УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
18 березня 2019 року

№ 18

Про встановлення весняно - літньої
заборони на лов риби, інших водних
біоресурсів у рибогосподарських
водоймах Кіровоградської області
у 2019 році

Відповідно до статті 38 Закону України «Про тваринний світ» та статті
10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та
охорону водних біоресурсів», пунктів 3.14, 3.15, 4.4, 4.14.3, 5.3 "Правил
любительського і спортивного рибальства", затверджених наказом
Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 № 19,
п. 8.3 "Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних
об'єктах України", затверджених наказом Держкомрибгоспу від 18.03.1999
№ 3 3 , з метою забезпечення охорони та збереження в належному стані
середовища перебування, шляхів міграції і місць природного відтворення
(нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах у
межах Кіровоградської області, листа Інституту рибного господарства НААН
України від 12.03.2019 № 01-03/158,
НАКАЗУЮ:
1. Встановити терміни заборони на лов (добування) риби у весняно літній період природного відтворення (нересту) у 2019 році на
рибогосподарських водних об'єктах Кіровоградської області, у такі строки:
- на Кам'янському та Кременчуцькому водосховищах, у межах
відповідальності Кіровоградрибоохорони - з 01 квітня по 09 червня 2019 року
(включно);
- в усіх інших річках та їх кореневих водах - з 01 квітня по 20 травня
2019 року (включно);
- в придаткових системах - з 01 квітня по 29 червня 2019 року
(включно).
2. Оголосити нерестовищами ділянки згідно з додатком 1.
3. Під час весняно-літнього нерестового періоду заборонити
проведення днопоглиблювальних, вибухових, бурових та сейсмологічних
робіт, видобуток гравію та піщано - ракушкової суміші, прокладання кабелів,
трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на водних

об’єктах та їх прибережних захисних смугах в межах Кіровоградської
області.
4. На період нересту в місцях, які оголошені нерестовищами,
заборонити пересування всіх плавучих засобів, крім суден спеціально
уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.
5. Дозволити спортивний і любительський лов риби в період веснянолітньої заборони в межах підконтрольної території на Кам'янському,
Кременчуцькому водосховищах та малих річках однією поплавковою або
донною вудкою з одним гачком і спінінгом з блешнею з берега в межах
населених пунктів, за винятком місць нерестовищ, згідно з додатком 2.
6. Відділу охорони водних біоресурсів забезпечити належний контроль
за охороною риби та інших водних біоресурсів в період нересту.
7.
Інспекторському
складу
Кіровоградрибоохорони
надавати
інформацію про проходження нересту водних біоресурсів відділу іхтіології
та регулювання рибальства до 25 числа кожного місяця до кінця нересту.
8. Проінформувати обласну державну адміністрацію та оповістити
через ЗМІ населення, підприємства, установи, організації про встановлені
терміни весняно - літньої заборони на лов риби та інших водних біоресурсів.
9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Голова комісії з ліквідаціїначальник відділу охорони
водних біоресурсів

Додаток 1
до наказу Управління охорони,
використання і відтворення водних
біоресурсів та регулювання рибальства в
Кіровоградській області
від 15 березня 2019 року № 18

Перелік нерестовищ
по Кам'янському та Кременчуцькому водосховищах і річках,
на яких спортивний і любительський лов риби
в період нересту заборонений
Вважати основними місцями нересту водних біоресурсів наступні
ділянки великих річок області:
- заплави р. Синюха від смт. Вільшанка вниз до Червонохутірської
ГЕС;
- заплава р. Південний Буг від залізничного мосту вниз до рятувальної
станції м. Гайворон;
- заплава р. Бешка нижче за течією від автомобільного мосту (шлях
Кропивницький - Олександрія) до греблі;
- заплава р. Сугоклея на відстані 1 км вище від греблі, в районі
м. Бобринець;
- заплава р. Інгул на південь від с. Інгульське (на відстані 2 км);
- заплава р. Велика Вись в межах від с. Кам’янка до с. Мартоноша
Новомиргородського району.
Кам'янське водосховище:
1. Плавні (правий берег) - від меж міста Світловодська до дамби
оз. Плоське вниз по течії - (720 га);
2. Успенські плавні від траверзу порту Горішні Плавні вниз по течії до
Дереївського кар’єру - (900 га);
3. Дереївські плавні (правий берег) - від Дереївського кар'єру до
риббригади ВАТ "Станція Придніпровська". Від корінного берегу до
фарватеру - (800 га);
4. Куцеволівські плавні (правий берег) - від Куцеволівського кар'єру до
30-го буя. Від корінного берегу до фарватеру - (150 га).
Нижня частина Кременчуцького водосховища:
1. Андрусівська затока (Світловодський район). Площа затоки - 50 га, з
них мілководдя - 27 га;
2. Цибульницька затока - від острова Московська гора траверзою на
протилежний берег і вгору до гирла р. Цибульник;
3. 500-метрова акваторія навколо островів з групи "Кінських",
обмежена кутовими точками з географічними координатами: 49°10'7.88"N
32°46'6.57"Е; 49°9'56.13"N 32°47'1.54"Е; 49°10'7.32"N 32°47'36.74"Е;
49°10'6.46"N 32°48'55.29"Е; 49°10'12.47"N 32°49'39.65"Е; 49°9'54.50"N
32°50'4.71"Е; 49°9'20.08"N 32°48'56.63"Е; 49°9'12.87"N 32°47’49.62"Е;

