
ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО 
ГОСПОДАРСТВА У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Закарпатський рибоохоронний патруль 

НАКАЗ

23.03.2021 м. Ужгород № jfJL

Про встановлення строків заборони 
вилову водних біоресурсів та визначення 
дозволених місць на період 
весняно-літнього нересту

Відповідно до статей 9, 10, 17 Закону України «Про рибне 
господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», 
статей 38, 39, 40 Закону України «Про тваринний світ», керуючись пунктами
8.1, 8.2, 8.3 Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних 
об’єктах України, затверджених наказом Держкомрибгоспу України від 
18.03.1999 №33, пунктами 3.14, 3.15, 4.4, 4.5, 4.14.1., 4.14.3, 5.3. Правил 
любительського і спортивного рибальства, затверджених наказом 
Держкомрибгоспу України від 15.02.1999 №19, Положенням про Управління 
Державного агентства рибного господарства у Закарпатській області, 
затвердженого наказом Держрибагенства від 15.07.2016 №229, Плану заходів 
з підготовки і проведення весняно-літньої нерестової заборони у 2021 році, 
на підставі обгрунтувань Ужгородського національного університету від
23.03.2021 №925/01-14, з врахуванням пропозицій відділу іхтіології та 
регулювання рибальства, з метою забезпечення охорони та збереження 
середовища існування, шляхів міграції і місць природного відтворення риби 
та інших водних біоресурсів,

НАКАЗУЮ:

1. Визначати строк заборони на лов (добування) риби та інших водних 
біоресурсів в річках, притоках і озерах з 25 березня по 15 травня 2021 року, 
на водосховищах -  з 01 квітня по 10 червня 2021 року.

2. Дозволити на заборонений період здійснення любительського 
рибальства з берега одним вудилищем із одним гачком або спінінгом із 
однією приманкою, на наступних ділянках рибогосподарських водних 
об’єктів Закарпатської області:
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на р. Тиса:
- від автомобільного мосту по вулиці Лазівської вверх по течії до 
автомобільного мосту по вулиці Привокзальна в м. Рахів;
- від місця впадіння р. Тересва (смт. Тересва) вверх по течії до місця впадіння 
р.Апшиця (с. Грушово) (крім гирлових ділянок 200 м вниз та 200 м вверх по 
течії всіх приток р.Тиса);
- від місця впадіння р. Хуетець (м.Хуст) вверх по течії до автомобільного 
мосту на с.Велятин.
- від газопроводу в околиці с.Тросник вверх по течії до газопроводу в 
околиці с. Мала Копаня;

на р. Ріка:
- від автотранспортного мосту вверх по течії до пішохідного мосту в с. 
Нижній Бистрий Хустського району;

на р. Теребля:
- від автомобільного мосту с. Кричево Тячівського району вверх по течії до 
вказівному знаку на початку с. Вільшани Хустського району;

на р. Тересва:
- від початку с. Крива Тячівського району вверх по течії до початку с. 
Вільхівці Тячівського району;

на р. Боржава:
- від автотранспортного мосту в с.Бене Берегівського району вверх по течії 
до мосту в околиці с.Нижні Ремети;
- від автомобільного мосту в с. Великі Ком’яти Виноградівського району 
вверх по течії 200 метрів;

на р. Іршавка:
- від автомобільного мосту в с. Лоза Іршавського району вниз по течії 200 
метрів;

на р. Уж:
- від підвісного мосту в с.Кам’яниця вверх по течії до автотранспортного 
мосту в м.Перечин;
- від автотранспортного мосту об’їздної дороги м.Ужгорода вверх по течії до 
пішоходного мосту с. Оріховиця;
- від автомобільного мосту (ім Т.Г.Масарика) вверх по течії до пам’ятника 
Августану Волошину в м.Ужгород;
- від підвісного мосту ДПС на держкордоні з Словаччиною вверх по течії до 
пішохідного мосту Боздоського парку в м.Ужгород;

на р. Латориця:
- від автомобільного мосту по трасі Ужгород-Чоп вверх по течії до урочища 
Чомонинський ліс в околиці с.Велика Добронь.
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- від автотранспортного мосту в с. Великі Лучки вверх по течії до 
автотранспортного мосту по вулиці Садовій в м.Мукачево;
- від впадіння струмка Сусково вниз по течії 250 метрів (крім гирлової 
ділянки);

на водосховищі Тереблянське з лівого берегу від першого заїзду 
вверх по течії до початку с.Мерешор;

на водосховищі Андріївське-Леанка по лівому березу від дамби 
(шлюзу) до зони відпочинку в межах лісового масиву;

на водосховищі Роман Потік (Горбок), за винятком затоплюваної 
території з другої сторони автодороги Мукачево-Хуст між с. Дунковиця та с. 
Доробратово;

на водосховищі Сальва-2, вздовж дамби зі сторона автомобільної 
дороги на м.Виноградів.»

3. Протягом періоду дії заборони на лов (добування) риби та інших 
водних біоресурсів та масового розмноження диких тварин (з 15 березня по 
15 червня):

3.1. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» 
(Єгорову В.І.):
- забезпечити виконання планів спільних заходів та проведення рейдів з 
органами національної поліції, екологічної інспекції та прикордонної 
служби, взаємодіяти з райдержадмінстраціями, виконкомами міських рад 
міст обласного значення, адміністраціями територій та об’єктів природно- 
заповідного фонду, обласним управлінням лісового та мисливського 
господарства, басейновим управлінням водних ресурсів при виконанні 
заходів з охорони та збереження середовища існування, шляхів міграції і 
місць природного відтворення риби та інших водних біоресурсів.

посилити контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 
збереженням іхтіофауни у рибогосподарських водних об’єктах;

залучити громадськість та представників засобів масової інформації до 
охорони водних біоресурсів;
- забезпечити дотримання заборони на використання плавзасобів (за 
винятком контролюючих органів) та проведення робіт, що можуть негативно 
вплинути на умови відтворення водних біоресурсів;

забезпечити контроль за використанням встановленого порядку 
любительського лову риби громадянами та членами громадських організацій;
- посилити контроль за перевезенням риби, дотриманням правил торгівлі на 
ринках та правил рибальства, роботою водозабірних та інших гідроспоруд на 
рибогосподарських водних об’єктах;

забезпечити із залученням представників адміністрацій ринків, 
громадськості належний контроль за дотриманням діючих правил торгівлі на 
ринках в частині реалізації водних біоресурсів;
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- провести серед рибалок-любителів і населення масово-роз’яснювальну 
роботу на тему охорони, відтворення водних біоресурсів і регулювання 
рибальства.

3.2. Відділу іхтіології та регулювання рибальства (Камінському Д.Є.):
- забезпечити проведення нарад з керівниками рибодобувних організацій 
щодо проведення весняно-літньої нерестової заборони;
- посилити контроль за роботою водозабірних споруд, що здійснюють забір 
води із рибогосподарських водойм;
- забезпечити проведення рибоводно-меліоративних робіт (установка 
нерестових гнізд, викіс очерету, розчистка каналів, тощо);
- через засоби масової інформації оповістити населення про визначенні місця 
любительського лову риби та відповідні обмеження на період нересту риби.

4. Контроль за виконання наказу залишаю за собою.

Заступник начальника управління Володимир ЄГОРОВ


