
НОВОМОСКОВСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
НАЧАЛЬНИКА РАЙОННОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

м. Новомосковськ № г-т?

Про заборону використання 
суден та вилову водних 
біоресурсів на водоймах 
Новомосковського району 
у період воєнного стану

Відповідно до пункту 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 
“Про введення воєнного стану в Україні”, затвердженого Законом України 
“Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану 
в Україні”, указів Президента України від 24.02.2022 № 68/2022 
“Про утворення військових адміністрацій”, від 14.03.2022 № 133/2022 
“Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, затвердженого 
Законом України “Про затвердження Указу Президента України 
“Про продовження строку дії воєнного стану в Україні”, пункту 6 частини 
третьої статті 15 Закону України “Про правовий режим воєнного 
стану”, керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації'”, 
“Про внутрішній водний транспорт”, статтею 14 “Про тваринний світ”, статтею 
11 “Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону біоресурсів”, 
враховуючи Правила користування водними об’єктами для плавання 
на маломірних (малих) суднах Дніпропетровської області, затверджені 
рішенням Дніпропетровської обласної ради від 17.08.2012 № 318-14/VI, 
на виконання розпорядження голови облдержадміністрації - начальника 
обласної військової адміністрації від 29.03.2022 № 87/0/527-22 “ Про заборону 
використання суден та вилову водних біоресурсів на водоймах 
Дніпропетровської області у період воєнного стану”, з метою сприяння 
спостережень за ходом нересту, відтворення та збереження рибних запасів, 
попередження та недопущення незаконного вилову риби у водоймах, 
регулювання рибальства в Новомосковському районі, попередження загроз 
виникнення заморних явищ протягом 2022 року та у нерестовий період, а також 
забезпечення безпеки громадян на водних об’єктах у період воєнного стану:
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1. Заборонити навігацію на водних об’єктах Новомосковського району 

малих суден, моторних суден, прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових 
суден, спортивних суден, швидкісних суден та спортивних суден, а також 
водних мотоциклів і засобів для розваг на воді.

2. Заборонити вилов водних біоресурсів шляхом промислового, 
любительського та спортивного рибальства на водних об’єктах 
Новомосковського району.

3. Рекомендувати головам Перещепинської міської, сільських 
та селищних об’єднаних територіальних громад провести роз’яснювальну 
роботи серед населення, через консультативні пункти, щодо заборони навігації 
на водних об’єктах Новомосковського району малих суден, моторних суден, 
прогулянкових вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних суден, 
швидкісних суден та спортивних суден, а також водних мотоциклів і засобів 
для розваг на воді.

4. Рекомендувати Новомосковському відділу поліції Головного 
Управління національної поліції в Дніпропетровській області забезпечити 
здійснення контролю за недопущенням використання на водних об’єктах 
Новомосковського району малих суден, моторних суден, прогулянкових 
вітрильних суден, прогулянкових суден, спортивних суден, швидкісних суден 
та спортивних суден, а також водних мотоциклів і засобів для розваг на воді.

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 
на відділ з питань мобілізаційної та оборонної роботи апарату 
райдержадміністрації, контроль залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації - 
начальник районної 
військової адміністрації С Михайло ВИШНЕВСЬКИИ


