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КІЛЬКІСТЬ 

знарядь лову, які використовуватимуться на промислі протягом 2017 року на 

дніпровських водосховищах 

Водосховище Сітки Закидні 

неводи 

Ятери Раколовки Ставні 

неводи 

Тюлькові 

знаряддя 

лову* 

Київське 6300 6 50 70 1 2/50 

Канівське 4660 5 31 0 1 4/50 

Кременчуцьке 16710 0 0 50 2 22/250 

Дніпродзержинське 5170 26 103 0 2 22/50 

Дніпровське 3850 45 40 20 10 10/0 

Каховське 13590 20 1162 250 108 67/50 

Червонооскільське 800 6 24 0 1 1/0 

 

 

____________ 

* Активні/пасивні. 

  

 

 

Розрахунок знарядь лову та плавзасобів між користувачами водних біоресурсів 

1. Розрахунок базової кількості плавзасобів. 

Додаток 1 

до Режиму рибальства у дніпровських 

водосховищах у 2017 році 

(пункт 16) 

Додаток 2 

до Режиму рибальства у дніпровських 

водосховищах у 2017 році 

(пункт 16) 
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1.1. Коефіцієнти пропорційності для лімітованих (f) та нелімітованих (p) видів визначаються таким 

чином: 

p = Wн / W; 

f = 1 - p, (1) 

 

 

де W - середньорічний сумарний вилов всіх частикових видів риб користувачами, які отримали 

право на добування водних біоресурсів для промислових цілей у 2017 році; 

Wн - сумарний середньорічний вилов нелімітованих видів користувачами, які отримали право на 

добування водних біоресурсів для промислових цілей у 2017 році; 

p - коефіцієнт, який характеризує питому іхтіомасу нелімітованих видів; 

f - коефіцієнт, який характеризує питому іхтіомасу лімітованих видів. 

1.2. Кількість сіток, які припадають на резерв, визначається таким чином: 

r = N з  f  (R / L), (2) 

 

 

де N з - загальна кількість сіток, дозволена для використання протягом року на цьому водосховищі; 

R - обсяг резерву за всіма видами риб, т; 

L - загальний по водосховищу ліміт вилову всіх видів риб для промислових цілей, т. 

1.3. Загальна кількість сіток (n i), що припадають кожному користувачу при оформленні 

рибопромислових документів на початку сезону, визначається, виходячи з частки його квоти у 

загальному ліміті та частки його вилову в загальному вилові нелімітованих видів з округленням до 

найближчого цілого числа: 

n i = N  q; 

q = (K  f / L + w н  p / Wн), (3) 

 

 

де q - частка користувача у загальній кількості сіток; 

N = (N з - r) - сумарна кількість сіток, дозволена для промислового використання, з урахуванням 

частки резерву; 

K - розподілена користувачу частка добування, визначена в натуральних величинах; 

w н - середньорічний вилов нелімітованих видів для кожного користувача. 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

1.4. На підставі визначеної кількості сіток для кожного користувача здійснюється первинний 

розрахунок кількості плавзасобів, виходячи з такого: 

1) мінімальне навантаження для традиційних користувачів водних біоресурсів на плавзасіб 

становить: 

палубне судно - 40 сіток; 

безпалубне - 25 сіток; 

2) для інших користувачів водних біоресурсів: 

палубне судно - 20 сіток; 

безпалубне - 10 сіток. 

Сітки з кроком вічка 100 мм і більше обліковуються на загальних підставах. 

1.5. Заявки користувачів з кількістю плавзасобів меншою, ніж розрахована, задовольняються 

повністю. Максимальна (але не більша зазначеної в заявці) кількість сіток, що розподіляються 

визначеним користувачам, розраховується таким чином: 

n i = 50  b + 100   s, (4) 

 

 

де b - кількість розподілених користувачу безпалубних суден; 

s - кількість розподілених користувачу палубних суден. 

2. Вторинний розрахунок кількості плавзасобів. 

2.1. Визначається залишкова кількість сіток для вторинного розрахунку: 

N' = N - N 1, (5) 

 

 

де N 1 - кількість сіток, розподілених користувачам в порядку, визначеному у підпункті 1.5 пункту 1 

цього Розрахунку. 

2.2. Загальна кількість сіток, що надаються кожному користувачу, визначається згідно з підпунктом 

1.3 пункту 1 цього Розрахунку: 

n i = N'  q'; 

q' = q / Q, (6) 
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де Q = q - сума часток користувачів, щодо яких не здійснено розподіл згідно з підпунктом 1.5 

пункту 1 цього Розрахунку. 

