
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 

14.06.2017 № 282 
 
Про заходи щодо недопущення  
задухи водних біоресурсів у  
Каховському, Дніпровському 
водосховищах та Азовському морі  
 

Керуючись статтями 16, 21 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та Законом України «Про охорону навколишнього природного 
середовища», з метою своєчасного виявлення масових концентрацій водних 
біоресурсів, недопущення у подальшому задухових явищ і організації 
відлову водних біоресурсів у відповідних районах області: 

 
1. Створити обласну робочу групу з розв’язання проблеми сезонної 

загибелі водних біоресурсів у Каховському, Дніпровському водосховищах та  
Азовському морі (далі – обласна робоча група). 

 
2. Затвердити склад обласної робочої групи (додається). 

 
3. Обласній робочій групі залучати до засідань та розробки необхідних 

заходів співробітників наукових установ, організацій, фахівців 
рибоохоронної, рибопромислової, рибопереробної галузей для недопущення 
задухових явищ у акваторіях Каховського, Дніпровського водосховищ та 
Азовського моря. 
 

4. Зобов’язати Бердянську, Приморську, Приазовську, Якимівську, 
Вільнянську, Василівську, Кам’янсько-Дніпровську, Запорізьку районні 
державні адміністрації та рекомендувати Бердянській, Василівській, 
Енергодарській, Запорізькій, Приморській міським радам, Кирилівській 
селищній раді, Приазовському національному природному парку, 
національному природному парку «Великий луг», Інституту рибного 
господарства та екології моря, Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області, Управлінню Державного 
агентства рибного господарства у Запорізькій області: 
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1) створити (оновити) робочі групи з розв’язання проблеми сезонної 
загибелі водних біоресурсів у акваторії Каховського, Дніпровського 
водосховищ та Азовського моря; 

2) здійснювати постійний моніторинг санітарного режиму водного 
середовища Каховського, Дніпровського водосховищ та Азовського моря в 
місцях можливої задухи водних біоресурсів;  

3) у разі задухи водних біоресурсів забезпечити на підзвітних 
територіях проведення комплексу заходів щодо своєчасного збирання та 
утилізації водних біоресурсів на підприємствах, які займаються утилізацією 
товарів тваринного походження; 

4) забезпечити недопущення несанкціонованого використання 
загиблих водних біоресурсів; 

5)  щороку протягом травня-серпня забезпечувати щотижневе 
інформування обласної робочої групи про хід виконання вищезазначених 
заходів. 
 

5. Запропонувати Інституту рибного господарства та екології моря: 
1) щороку вдосконалювати план науково-дослідних робіт в 

Азовському морі з моніторингу та прогнозування передзадухових та 
задухових ситуацій у літній період ; 

2) щороку опрацьовувати питання та надавати обласній робочій групі 
висновок щодо можливості збільшення квот на промисловий вилов водних 
біоресурсів в Азовському морі в період з травня до серпня;  

3) здійснювати постійний гідрологічний та гідрохімічний моніторинг 
водного середовища Азовського моря. 
 

6. Рекомендувати Головному управлінню Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області забезпечити у весняно-літній період постійний контроль 
санітарного режиму водного середовища Каховського, Дніпровського 
водосховищ та Азовського моря в місцях можливої задухи водних 
біоресурсів, ветеринарний контроль за утилізацією загиблих водних 
біоресурсів на підприємствах, які займаються утилізацією товарів тваринного 
походження. 

 
7. Рекомендувати Азовському басейновому управлінню Державного 

агентства рибного господарства на підставі висновків науково-дослідних 
установ, організацій звертатися до Державного агентства рибного 
господарства України стосовно виділення додаткових квот під вилов водних 
біоресурсів з метою недопущення їх задухи. 
 

8. Рекомендувати Інституту рибного господарства та екології моря, 
Приазовському національному природному парку, національному 
природному парку «Великий луг», Азовському басейновому управлінню 
Державного агентства рибного господарства, Управлінню Державного 
агентства рибного господарства у Запорізькій області, Головному 
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управлінню Держпродспоживслужби в Запорізькій області щороку протягом 
травня-серпня щоденно інформувати Департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації про рівень розчиненого кисню у воді 
Азовського моря, Каховського та Дніпровського водосховищ. 

 

9. Рекомендувати Управлінню Державного агентства рибного 
господарства у Запорізькій області здійснювати державний нагляд та 
контроль у сфері охорони водних біоресурсів в акваторії Каховського, 
Дніпровського водосховищ на території Запорізької області. 

 
10. Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної 

адміністрації щороку до 20 вересня надавати узагальнену інформацію про хід 
виконання цього розпорядження голові обласної державної адміністрації. 

 
11. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

обласної державної адміністрації від 15.11.2016 № 664 «Про заходи щодо 
недопущення задухи водних біоресурсів у Азовському морі». 

 
12.  Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                                    К.І. Бриль 
 
 
 


