МОСТИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Р ОЗП ОРЯДЖ ЕННЯ
29 березня 2017 Рі.

Мостиська

№

202

Про встановлення весняно-літаьої заборони
на лов риби, інших водних біоресурсів
у рибогосподарських водних об'єктах
Мостиського району в 2017 році
Керуючись ст. 6, н. З ст. 16, ст. 41 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації", відповідно до законів України „Про рибне господарство, промислове
ргібальство та охорону водних біоресурсів", „Про рибу, інші водні живі ресурси та
харчову продукцію з них", постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня
1998 року № 1126 „Про затвердження Порядку здійснення любительського і
спортивного рибальства". Правил любительського і спортивного рибальства,
затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від
15 лютого 1999 року № 19, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня
1999 року за № 269/3562 (із внесеними змінами), на виконання розпорядження голови
облдержадміністрації від 17 березня 2017 року № 195/0/5-17, з метою посилення
охорони, відтворення та збільшення рибних запасів, попередження і недопущення
порушень Правил рибальства та залучення до цієї роботи громадськості в період з
1 квітня до ЗО червня 2017 року на водоймах Мостиського району:
1. Оголосити квітень, травень, червень 2017 року місяцями охорони
нерестуючої риби.
2. На території Мостиського району в цей період заборонити будь-яке
рибальство, а також вилов раків у такі терміни:
- в басейні р. Дністер з 1 квітня до 10 червня;
- в басейнах рік Західний Буг, Сян та Стир з 1 квітня до 20 травня;
- у всіх водосховищах, технічних водоймах з 1 квітня до 10 червня;
- в придаткових системах водойм (протоки, гирла, стариці, розливи водойм, які
тимчасізво заповнюються водою в період весняної повені) з 1 квітня до ЗО червня.
3. У всіх водоймах (частинах водойм), у тому числі наданих в оренду (крім
виробників продукції аквакультури, зареєстрованих в органах рибоохорони), будь-яке
рибальство заборонено.
4. Протягом нерестового періоду заборонити проводити у рибогосподарських
водних об'єктах та в прибережних захисних смугах днопоглиблювальні, вибухові,
бурові роботи, видобуток гравію та піщано-гравійної суміші, трелювання лісу, крім
відновлювальних та аварійних робіт, що проводяться органами водного господарства
у випадку надзвичайної ситуації, а також заборонити пересування будь-яких
плавзасобів, крім суден спеціально уповноважених органів та державних органів, що
здійснюють охорону водних біоресурсів, і у випадку надзвичайної потреби.
5. Затвердити план спільних заходів щодо посилення контролю за охороною
рибних запасів та інших водних біоресурсів у водоймах Мостиського району на
період весняно-літньої заборони на вилов риби в 2017 році, що додається.

6. органам місцевого самоврядування здійснювати контроль за виконанням
заходів та надавати всебічну допомогу органам рибоохорони щодо боротьби з
браконьєрським виловом риби.
7.
Управлінню
агропромислового
розвитку
райдержадміністрації
(Березюк І. В.) забезпечкта:
7.1. Забезпечити широке висвітлення інформації щодо проведення
тримісячника з охорони і відтворення рибних запасів у водоймах району в ЗМІ.
7.2. Про хід виконання розпорядження інформувати обласну державну
адміністрацію до 10 липня 2017 року.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на перщого заступника
голови районної державної адміністрації Голуб Н. І.

Голова райо:
державної адійі^істрації
Іо

С. О. Буняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації
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ПЛАН
спільнїіх заходів щодо посилення контролю за охороною рибних
запасів та інших водних біоресурсів у водоймах Мостиського району
на період весняно-літньої заборони на вилов риби у 2017 році
1. Організувати проведення спільної наради з представниками Державної
екологічної інспекції у Львівській області,
Мостиського УВГ, управління
Держпродспоживслужби у Мостиському районі, Мостиського ВИ Яворівського ВП
ГУ НП у Львівській області з метою ознайомлення з оперативним станом на
водоймах та відпрацювання спільних заходів щодо здійснення контролю та охорони
риби, інших водних біоресурсів, середовища їх перебування в період нересту (період
весняно-літньої заборони на вилов риби та інших водних біоресурсів).
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Термін: до 1 квітня 2017 року
2. Поінформувати Державну екологічну інспекцію у Львівській області,
ЛОУВР «Львівське облводресурсів». Головне управління Держпродспоживслужби у
Львівській області.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
управління Держпродспоживслужби у Мостиському
районі
Термін: до 1 квітня 2017 року
3. Постійно діючій рейдовій групі з числа працівників Мостиської
райдержадміністрації (перший заступник голови райдержадміністрації - голова
групи), управління агропромислового розвитку Мостиської райдержадміністрації
(начальник управління - заступник голови групи). Державної екологічної інспекції у
Львівській області (головний спеціаліст відділу екологічного контролю рослинного і
тваринного світу), Мостиського управління водного господарства (в. о. головного
інженера), управління Держпродспоживслужби у Мостиському районі (головного
спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії - державного
інспектора ветеринарної медицини), Мостиського ВП Яворівського ВП ГУ ЕОП у
Львівській області (представник) проводити рибоохоронні рейди:
- щодо протидії та боротьби з браконьєрством на рибогосподарських водоймах;
- з питань виявлення фактів торгівлі забороненими знаряддями лову в
торгівельних закладах та на ринках;
- з метою виявлення фактів торгівлі незаконно виловленою рибою, особливо
цінних видів риб, що занесені до Червоної книги України, осетрових та ін. водних
біоресурсів, відслідкування джерел її постачання та збуту;
- з метою протидії, попередженню та виявленню фактів незаконного вибору
піщано-гравійної суміші та річкового каміння з водойм та їх прибережних захисних
смуг і запобігання негативного впливу цієї та іншої протиправної діяльності на
середовище перебування водних біоресурсів у нерестовий період;

- з метою збереження належного екологічного стану та умов відтворення водних
біоресурсів, забезпечення недоторканості місць нересту, нагулу різних видів риб
вести контроль за дотриманням постійного рівня води на водоймах району.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації,
Мостиське управління водного господарства,
управління Держпродспоживслужби у Мостиському
районі,
Державна екологічна інспекція у Львівській області,
Мостиське ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській
області
Термін: до 4 квітня 2017 року
4. Запропонувати органам місцевого самоврядування розробити відповідні
спільні заходи з структурними підрозділами рибоохорони та надати посильну
допомогу щодо виконання заходів з охорони, відтворення та збереження водних
біоресурсів на водоймах Мостиського району.
Органи місцевого самоврядування.
Термін: до 4 квітня 2017 року
6. Відповідно до розроблених спільних заходів провести на водоймах району
комплексну операцію "Нерест-2017" шляхом проведення рибоохоронних рейдів. До
цієї роботи залучити представників засобів масової інформації та громадськості.
Результати операції широко висвітлити в районних ЗШ.
Відділ організаційної роботи, інформаційної
діяльності та зв'язків з громадськістю апарату
райдержадміністрації.
Державна екологічна інспекція у Львівській області,
Мостиське ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській
області
Термін: квітень-червень 2017 року
7. Про хід виконання спільних заходів, організацію і проведення рейдових
перевірок поінформувати обласну державну адміністрацію.
Управління агропромислового розвитку
райдержадміністрації.
Державна екологічна інспекція у Львівській області
Термін: до 10 липня 2017 року