2.3. Вторинна кількість плавзасобів визначається згідно з підпунктами 1.4, 1.5 пункту 1 цього 

Розрахунку. 

2.4. При використанні інших (крім сіток) знарядь лову необхідна кількість плавзасобів визначається 

з розрахунку: 

1 плавзасіб на 1 закидний невід, 5 ставних неводів, 20 ятерів та/або раколовок; 

2 плавзасоби на 1 тюльковий трал. 

У разі якщо розрахована у наведений вище спосіб кількість плавзасобів для користувача є меншою, 

ніж визначена при розподілі ставних сіток, додаткові плавзасоби цьому користувачу не 

виділяються. 

  

 

 

Ділянки водосховищ дніпровського каскаду, на яких заборонено промислове 

рибальство протягом року 

N 

з/п 

Точки координат Опис меж ділянки 

1 2 3 

Київське водосховище 

1 50°42'59.7''N, 30°31'24.0''E 

50°35'32.6''N, 30°32'08.9''E 

50°35'35.4''N, 30°31'45.5''E 

50°43'01.0''N, 30°30'49.8''E 

Від південної адміністративної межі с. Лебедівка вниз за течією 

до забороненої зони Київської ГЕС та в глиб водосховища на 

500 м 

2 50°41'58.7''N, 30°24'08.4''E 

50°36'53.0''N, 30°29'05.4''E 

50°37'06.3''N, 30°29'20.7''E 

50°41'55.0''N, 30°24'37.8''E 

Від північної адміністративної межі с. Лютіж вниз за течією до 

забороненої зони ГАЕС та в глиб водосховища на 500 м 

3 50°51'43.2''N, 30°25'27.5''E 

50°47'18.0''N, 30°22'08.8''E 

50°47'08.2''N, 30°22'25.6''E 

50°51'38.89''N, 30°25'52.99''E 

Від північної адміністративної межі с. Ясногородка вниз за 

течією до південної адміністративної межі с. Глібівка та в глиб 

водосховища на 500 м 

4 51°07'58.5''N, 30°34'13.6''E 

51°06'41.56''N, 30°20'28.86''E 

51°05'01.34''N, 30°24'16.82''E 

51°07'49.4''N, 30°29'21.2''E 

51°20'31.9''N, 30°39'14.2''E 

Ділянка Київського водосховища, що проходить між с. Бор 

Чернігівської обл. та північною околицею с. Страхолісся 

Київської обл. вверх за течією до с. Дніпровське Чернігівської 

обл. 

Додаток 3 

до Режиму рибальства у дніпровських 

водосховищах у 2017 році 

(пункт 17) 
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51°20'47.7''N, 30°39'57.0''E 

Канівське водосховище 

1 50°09'34.5''N, 30°44'38.6''E 

50°09'41.3''N, 30°45'00.1''E 

50°07'32.5''N, 30°49'42.2''E 

50°07'48.3''N, 30°49'37.4''E 

Від гирла р. Стугна вниз за течією до південної 

адміністративної межі с. Халеп'я та в глиб водосховища на 500 

м 

2 50°05'40.4''N, 30°54'23.2''E 

50°05'49.2''N, 30°54'42.2''E 

49°57'33.8''N, 31°08'35.0''E 

49°57'46.3''N, 31°08'52.0''E 

Від північної адміністративної межі с. Стайки вниз за течією до 

північної адміністративної межі с. Балико-Щучинка та в глиб 

водосховища на 500 м 

3 50°07'07.7''N, 30°57'11.9''E 

50°06'58.2''N, 30°57'34.7''E 

50°07'08.1''N, 30°56'36.6''E 

50°06'51.9''N, 30°57'17.4''E 

Від бази УТМР "Рудяки" вверх за течією, вниз за течією та в 

глиб водосховища на 500 м 

4 50°01'50.5''N, 31°25'05.9''E 

50°02'18.4''N, 31°23'31.6''E 

50°02'05.8''N, 31°23'20.9''E 

50°01'37.9''N, 31°24'54.0''E 

Від забороненої зони насосної станції в районі м. Переяслав-

Хмельницький вверх за течією 2000 м та в глиб водосховища на 

500 м 

Кременчуцьке водосховище (Черкаська область, по правому берегу) 

1 49°35'42''N 31°46'53''E 

49°28'39''N, 32°1'43''E 

Від урочища Гадючка за 20 м до фарватеру до режимної зони 

залізничного мосту м. Черкаси (за винятком 500-метрової зони 

насосних станцій) 

