
 

 
 

 

ДЕРЖРИБАГЕНТСТВО УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ, ВИКОРИСТАННЯ І 

ВІДТВОРЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ТА 

РЕГУЛЮВАННЯ РИБАЛЬСТВА В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(ПОЛТАВАРИБООХОРОНА) 

39630, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Флотська, 4, тел./факс: (05366) 38291 

Код ЄДРПОУ 34987803) 

 

Н А К А З  

 

21 жовтня 2016 року                      Кременчук                                         № 99/1 
 

 

 

Про заборону лову риби на  

зимувальних ямах в зоні діяльності  

Управління Полтаварибоохорона 

 
 

         З метою охорони зимуючої риби, керуючись  п.8.3, п.8 та п.9.13.9,  

«Правил промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах 

України»,затверджених наказом Держкомрибгоспу  від 18.03.1999р. №33, 

зареєстрованих в Мін’юсті 25 травня 1999р. за № 326/3619 та п. 3.15, п.4.14.3 

«Правил  любительського і спортивного рибальства», затверджених наказом 

Держкомрибгоспу від 15.02.1999 р. № 19, зареєстрованим в Мін’юсті  28 

квітня 1999р. за № 269/3562.  

 

НАКАЗУЮ: 

 
         1. Затвердити  перелік зимувальних ям, місця зимівлі риби на осінньо зимовий 

період 2016-2017 р. в межах підконтрольної території (додається), та заборонити лов риби 

на зимувальних ямах з 1 листопада 2016 року  до закінчення зимового періоду.  

        2. Інспекторам рибоохорони  через засоби масової  інформації оповісти населення та 

зацікавлені організації, а також  місцеві адміністрації про заборону лову риби на 

зимувальних ямах. 

       3. Інспекторському складу організувати в зимовий період роботу по виявленню  нових 

місць зимівлі риби, при встановлені таких місць інформувати іхтіологічну службу. 

       4. Відділу іхтіології та регулювання рибальства  постійно здійснювати контроль за 

ходом зимівлі риби на підконтрольній території. Інформацію про хід зимівлі риби 

надавати щомісячно до Держрибагентства України.  

       5. Контроль за виконанням  наказу залишаю за собою. 

 

 

Голова ліквідаційної                                                                    О.А.Кулинич 

комісії                                                                              
 

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                   Наказ Управління охорони, використання і   

                                                                                              відтворення водних біоресурсів та  регулювання 

                                                                                              рибальства у Полтавській області 

                                                                                              21 жовтня 2016 р. №  99/1  

 

 

 

 

Перелік зимувальних ям, місць зимівлі риби 

на осінньо-зимовий період  2016-2017 р. 

на території підконтрольній Полтаварибоохорона 

 

 

 

 

 

- район залізничного мосту Кременчук - Крюків між старими та новими 

мостами, площа 6 га ; 

- акваторія між о. Шаламай і о. Стрелечний, площа 2 га; 

- гирло р. Псьол, площа 4 га ; 

- р. Псьол на акваторії між залізничним та автомобільним мостами, 

площа 1,5 га ; 

- акваторія в районі дельти р. Орель від початку Орільської дамби до 

каналу Дніпро - Донбас, 1 км вглиб водосховища, площа 375 га ; 

- район о. Вишняки від 29 - го буя по старом руслу р. Дніпро на схід 

ходу на с. Орлик, заворот на південь вздовж урочища «Крамарево» до 

форвату між буями №21 і № 23 ; 

- р. Ворскла – акваторія в межах м. Полтави, від автодорожнього мосту 

автошляху Київ – Харків на залізничній станції «Полтава – Півднева» 

до Полтавської обласної станції, площа 3 га. 

 

 
 

 

 

 

 

Голова ліквідаційної                                                           О.А.Кулинич 

комісії 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


