул. Євгена Коновальця)
вниз за течією протяжністю 300 м (т.зв. "переривська яма") - площа 0,9 га;

Снятинський район:
2) від руслового повороту біля с.Хлібичин (вул. Адама Міцкевича) вниз за
течією протяжністю 450 м (т.зв. "хлібичинська яма") - площа 1,8 га;
3) від залізничного мосту біля с.Вовчківці вгору проти течії протяжністю 150
м та від цього мосту вниз за течією протяжністю 280 м - площа 1,0 га;
4) від греблі Снятинської ГЕС (верхній б'єф водосховища) вгору проти течії
протяжністю 650 м - площа 1,5 га;
5) від греблі Снятинської ГЕС (нижній б'єф водосховища) вниз за течією
протяжністю 100 м - площа 0,6 га;
6) від місця скиду стоків з Снятинської очисної станції вниз за течією до
перекату протяжністю 400 м - площа 1,2 га.