2 49°28'26''N, 32°2'3''E 

49°26'21''N, 32°6'1''E 

Від режимної зони залізничного мосту за 20 м до фарватеру 

вниз за течією за 500 м до Річпорту, за винятком зимувальних 

ям (урочища Красне, Хомутець) 

3 49°24'11''N, 32°9'12''E 

49°23'2''N, 32°11'16''E 

Від намивного острова в с. Червона Слобода до кінця дачного 

кооперативу 

4 49°20'55''N, 32°17'9''E 

49°19'10''N, 32°21'52''E 

Від урочища Фокіна канава вниз за течією із затоками до кінця 

о. Кучугури, за винятком підвідного каналу до насосної станції 

с. Худяки 

5 49°18'16''N, 32°21'34''E 

49°14'49''N, 32°31'3''E 

Від риббригади ТОВ "Прелесть" (с. Сагунівка) вниз за течією в 

глиб водосховища на 500 м до риббригади в с. Боровиця 

6 49°12'24''N, 32°36'54''E 

49°4'54''N, 32°48'37''E 

Від риббригади в с. Тіньки вниз за течією в глиб водосховища 

на 500 м до риббригади в с. Вітове 

Кременчуцьке водосховище (Черкаська область, по лівому берегу) 

1 49°37'28''N, 31°47'12''E 

49°32'49''N, 31°59'28''E 

Від урочища Довгун вниз за течією за 20 м до фарватеру до 

межі орнітологічного заказника загальнодержавного значення 

"Липівське" (за винятком 500 м зони насосних станцій) 

2 49°33'31''N, 32°4'28''E 

49°30'7''N, 32°13'8''E 

Від початку заплави вздовж дамби залізничного мосту в с. 

Чапаївка вниз за течією в глиб на 500 м до насосної станції с. 

Чехівка, включаючи дренажний канал по всій його довжині (за 

винятком режимної 500-метрової зони Чехівської насосної 

станції) 

3 49°30'23''N, 32°19'23''E 

49°30'16''N, 32°18'55''E 

Півострів затоки суднового каналу колишнього вантажного 

порту в с. Іркліїв протяжністю 2 км 
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4 49°29'6''N, 32°21'4''E 

49°27'56''N, 32°23'32''E 

49°25'28''N, 32°27'32''E 

49°24'24''N, 32°30'18''E 

Від дамби рибного господарства ПП "Прогрес 11" вниз за 

течією до гирла річки Коврай, площа - 300 га. 

Від риббригади СТОВ "Дніпро" в с. Васютинці вниз за течією 

до риббригади в с. Тимченки 

Кременчуцьке водосховище (Полтавська область) 

1 49°22'42.7''N, 32°34'28.5''E 

49°21'08.8''N, 32°44'14.9''E 

Від насосної станції с. Вереміївка до мису Жовнинський на 

відстані 500 м від берега 

2 49°13'46.8''N, 33°06'45.5''E 

49°17'27.5''N, 32°59'14.0''E 

Від заходу в Градизький затон до насосної станції с. Пронозівка 

на відстані 500 м від берега 

Кременчуцьке водосховище (Кіровоградська область) 

1 49°5'20.5''N, 33°08'11.4''E 

49°05'47.9''N, 33°08'09.4''E 

49°05'53.5''N, 32°59'88.0''E 

49°05'79.9''N, 32°59'74.7''E 

Від мису Московська гора (турбаза "Голуба бухта") в напрямку 

с. Велика Андрусівка до о. Кам'яний протяжністю 9 км 400 м, 

відстань від берега 500 м 

2 49°03'68.1''N, 33°09'55.5''E 

49°03'41.0''N, 33°09'58.7''E 

49°03'64.1''N, 33°11'69.4''E 

49°03'37.1''N, 33°11'63.0''E 

Від пляжу "Андрушкін яр" до піонерського табору "Дружба", 

відстань від берега 500 м, площа - 139 га 

Дніпродзержинське водосховище (Полтавська область) 

