
 
 
 
 
Про посилення охорони водних біо-
ресурсів під час нерестового періоду 
на водоймах Хмельницької області 
у 2018 році 

 
 

Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, статті 11 Закону України “Про рибне господарство, промислове 
рибальство та охорону водних біоресурсів”, статті 14 Закону України “Про 
тваринний світ”, з метою забезпечення охорони водних біоресурсів під час 
нересту, здійснення спостережень за ходом нересту, відтворення та збережен-
ня рибних запасів, попередження та недопущення незаконного вилову риби у 
водоймах, підконтрольних управлінню охорони, використання і відтворення 
водних біоресурсів та регулювання рибальства в області: 

1. Затвердити склад міжвідомчої робочої групи з питань сприяння охо-
роні та відтворенню водних біоресурсів (додається). 

2. Рекомендувати Управлінню охорони, використання і відтворення вод-
них біоресурсів та регулювання рибальства в області вжити заходів: 

2.1. Спільно з Державною екологічною інспекцією, Головним управ-
лінням Національної поліції в області щодо забезпечення охорони місць масо-
вого нересту риби, виявлення фактів незаконного добування водних біоре-
сурсів на водоймах Хмельницької області та запобігання інших порушень 
законодавства у природоохоронній сфері. 

2.2. Із збереження та відтворення водних біоресурсів і підвищення ефек-
тивності боротьби з порушеннями правил рибальства на водоймах області. 

2.3. Щодо встановлення термінів заборони на лов (добування) риби у 
весняно-літній період природного відтворення (нересту) у 2018 році на під-
контрольних водних об’єктах, з урахуванням гідрометеорологічної ситуації та 
своєчасного інформування населення через засоби масової інформації про 
обмеження, що встановлюються на період нересту. 
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2.4. Надати обласній державній адміністрації до 20 липня поточного 
року узагальнену інформацію про хід виконання заходів. 

3. Головам районних державних адміністрацій рекомендувати органам 
місцевого самоврядування надавати всебічну допомогу працівникам управ-
ління охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та регулювання 
рибальства в області щодо підготовки і виконання заходів із охорони рибних 
запасів області. 

4. Управлінню інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
обласної державної адміністрації забезпечити широке висвітлення в засобах 
масової інформації заходів з цих питань. 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