49°9'25.23"М 32°46’15.30М
Е; 49°9'45.84,ГМ 32°45,50.08"Е. Загальна площа 625 га, в тому числі 560 га мілководь.
4. 500-метрова акваторія навколо острова "Воронівка", обмежена
кутовими точками з географічними координатами: 49°12'35.28'ЧМ
32°54,58.81ПЕ; 49°12'37.68"К 32°55'31.80"Е; 49°11'47.40"К 32°56'35.53ПЕ;
49°1Г25.80"М 32°55'50.26"Е; 49°11'32.53"М 32°55'18.97"Е; 49°12'13.12”М
32°54'43.31"Е. Загальна площа - 240 га, в тому числі 175 га мілководь.
5. 500-метрова акваторія навколо островів "Лисячий" та "Павлюки",
обмежена кутовими точками з географічними координатами: 49°9'16.23"М
32°54'56.16"Е; 4908 '5 5 .46 '^ 32°55'57.92"Е; 49°8’37.23"К 32°56'43.70"Е;
4907'55.62,ги 32°56'10.49"Е; 49°8'1.90"Н 32°55'33.13"Е; 49°8'25.84,ГК
32°54'41.64"Е; 49°9'1.16"М 32°54'29.05"Е. Загальна площа - 390 га, в тому
числі 340 га мілководь.

Додаток 2
до наказу Управління охорони,
використання і відтворення водних
біоресурсів та регулювання рибальства в
Кіровоградській області
від 15 березня 2019 року № 18

ПЕРЕЛІК
ділянок, що відводяться для спортивного і любительського лову риби на час
проведення тримісячника з охорони водних біоресурсів в період
весняно - літньої заборони 2019 року
На заборонений весняно-літній нерестовий період любительський та
спортивний лов риби дозволяється тільки з берега однією поплавковою або
донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега на наступних ділянках, з
обов’язковим дотриманням «Правил любительського і спортивного
рибальства».
1. Кременчуцьке водосховище:
- м. Світловодськ - від пляжу «Андрушкін яр» до входу в
річковий порт.
- с. Андрусівка - район кар’єру „Бессарабія”.
- с. Нагірне - район бази „Зв’язківець”.
2. На малих та середніх річках, інших рибогосподарських водоймах
області.

До наказу Управління охорони, використання і
відтворення водних біоресурсів та регулювання
рибальства в Кіровоградській області
від " 4% 11 с ^ е ь е ^ ч ^ 2019 р. за № 4

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Переліку нерестовищ та термінів заборони на лов риби та інших водних
біоресурсів у водних об'єктах в зоні контролю Управління охорони,
використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання рибальства в
Кіровоградській області.
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І.Ю . Бузевич

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ
18 березня 2019 року

№ 19

Про встановлення заборони на лов раків
під час линьки у рибогосподарських водних об’єктах,
підконтрольних Кіровоградрибоохороні у 2019 році

Відповідно
спортивного

до

пунктів

рибальства»,

3.14,

4.5,

затверджених

4.6

«Правил

наказом

любительського

Державного

і

комітету

рибного господарства України від 15.02.1999 № 19 та з метою охорони
природного відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних
об’єктах, підконтрольних Кіровоградрибоохороні,
НАКАЗУЮ:
1.

Заборонити будь-який лов

раків

в

водоймах,

підконтрольних

Управлінню охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та
регулювання рибальства в Кіровоградській області:
- в період виношування ікри та першої линьки - в терміни з 1 квітня по
30 червня 2019 року;
- в період другої линьки - в терміни з 25 серпня по 30 вересня 2019 року.
2. Державним інспекторам Кіровоградрибоохорони в районах області
через засоби масової інформації оповістити населення та зацікавлені
підприємства, установи, організації про терміни заборони на лов раків.
3. З наказом ознайомити всіх інспекторів під особистий підпис.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії з ліквідаціїначальник відділу охорони
водних біоресурсів

Л . Ціленко