1 49°05'52.53''N, 33°17'22.53''E 

49°05'47.34''N, 33°17'19.64''E 

49°05'39.10''N, 33°17'42.28''E 

49°05'49.82''N, 33°17'40.31''E 

Власівська затока, штучна бухта, нижня межа - зрошувальний 

канал кооперативу "Світанок", верхня межа - 400 м на 

північний захід до кінця бухти (згідно з картою-схемою), площа 

- 9 га, довжина - 0,4 км, ширина - 0,3 км 

2 49°03'58.19''N, 33°20'07.51''E 

49°03'50.77''N, 33°20'19.17''E 

49°02'40.26''N, 33°19'15.59''E 

49°01'37.56''N, 33°22'24.63''E 

49°01'51.95''N, 33°24'12.42''E 

49°02'21.26''N, 33°25'14.63''E 

49°03'00.19''N, 33°25'22.20''E 

49°03'12.18''N, 33°23'55.46''E 

Від нижньої межі о. Зелений в бік о. Диньки, о. Попівка на 

колишню пристань рибного колгоспу "Верхньодніпровець", 

включаючи Чечелівські і Білецьківські плавні, а також водойми 

1, 2 гаток до виходу в р. Дніпро, площа - 150 га, довжина - 2,5 

км 

3 49°03'13.36''N, 33°27'15.70''E 

49°02'58.72''N, 33°26'37.71''E 

49°02'49.31''N, 33°27'10.49''E 

49°02'13.07''N, 33°28'25.67''E 

49°02'57.31''N, 33°28'25.03''E 

Внутрішні затоки N 1 - 5 о. Шаломай, площа - 29,6 га 

4 49°03'37.62''N, 33°29'37.85''E 

49°01'38.93''N, 33°29'36.08''E 

49°01'28.32''N, 33°32'30.75''E 

49°02'38.95''N, 33°32'52.40''E 

Від входу в річище Контареве до виходу в р. Дніпро, 

включаючи Івківські плавні, площа - 150 га, довжина - 1,25 км, 

ширина - 1,20 км 

5 49°00'49.48''N, 33°31'10.52''E 

49°00'54.64''N, 33°29'33.08''E 

49°00'47.82''N, 33°29'33.60''E 

49°00'31.56''N, 33°31'06.91''E 

Від нижньої межі о. Посередок вниз за течією паралельно ходу 

суден, включаючи о. Шарай, 1 і 2 гатки, до о. Дурний Кут, 

площа - 40 га 

6 49°00'30.72''N, 33°34'32.03''E 

48°59'20.70''N, 33°37'45.35''E 

48°59'36.95''N, 33°39'40.37''E 

Річище Дубове від створу "Редути" до пристані "Комсомольськ 

НД" із затоками, включаючи острови Барбара та Крячок, площа 

- 200 га, довжина - 2,0 км, ширина - 1,0 км 
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7 48°57'48.11''N, 33°46'22.19''E 

48°52'40.76''N, 33°59'17.86''E 

Ділянка загальною площею 800 га, відведена в межах від 

причалу Тахтаївського до Шматківського гранкар'єру, від 

берегової лінії 500 м в глиб водосховища 

Дніпродзержинське водосховище (Дніпропетровська область) 

1 48°35'59.91''N, 34°31'43.92''E 

48°32'02.06''N, 34°29'23.99''E 

У межах м. Кам'янське 

2 48°31'47.25''N, 34°31'34.94''E 

48°32'46.33''N, 34°28'12.60''E 

Від причалу УТМР с. Романкове по береговій лінії до лікарні с. 

Аули в 720-метровій зоні від берега 

3 48°35'07.09''N, 34°28'32.85''E 

48°36'22.95''N, 34°25'29.35''E 

Від Аульського плацдарму с. Сутинівка до дачних ділянок 

крохмалепатокового комбінату на акваторії 720 м від берегової 

лінії 

4 48°42'43.38''N, 34°16'48.20''E 

48°39'18.23''N, 34°22'36.08''E 

Від мису Домоткань до м. Верхньодніпровськ та 

правобережного кар'єру с. Домоткань на відстані 500 м від 

берегової лінії 

5 48°35'32.99''N, 34°32'45.03''E 

48°34'53.42''N, 34°33'25.02''E 

Від яхт-клубу "Бригантина" у м. Кам'янське до шпиля 

Дніпродзержинської ГЕС 

6 48°44'05.18''N, 34°18'41.19''E 

48°44'15.84''N, 34°18'35.32''E 

Від каналу Дніпро-Донбас до Орлянського кар'єру (в межах 

області) на відстані до 720 м від берегової лінії 

Каховське водосховище (Запорізька область) 

1 47°50'53.35''N, 35°02'57.35''E 

47°50'07.61''N, 35°02'49.98''E 

Ділянка по старому руслу р. Дніпро від гранітного кар'єру до 

затоки Вирва в м. Запоріжжя, площа - 4 га 

2 47°49'02.57''N, 35°04'49.37''E 

47°50'27.80''N, 35°05'12.25''E 

Руслова ділянка р. Дніпро від забороненої зони нижче 

залізничних колій 

3 47°46'31.22''N, 35°08'52.26''E Мости через старе та нове русла р. Дніпро в м. Запоріжжя до 

