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П р о  1Є ЇМ Ю Ш Ш Ш  ВеСЖІЖО-ІіІТІІЬОІ
заборовм я а  дав риби т а  ій ііз я ж  в о д н и х  

біоресурсів у рибогосподарських водних 
обтктах в  межах адміністративної 
території м . Києва

Відповідно до пунктів 3,14, 3.15, 4.4, 4.5, 5.3 Правил любительського і 
спортивного рибальства, затверджених наказом Держкомрнбгоспу України 
від 15.02.1999 X» 19, наказу Держрнбагентства від 12 березня 2016 року М> 68 
"Про заходи щодо встановлення весняно-літньої заборони на лов водних 
біоресурсів У рибогосподарських водних об’єктах України \ 20 і б році" - 
>рахуванням гішраметеородопчшгах умов, рекомендацій Іистаїу :у рибного 
господарства НААНУ викладених у листах від lft.O3.20ib X ’ 171/Іі та від 
17,03.2016 Ш  188-03 ! б, з метою забезпеченая охорони та .»ереження у 
належному стані середоввша «еребуїжгая» шляхи» м і е рлнї; са місць природного 
відтворення (нерестовищ) водних біоресурсів у рибогосподарських водних 
об‘» ктах у межах адміністративної території м. Києва у 2016 ропі,

НАКАЗЯОї

1. Встановиш терміни заборони на до» і лоб; ьаншп риби іа ііїішіх водних: 
біоресурсів у вшшяно-яітмії період природного відтворення (нересту) у 2016 
році на водоймах у межам адміністративної території ч. Києва;

на Канівському водосховищі в межах адміністративної території і*. Києва 
із затоками І протоками. включаючи зону підтоплення - і  1 квіття по 9 червня 
2016 вожу;

на озерах та ставках шрегуяьоаавііх річок, що впадають у Канівське 
чоіоехоьтще С# межах адміністративної території м, Києва) з І квітні: по 
9 червні .2016 року;

на незарегульоіаних річках, що впадають у Канівське водоеховише у 
межах іоші відповідальності Гол©ври5ви,п, ч І квітня по 20 гр »вняг 201 о рогл

2. Заборонити всякий лов раків у підконтрольних Головрибводу 
водоймах, у період виношування ікри, личинок, першої і другої линьок з 
І квітня по ІЗ червня 20 і 6 року та з 15 липня по І вересня 20 і б року,

3. На період нересту риби у місцях» які оітаївжіені нерестовищами, 
заборонити нересуванн* усіх плавучих засобів.., крім суден спеціально 
уношоваженнх органів,, які здійснюють охорону йодних біоресурсів.
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4. Заборонити у період нересту риби проведення будівельних, 
днопоглиблювальних робіт, видобування піску І гравію, прокладання кабелів, 
трубопроводів та інших комунікацій, а також будь-яких робіт на землях 
водного фонду*

5. Оголосити нерестовищем такі ділянки:
* лівобережна ділянка Канівського водосховища -  урочище Вобровня;
- ділянка акваторії Канівського водосховища у межах островів Жуків, 

Козачий. Ольгин з усіма затоками, протоками та внутрішніми озерами;
- акваторія р. Коник та р, Віта в адміністративних межах м. Києва,
6. У період весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних 

біоресурсів дозволити любительський лов риби з берега, за межами місць 
нерестовищ однією поплавковою або донною вудкою з одним гачком і 
спінінгом (дозволений вилов риби за одну добу перебування на водоймі -  до З 
кг).

7. Посилити охорону ВОДОЙМ, особливо нерестовищ та ШЛЯХІВ підходу 4
них плідників риб. Залучити до охорони водойм громадськість, підприємства, 
установи, організації.

8. Заступникам начальника Головрибводу відповідно до функціональних 
обов’язків спільно з науково-дослідними рибогосподарськими установами та 
інспекторським складом відділу охорони водних біоресурсів організувати 
спостереження за ходом нересту риби.

9. Систематично вести спостереження за нерестом водних біоресурсів та 
станом на 1-е число кожного місяця надсилати до Держрибагентетва 
інформацію про хід нересту.

10. Заступнику начальника відділу інформаційно-аналітичного 
забезпечення та роботи з засобами масової інформації Златопорському О,Є. 
сповістити через засоби масової інформації населення та зацікавлені 
підприємства, установи, організації, а також місцеві адміністрації про 
встановлення заборони лову риби та інших водних біоресурсів у період 
весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних біоресурсів 
рибогосподарських водних об’єктах у межах адміністративної території 
м. Києва.

11. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Голова комісії з ліквідації *~ 
Заступник начальника 
І оловрибводу


