
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження Запорізької 
обласної державної адміністрації 

 
20.04.2022    № 185 

 
ЗАХОДИ 

з охорони рибних ресурсів в акваторії Каховського і Дніпровського 
водосховищ та інших водойм області, що мають рибогосподарське 

значення 
 

№ 
з/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
проведення заходів 

1 2 3 4 
1. Оприлюднити у ЗМІ або на 

веб-сайті інформацію про 
зміст наказів щодо 
встановлення термінів 
заборони на лов водних 
біоресурсів в заборонений 
нерестовий                           період 

 

До 20.04.2022 Управління Державного 
агентства меліорації та 
рибного господарства у 
Запорізькій області 

2. Забезпечити проведення 
рейдових перевірок щодо 
дотримання вимог 
природоохоронного 
законодавства на 
рибогосподарських водних 
об’єктах області  

21.04.2022 – 
04.07.2022 

Управління Державного 
агентства меліорації та 
рибного господарства у 
Запорізькій області, 
ГУНП в Запорізькій 
області, Державна 
екологічна інспекція 
Південного округу 



2 

Продовження додатка 

 

 
1 2 3 4 
3. Забезпечити проведення 

рейдів на водоймах, 
автомагістралях та у місцях 
торгівлі з метою 
недопущення перевезення та 
продажу водних біоресурсів, 
що виловлені                                      протизаконно 

21.04.2022 – 
04.07.2022 

Управління Державного 
агентства меліорації та 
рибного господарства у 
Запорізькій області, ГУНП 
в Запорізькій області, 
Державна екологічна 
інспекція Південного 
округу, Управління 
безпечності харчових 
продуктів та ветеринарної 
медицини Головного 
управління 
Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області, 
Національний заповідник 
«Хортиця» 
 

  4. Вжити заходів щодо 
недопущення протиправного 
продажу водних біоресурсів 
у місцях стихійної торгівлі 

21.04.2022 – 
04.07.2022 

Сільські, селищні, міські 
голови, ГУНП в 
Запорізькій області, 
Управління Державного 
агентства меліорації та 
рибного господарства у 
Запорізькій області 
 

5. Забезпечити, в межах 
повноважень, контроль за 
підтримкою визначеного 
рівня води, регульованого 
Дніпровською ГЕС,  
добовими коливаннями 
рівню води у водосховищах 
та станом водних біоресурсів 
 

21.04.2022 – 
04.07.2022 

Управління Державного 
агентства меліорації та 
рибного господарства у 
Запорізькій області, 
Дніпровська ГЕС 



3 

Продовження додатка 

 

6. Організувати і провести 
заходи з контролю якості 
промислових і побутових 
стічних вод, що скидаються у 
водойми та додержання 
правил зберігання, 
застосування отрутохімікатів, 
мінеральних добрив у 
прибережних захисних 
смугах водойм, 
санітарного стану водойм і 
якості води в них 

 21.04.2022 – 
      04.07.2022 

Державна екологічна 
інспекція Південного 
округу, Головне 
управління 
Держпродспоживслужби  
в Запорізькій області 

 
_____________________ 

 
 
 
 
В.о. директора Департаменту 
захисту довкілля  
облдержадміністрації Сергій КАРПІЙ 