південного краю о. Хортиця, за винятком 50-метрової 

забороненої зони навколо о. Хортиця, площа - 1237 га 

4 47°46'26.38''N, 35°08'05.76''E Затока р. Дніпро в районі с. Нижня Хортиця Запорізького 

району Запорізької області, розташована на 1 км вище за течією 

від гирла балки Нижня Хортиця, площа - 1,5 га 

5 47°46'09.06''N, 35°08'32.97''E Озеро Лиман в районі сіл Нижня Хортиця та Розумівка 

Запорізького району Запорізької області, площа - 25 га 

6 47°46'31.22''N, 35°08'52.26''E 

47°38'38.97''N, 35°06'10.76''E 

Руслова ділянка р. Дніпро від південного краю о. Хортиця до 

межі мису Лиса гора в с. Лисогірка. Південний край протоки 

Перша прірва зі всіма затоками, площа - 919 га 

7 47°38'53.28''N, 35°05'48.82''E 

47°36'54.64''N, 35°02'35.43''E 

Акваторія Каховського водосховища від правого берега 

водосховища до фарватеру, починаючи від мису Лиса гора в с. 

Лисогірка до південного краю гирла р. Кокань, включаючи 

акваторію самого гирла, площа - 160 га 

8 47°36'54.64''N, 35°02'35.43''E 

47°33'47.44''N, 34°57'54.61''E 

Акваторія Каховського водосховища від південного краю гирла 

р. Кокань в с. Біленьке до західного краю с. Червонодніпровка 

Запорізького району Запорізької області в 150-метровій 

прибережній смузі, площа - 190 га 

9 47°50'29.0''N, 35°05'35.95''E 

47°49'46.29''N, 35°07'17.92''E 

Затоки р. Дніпро в м. Запоріжжя, акваторії човнових причалів, 

затока в районі комплексу "Орбіта-Люкс", бухти Крива, 
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47°49'35.39''N, 35°07'56.62''E 

47°49'31.77''N, 35°08'16.01''E 

47°49'25.57''N, 35°08'35.35''E 

47°48'46.49''N, 35°09'18.95''E 

47°48'00.71''N, 35°10'03.57''E 

47°49'51.77''N, 35°07'04.30''E 

47°48'49.85''N, 35°09'50.65''E 

47°47'05.24''N, 35°10'07.39''E 

47°46'52.17''N, 35°09'58.57''E 

47°45'38.67''N, 35°10'08.88''E 

Оріхівська, затока, що межує з яхт-клубом по вул. Чубанова, та 

Гребний канал в мікрорайоні Південний, затока в районі 

скидних споруд КП "Міськводоканал" (за винятком 

любительського рибальства в акваторії причалу ВАТ "Мотор 

Січ" в районі мікрорайону Південний та затоки в районі 

тренувальної бази УМВС "Динамо", що об'єднує Гребний канал 

з р. Дніпро), площа - 64 га 

10 47°45'31.80''N, 35°11'03.33''E Озеро Кушугум в Південному мікрорайоні м. Запоріжжя, площа 

- 80,5 га 

11 47°44'49.40''N, 35°12'21.96''E Затока Балабинська, площа - 470 га 

12 47°43'36.72''N, 35°11'26.51''E Акваторія затопленого русла р. Кушугум в районі смт Кушугум 

Запорізького району Запорізької області, площа - 163 га 

13 47°44'50.66''N, 35°10'56.30''E 

47°41'34.64''N, 35°10'23.78''E 

Усі озера та протоки Дніпровської гряди 

14 47°40'06.01''N, 35°13'55.40''E 

47°36'04.87''N, 35°03'16.62''E 

Акваторія Каховського водосховища вздовж заростей очерету 

Дніпровської гряди від залізничної станції 1123 км до 

південного краю о. Головченко (останнього острова 

Дніпровської гряди завширшки 100 м) та вся акваторія заток 

островів Орлове та Дубковате 

15 47°40'06,01''N, 35°13'55.40''E 

47°28'25,21''N, 35°16'09.40''E 

Акваторія Каховського водосховища від залізничної станції 

1123 км до гирла р. Карачокрак в 500-метровій прибережній 

смузі, включаючи всю акваторію Василівської затоки, площа - 

1354 га 

16 47°23'32,40''N, 34°58'27.83''E 

47°29'32,89''N, 34°44'54.57''E 

Акваторія Каховського водосховища від річкового порту в м. 

