
 

 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

19.03.2021                                        м. Ужгород                                                № 207 

 

 

Про проведення заходів з охорони водних біоресурсів 

на період весняно-літнього нересту риби 

 

 

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, Закону України „Про рибне господарство, промислове 

рибальство та охорону водних біоресурсів”, статей 14, 16, 38, 39 Закону 

України „Про тваринний світ”, з метою забезпечення охорони, відтворення та 

збільшення рибних запасів у водоймах області:  

 

1. Провести в березні – травні 2021 року місячник охорони нересту риби та 

відтворення інших водних біоресурсів. 

2. Рекомендувати управлінню Державного агентства рибного господарства 

у Закарпатській області: 

2.1. Встановити строки заборони вилову водних біоресурсів в рибо-

господарських водних обʼєктах (їх частинах), визначити ділянки водойм, на 

яких дозволяється любительське рибальство, із відповідними обмеженнями. 

2.2. Для забезпечення успішного проходження місячника своєчасно 

інформувати населення та зацікавлені підприємства, установи, організації через 

засоби масової інформації про обмеження, що вводяться на період нересту 

риби. 

3. Пропонувати управлінню Державного агентства рибного господарства                 

у Закарпатській області, державній екологічній інспекції у Закарпатській 

області, головному управлінню Національної поліції в Закарпатській області, 

Чопському і Мукачівському прикордонним загонам розробити плани спільних 

заходів, організувати спільні рейди, посилити боротьбу з браконьєрством та 

забезпечити належний контроль за дотриманням законодавства про охорону 

водних біоресурсів у нерестовий період. 

4. Райдержадміністраціям та рекомендувати виконавчим комітетам 

місцевих рад (ТГ), адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства, басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса вжити 

заходів щодо недопущення порушення встановлених законодавством обмежень 

у період масового розмноження диких тварин з 1 квітня до 15 червня 2021 року, 

призупинити здійснення діяльності, що може призвести до забруднення 

водойм, іншого негативного впливу на середовище існування, міграції та 

нересту риби, посилити контроль за дотриманням природоохоронних заходів 
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під час проведення господарської діяльності на рибогосподарських водоймах, у 

їх руслах та прибережній смузі, сприяти контролюючим органам у виконанні 

визначених законом повноважень. 

5. Райдержадміністраціям та рекомендувати виконавчим комітетам 

місцевих рад (ТГ), адміністраціям територій та об’єктів природно-заповідного 

фонду, Закарпатському обласному управлінню лісового та мисливського 

господарства, басейновому управлінню водних ресурсів річки Тиса, державній 

екологічній інспекції у Закарпатській області, головному управлінню 

Національної поліції в Закарпатській області, Чопському, Мукачівському 

прикордонним загонам подавати управлінню Державного агентства рибного 

господарства у Закарпатській області інформацію про виконання визначених 

завдань до 30 квітня, 31травня і 29 червня 2021 року. 

6. Рекомендувати управлінню Державного агентства рибного господарства 

у Закарпатській області узагальнену інформацію подати облдержадміністрації 

до 16 липня 2021 року. 

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови державної адміністрації Білецького М. З. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                    Анатолій ПОЛОСКОВ 


