
 

  ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

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

 

 
від 

 
20.03. 

 
20 

 
20 

 
р. 

        
        м. Запоріжжя                                    

 
№ 

 
120 

 
 
 
Про проведення заходів з охорони  
та відтворення водних біоресурсів  
у Запорізькій області 

 
Керуючись статтями 6, 16 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статтями 14, 38, 39, 57 Закону Україну «Про тваринний світ», 
статтею 11 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство 
та охорону водних біоресурсів», з метою посилення охорони та відтворення 
водних біоресурсів під час нересту риби на території області, 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 
1. Провести з 20.03.2020 до 19.06.2020 тримісячник з охорони рибних та 

інших водних біоресурсів області у період нересту. 
 
2. Затвердити заходи щодо підготовки та проведення тримісячника з 

охорони рибних ресурсів акваторії Каховського і Дніпровського водосховищ та 
інших водойм області, що мають рибогосподарське значення (далі – Заходи), 
що додаються. 

 
3. Голів районних державних адміністрацій: 
1) розробити районні заходи щодо проведення тримісячника з охорони 

водних живих ресурсів до 27.03.2020; 
2) про результати проведеної роботи інформувати щомісяця до 10 числа 

місяця, що настає за звітним періодом, Департамент агропромислового 
розвитку та захисту довкілля облдержадміністрації, останнє інформування - до 
25.06.2020. 

 
4. Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля 

Запорізької обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, 
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рекомендувати Управлінню Державного агентства рибного господарства у 
Запорізькій області, Державній екологічній інспекції у Запорізькій області, 
Головному управлінню Національної поліції у Запорізькій області, Управлінню 
патрульної поліції в Запорізькій області Департаменту патрульної поліції, 
адміністраціям Національних природних парків та заповідників, виконавчим 
комітетам міських рад міст обласного значення, іншим органам місцевого 
самоврядування:  

1) здійснити інформування населення щодо мети і завдань тримісячника;  
2) довести до відома населення, підприємств та організацій, які 

користуються рибогосподарськими водоймами, режим обмежень на лов риби, 
інших водних біоресурсів на період нересту та пересування в цей період 
плавзасобів на водних об’єктах області, а також вимогу про недопущення 
експлуатації водозабірних споруд без рибозахисних пристроїв;  

3) організувати проведення в період тримісячника спільних (із 
залученням громадських інспекторів рибоохорони, представників громадських 
організацій) рейдів з перевірки дотримання фізичними та юридичними особами 
правил рибальства та інших актів природоохоронного законодавства, виявлення 
випадків незаконного вилову, придбання і реалізації риби, інших водних 
біоресурсів, а також заборонених знарядь лову.  

 
5. Рекомендувати Управлінню Державного агентства рибного 

господарства у Запорізькій області: 
1) звернутися з пропозиціями до Міжвідомчої комісії з узгодження 

режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ і до Міжвідомчої 
комісії по узгодженню режимів роботи водосховищ комплексного призначення 
та водогосподарських систем у районі басейну річок Приазов’я Державного 
агентства водних ресурсів України щодо встановлення постійного рівня води в 
нерестовий період на водосховищах, річках та інших рибогосподарських 
водних об’єктах; 

2) здійснювати постійний контроль за рівневим режимом на 
рибогосподарських водних об’єктах з метою недопущення з боку 
балансоутримувачів коливання рівнів води у нижніх б’єфах гідроспоруд.  

 
6. Рекомендувати дирекції ДніпроГЕС у період нерестових міграцій і 

відкладення ікри рибою на період з 20.03.2020 до 19.06.2020 зберігати 
постійний рівень води у річці Дніпро, Каховському та Дніпровському 
водосховищах на позначці установленого нормального підпірного рівня, не 
допускати його коливання у нижньому та верхньому б’єфах у встановлених 
межах. 

 
7. Районні державні адміністрації, рекомендувати Головному управлінню 

Національної поліції в Запорізькій області, Управлінню патрульної поліції в 
Запорізькій області Департаменту патрульної поліції, Головному управлінню 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області, виконавчим комітетам міських 
рад міст обласного значення, іншим органам місцевого самоврядування в 
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межах повноважень організувати перевірку дотримання правил торгівлі з 
метою недопущення випадків продажу, скуповування риби, ікри та продуктів їх 
переробки без наявності документів, що засвідчують законність їх придбання, 
та сертифікату якості. 

 
8. Рекомендувати виконавчим комітетам міських рад міст обласного 

значення, Управлінню Державного агентства рибного господарства у 
Запорізькій області разом із Державною екологічною інспекцією у Запорізькій 
області, Головним управлінням Національної поліції в Запорізькій області, 
Управлінням безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Головного управління Держпродспоживслужби в Запорізький області, 
Національному заповіднику «Хортиця», Національному природному парку 
«Великий Луг», Приазовському національному природному парку забезпечити 
виконання заходів у період нересту з 20.03.2020 до 19.06.2020. Про результати 
проведеної роботи інформувати щомісяця до 10 числа місяця, що настає за 
звітним періодом, Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля 
облдержадміністрації, останнє інформування - до 25.06.2020. 

 
9. Департамент агропромислового розвитку та захисту довкілля  

облдержадміністрації підготувати узагальнену інформацію про стан виконання 
цього розпорядження голові облдержадміністрації до 05.07.2020. 

 
10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишити за мною. 
 

 
 
Голова                                                                                         Віталій ТУРИНОК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