Дніпрорудне Василівського району Запорізької області до 

східної межі с. Іванівка Кам'янка-Дніпровського району 

Запорізької області в 500-метровій прибережній смузі, площа - 

1230 га 

17 47°31'31,41''N, 34°39'41.25''E 

47°32'35,81''N, 34°38'32.04''E 

Акваторія Каховського водосховища від пристані в м. 

Енергодар Кам'янка-Дніпровського району Запорізької області 

до лінії електричних мереж через Каховське водосховище в 500-

метровій прибережній смузі, площа - 235 га 

18 47°30'36,83''N, 34°30'48.55''E 

47°25'39,26''N, 34°14'42.50''E 

Акваторія Каховського водосховища від Водянського ковша до 

адміністративної межі з Херсонською областю в 500-метровій 

прибережній смузі, площа - 1373 га 

Каховське водосховище (Дніпропетровська область) 

1 47°33'44.34''N, 34°57'58.32''E 

47°33'46.92''N, 34°57'54.89''E 

47°33'27.92''N, 34°57'18.80''E 

47°33'24.62''N, 34°57'18.66''E 

47°33'15.74''N, 34°53'59.14''E 

47°33'12.38''N, 34°53'59.70''E 

Від с. Червонодніпровка Запорізької області до східної межі с. 

Вищетарасівка Томаківського району Дніпропетровської 

області - акваторія 100 м від берегової лінії 

2 47°33'15.74''N, 34°53'59.14''E 

47°33'9.09''N, 34°53'59.45''E 

У межах с. Вищетарасівка - акваторія 200 м від берегової лінії 
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47°34'19.21''N, 34°50'30.73''E 

47°34'32.06''N, 34°49'35.14''E 

3 47°34'40.09''N, 34°49'36.71''E 

47°34'37.01''N, 34°49'35.27''E 

47°34'44.22''N, 34°49'8.21''E 

47°34'40.83''N, 34°49'7.69''E 

47°34'42.71''N, 34°48'10.61''E 

47°34'39.48''N, 34°48'10.91''E 

47°34'38.22''N, 34°46'37.21''E 

47°34'34.91''N, 34°46'37.01''E 

47°34'21.86''N, 34°44'53.29''E 

47°34'21.46''N, 34°45'3.41''E 

47°34'18.71''N, 34°44'52.88''E 

47°34'33.67''N, 34°43'33.44''E 

47°34'30.48''N, 34°43'31.58''E 

47°35'6.87''N, 34°42'28.71''E 

47°35'4.17''N, 34°42'26.24''E 

Від західної межі с. Вищетарасівка до східної межі с. Добра 

Надія Томаківського району Дніпропетровської області - 

акваторія 100 м від берегової лінії 

4 47°35'6.87''N, 34°42'28.71''E 

47°35'1.16''N, 34°42'23.60''E 

47°35'19.23''N, 34°41'54.86''E 

47°35'12.89''N, 34°41'52.06''E 

47°35'30.04''N, 34°41'16.26''E 

47°35'24.38''N, 34°41'11.69''E 

47°35'41.03''N, 34°40'44.46''E 

47°35'34.68''N, 34°40'43.81''E 

47°35'28.07''N, 34°40'17.89''E 

47°35'23.98''N, 34°40'25.49''E 

47°35'5.66''N, 34°40'11.01''E 

47°35'4.60''N, 34°40'19.71''E 

У межах сіл Добра Надія, Іллінка Томаківського району 

Дніпропетровської області - акваторія 200 м від берегової лінії 

5 47°35'5.66''N, 34°40'11.01''E 

47°35'4.92''N, 34°40'15.26''E 

47°35'4.03''N, 34°40'7.66''E 

47°35'1.08''N, 34°40'10.01''E 

47°34'59.02''N, 34°39'33.70''E 

47°34'55.83''N, 34°39'33.35''E 

47°35'2.24''N, 34°38'41.33''E 

47°34'58.58''N, 34°38'40.18''E 

47°35'5.48''N, 34°38'37.77''E 

47°35'4.13''N, 34°38'33.62''E 

47°35'13.17''N, 34°38'29.63''E 

Від західної межі с. Іллінка до початку дамби N 4 - на 100 м від 

берегової лінії 

6 47°36'43.91''N, 34°32'50.09''E 

47°36'33.49''N, 34°33'7.82''E 

47°36'38.13''N, 34°32'38.96''E 

47°36'21.72''N, 34°32'37.85''E 

47°36'47.42''N, 34°31'53.21''E 

47°36'34.38''N, 34°31'39.38''E 

47°36'54.30''N, 34°30'24.73''E 

47°36'38.34''N, 34°30'24.28''E 

47°36'57.71''N, 34°29'52.91''E 

47°36'44.34''N, 34°29'40.53''E 

47°36'46.50''N, 34°29'28.01''E 

У межах с. Червоногригорівка Нікопольського району 

Дніпропетровської області - акваторія 500 м від берегової лінії 

http://yurist-online.org/
http://yurist-online.org/


http://yurist-online.org/ 

 

