
 
 
 
 
Про посилення охорони водних 
біоресурсів під час весняно-
літньої нерестової заборони на 
водоймах Хмельницької області 
у 2022 році 

 
 

Відповідно до підпунктів 2, 25 пункту 2 статті 15 Закону України “Про 
правовий режим воєнного стану”, указів Президента України від 24.02.2022 року 
№ 64/2022 “Про введення воєнного стану в Україні” (зі змінами), № 68/2022 
“Про утворення військових адміністрацій”, 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 збереження рибних запасів, попередження та недопущення неза-
конного вилову водних біоресурсів у водоймах, підконтрольних Управлінню 
Державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій 
області: 

1. Затвердити склад міжвідомчої робочої групи з питань сприяння охо-
роні та відтворенню водних біоресурсів згідно з додатком. 

2. Рекомендувати Управлінню Державного агентства меліорації та риб-
ного господарства у Хмельницькій області: 

1) вжити заходів щодо: 
щодо забезпечення охорони місць масового нересту водних біоресурсів та 

виявлення фактів незаконного їх вилову (добування) на водоймах Хмель-
ницької області, а також запобігання інших порушень законодавства у природо-
охоронній сфері, спільно з Державною екологічною інспекцією та Головним 
управлінням Національної поліції в області; 



 2

збереження та відтворення водних біоресурсів і підвищення ефективності 
боротьби з порушеннями правил рибальства на водоймах області; 

встановлення термінів заборони на вилов (добування) водних біоресурсів 
у весняно-літній період природного відтворення (нересту) у 2022 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; 

2) надати Департаменту природних ресурсів та екології обласної держав-
ної адміністрації до 29 липня поточного року узагальнену інформацію про хід 
виконання заходів. 

3. Районним військовим адміністраціям, рекомендувати органам місце-
вого самоврядування надавати всебічну допомогу працівникам Управління 
Державного агентства меліорації та рибного господарства у Хмельницькій об-
ласті щодо підготовки і виконання заходів із охорони рибних запасів області. 

4. Департаменту інформаційної діяльності, культури, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації забезпечити широке висвітлення у 
засобах масової інформації заходів з цих питань. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