http://yurist-online.org/ 

7 47°34'24.2''N, 34°27'56.7''E 

47°35'15.1''N, 34°15'10''E 

У межах м. Нікополь Дніпропетровської області (за винятком 

акваторії від мису Новопавлівський по траверзу на мис 

Микитинський, площа 450 га, яка використовується ГО 

"Нікопольський рибальський клуб" для організації 

любительського рибальства) - акваторія 500 м від берегової 

лінії 

8 47°32'52.12''N, 34°24'34.67''E 

47°32'35.57''N, 34°24'34.43''E 

47°32'49.66''N, 34°23'2.44''E 

47°33'5.47''N, 34°23'6.62''E 

47°33'35.57''N, 34°21'14.26''E 

47°33'22.45''N, 34°21'0.51''E 

47°34'16.26''N, 34°19'13.35''E 

47°34'0.17''N, 34°19'11.93''E 

47°35'14.84''N, 34°15'8.74''E 

47°35'1.18''N, 34°15'21.26''E 

Від західної межі м. Нікополь до східної межі с. Олексіївка 

Нікопольського району Дніпропетровської області - акваторія 

100 м від берегової лінії 

9 47°33'25.48''N, 34°14'39.17''E 

47°33'28.94''N, 34°15'1.89''E 

47°33'6.97''N, 34°14'45.22''E 

47°33'0.83''N, 34°15'7.38''E 

47°32'38.72''N, 34°13'39.26''E 

47°32'30.35''N, 34°13'58.53''E 

47°31'44.26''N, 34°13'32.28''E 

47°31'43.29''N, 34°13'56.24''E 

У межах с. Капулівка Нікопольського району 

Дніпропетровської області - акваторія 500 м від берегової лінії 

10 47°31'44.26''N, 34°13'32.28''E 

47°31'32.80''N, 34°13'24.10''E 

47°31'35.88''N, 34°13'23.01''E 

47°33'15.74''N, 34°53'59.14''E 

47°31'38.14''N, 34°13'0.02''E 

47°31'40.76''N, 34°13'2.97''E 

47°32'29.52''N, 34°11'15.79''E 

47°32'26.51''N, 34°11'15.67''E 

47°32'22.65''N, 34°10'19.92''E 

47°32'20.35''N, 34°10'23.58''E 

47°31'58.96''N, 34°10'0.31''E 

Від мису Капулівський до мису Покровський - акваторія 100 м 

від берегової лінії 

11 47°31'58.96''N, 34°10'0.31''E 

47°31'47.72''N, 34°10'17.14''E 

47°31'56.66''N, 34°10'3.89''E 

47°31'56.83''N, 34°9'33.94''E 

47°31'41.58''N, 34°9'26.27''E 

47°32'27.09''N, 34°8'54.12''E 

47°33'22.44''N, 34°8'31.55''E 

47°34'2.13''N, 34°8'17.11''E 

47°33'56.63''N, 34°7'55.37''E 

У межах с. Покровське Нікопольського району 

Дніпропетровської області - акваторія 500 м від берегової лінії 

Каховське водосховище (Херсонська область) 

1 47°30'57''N, 33°55'45''E 

47°28'55''N, 33°56'11''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - смт 

Нововоронцовка, площа - 200 га 
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2 47°23'57''N, 33°58'1''E 

47°21'45''N, 33°58'28''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Золота Балка, 

площа - 225 га 

3 47°19'10''N, 33°57'57''E 

47°18'0''N, 33°57'33''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Михайлівка, 

площа - 112 га 

4 47°13'45''N, 33°53'45''E 

47°12'30''N, 33°51'31''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Гаврилівка, 

площа - 200 га 

5 47°11'22''N, 33°47'59''E 

47°10'53''N, 33°47'7''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Дудчани, площа 

- 75 га 

6 47°7'18''N, 33°46'52''E 

47°7'1''N, 33°46'39''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Саблуківка, 

площа - 50 га 

7 47°6'22''N, 33°46'5''E 

47°4'51''N, 33°43'34''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Качкарівка, 

площа - 212,5 га 

8 47°0'22''N, 33°39'31''E 

46°59'59''N, 33°39'16''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Республіканець, 

площа - 62,5 га 

9 46°57'31''N, 33°37'3''E 

46°55'37''N, 33°35'44''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Червоний Маяк, 

площа - 212,5 га 

10 46°52'56''N, 33°35'36''E 

46°051'36''N, 33°31'0''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Зміївка, площа - 

287 га 

11 46°51'25''N, 33°30'6''E 

46°51'3''N, 33°28'39''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Новоберислав, 

площа - 115 га 

12 46°50'47''N, 33°27'43''E 

46°49'3''N, 33°23'39''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - м. Берислав, площа 

- 275 га 

13 46°47'33''N, 33°22'0''E 

46°47'14''N, 33°21'34''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Веселе, площа - 
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25 га 

14 47°25'19''N, 34°4'29''E 

47°23'26''N, 34°2'20''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Бабино, площа - 

275 га 

15 47°21'13''N, 34°1'15''E 

47°20'5''N, 34°1'33''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Нижній Рогачик, 

площа - 100 га 

16 47°15'2''N, 33°59'25''E 

47°12'56''N, 33°58'21''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Мала Лепетиха, 

площа - 225 га 

17 47°12'33''N, 33°57'59''E 

47°9'23''N, 33°53'49''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - смт Велика 

Лепетиха, площа - 801 га 

18 47°8'15''N, 33°51'16''E 

47°5'31''N, 33°50'19''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Князе-

Григорівка, площа - 287 га 

19 47°3'30''N, 33°48'26''E 

47°2'43''N, 33°47'19''E 

47°2'52''N, 33°47'32''E 

47°2'23''N, 33°46'14''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Заводівка, площа 

- 150 га 

20 47°1'24''N, 33°44'51''E 

46°59'57''N, 33°42'20''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - смт Горностаївка, 

площа - 250 га 

21 46°58'39''N, 33°42'2''E 

46°55'0''N, 33°41'22''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Каїри, площа - 

350 га 

22 46°51'22''N, 33°38'23''E 

46°50'50''N, 33°38'16''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Василівка, 

площа - 50 га 

23 46°50'20''N, 33°38'2''E 

46°49'49''N, 33°37'29''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Софіївка, площа 

- 55 га 

24 46°49'0''N, 33°34'10''E 

46°49'3''N, 33°32'26''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - с. Любимівка, 

площа - 112,5 га 

25 46°49'3''N, 33°32'26''E 

46°48'6''N, 33°27'5''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 
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садівничих товариств (за винятком пляжів) - м. Каховка, площа 

- 355 га 

26 46°48'6''N, 33°27'5''E 

46°46'13''N, 33°24'21''E 

Відкрита частина Каховського водосховища в глиб 

водосховища до 500 м у межах населених пунктів та прилеглих 

садівничих товариств (за винятком пляжів) - м. Таврійськ, 

площа - 50 га 

Затоки Каховського водосховища (Херсонська область) 

1 47°27'25''N, 33°54'9''E 

47°26'36''N, 33°55'55''E 

Затока Осокорівська, площа - 30 га, акваторія від верхів'я затоки 

до межі, яка проходить через пункт базування рибалок, на 

протилежний берег 

2 47°21'51''N, 33°56'51''E 

47°21'33''N, 33°57'42''E 

Затока Золота Балка, площа - 24 га, акваторія від верхів'я затоки 

до межі, яка проходить через пункт базування рибалок, на 

протилежний берег 

3 47°11'5''N, 33°45'52''E 

47°10'47''N, 33°46'35''E 

Затока Дудчани, площа - 26 га, акваторія від дамби автодороги 

Берислав - Мар'янське до межі, яка проходить через пункт 

базування рибалок, на протилежний берег 

4 47°5'17''N, 33°40'10''E 

47°4'21''N, 33°38'53''E 

Затока Милове Коліно, площа - 70 га, акваторія від східного 

верхів'я уздовж дамби автодороги Берислав - Мар'янське до 

межі, яка проходить через головну насосну станцію "Софіївка", 

на протилежний берег 

5 46°55'10''N, 33°35'26''E 

46°54'56''N, 33°35'41''E 

Затока Балка Широка, площа - 30 га, акваторія від верхів'я 

затоки та прилеглої відкритої частини Каховського 

водосховища в глиб до 500 м 

6 46°52'1''N, 33°29'9''E 

46°51'28''N, 33°30'16''E 

Затока Дрімайлівська, площа - 125 га, акваторія від верхів'я 

затоки до відкритої частини Каховського водосховища 
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