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ІІ ДОРОЖНЯ КАРТА (АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА) 

 

ВСТУП 

Ставкова аквакультура – розведення риби та інших гідробіонтів у прісноводних 

водоймах – має великий потенціал для розвитку у Вінницькій області. Розвиток цієї 

галузі господарства дозволить реалізуватися багатьом підприємцям, які створять нові 

робочі місця та забезпечать ринок вітчизняною екологічно чистою продукцією. 

На території Вінницької області розташована найбільша в Україні кількість водних 

об’єктів, як за чисельністю, так і за площею, що робить питання розвитку аквакультури 

важливими для регіону. На сьогодні доступ до бізнесу в сфері аквакультури фактично є 

обмеженим, оскільки особи, які бажають займатися цим бізнесом, стикаються із великою 

кількістю документів, потрійним оподаткуванням, складною та витратною процедурою 

оформлення договорів водних об’єктів, відсутністю єдиних нормативних механізмів 

врегулювання відносин між підприємцями та владою.  

Дорожня карта розвитку у сфері аквакультури спрямована на зниження перешкод у 

розвитку МСП у сфері аквакультури. Зокрема, йдеться про розроблення Порядку 

укладання, виконання та розірвання договорів водних об’єктів, його затвердження та 

впровадження у Вінницькій області. 

 

АНАЛІЗ СИТУАЦІЇ ТА ІСНУЮЧИХ ПРОБЛЕМ (БАР’ЄРІВ) ДЛЯ РОЗВИТКУ МСП 

Аналіз поточного стану регуляторного середовища 

Станом на 01.06.2017 року ставкова аквакультура регулюється на державному рівні 

такими нормативно-правовими актами: 

• Земельним Кодексом України (№ 2768-III, від 25.10.2001р., останні зміни: закон 

№ 1983-VIII від 23.03.2017). 

• Водним Кодексом України (№ 213/95-ВР, 06.06. 1995р., останні зміни: закон № 

1830-VIII від 07.02.2017, ВВР, 2017, № 11, ст.100). 

• Цивільним Кодексом України (№ 435-IV, від 16.01.2003р., останні зміни: закон 

№ 1999-VIII від 05.04.2017, ВВР, 2017, № 24, ст.277). 

• Законом України «Про аквакультуру» (№ 5293-VI, від 18.09.2012р.,  без змін). 

• Законом України «Про тваринний світ» (   N 2894-III , від 13.12.2001р., останні 

зміни: N 1832-VIII ( 1832-19 ) від 07.02.2017р. 

• Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» (№ 

1264-XII, від 25.06.1991р., останні зміни: Закон № 1830-VIII від 07.02.2017, ВВР, 

2017, № 11, ст.100). 

• Законом України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з 

них» (N 486-IV, від 06.02.2003р., останні зміни: Закон № 867-VIII (  867-19 ) від 

08.12.2015, ВВР, 2016, N  4, ст.40). 

• Постановою КМ України №420 від 29.05.2013р. «Про затвердження Типового 

договору оренди водних об’єктів» (без змін). 

• Наказом Мінекології №99 від 18.03.2013р. «Про затвердження порядку 

розроблення паспорту водного об’єкта». (без змін). 

• Іншими нормативно-правовими актами. 

На місцевому рівні ці питання регламентуються: 

• Розпорядженням Вінницької ОДА від  30.11.2015 р. №731 «Про організаційні 

заходи щодо ефективного використання водних об’єктів». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1983-19/paran7#n7
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1830-19/paran6#n6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1830-19/paran6#n6
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1999-19/paran19#n19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1832-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1830-19/paran74#n74
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/867-19
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• Інформаційною та технологічною картками надання адміністративної послуги: 

«Укладання договорів оренди водних об’єктів», затверджені Департаментом 

АПК Вінницької ОДА. 

Чинні Закони України достатньо врегульовують рибогосподарську діяльність, 

враховуючи інтереси як рибовода, так і орендодавця і громади.  

Зокрема, ст. 6 Закону України «Про аквакультуру», ст. 7 Закону України «Про 

тваринний світ», ст. 47 ВК, ст. ст. 180, 321 ЦК України захищають право власності 

рибовода на рибу у ставку. Так, риба визнається твариною з юридичної точки зору, 

тобто об’єктом цивільних прав, а саме майном з особливим статусом. Оскільки кожну 

конкретну рибу технічно неможливо ідентифікувати Закон визначає правовий статус 

риби в межах та за межами орендованого ставка. У межах ставка риба є власністю 

орендаря за межами   - дикою, навіть якщо вона втекла з орендованого ставка, а отже 

об’єктом дикого тваринного світу, власником якого є Народ України. Закон також 

надає право на встановлення обмежувальних механізмів для захисту рибоводом своєї 

приватної власності, шляхом обмеження любительського та спортивного лову.  

Ст. 48, 51, та розділ 11 Водного Кодексу (ВК) України захищають інтереси 

орендодавця водних об’єктів в особі держави чи органів місцевого самоврядування. 

Норми даних статей встановлюють умови утримання та користування водними 

об’єктами, обмеження щодо вчинення певних дій на ставку, обов’язки отримувати 

дозвільні документи у певних випадках. Так згідно із ст. 48 ВК України рибовод який 

здійснює спеціальне водокористування зобов’язаний отримати відповідних дозвіл. 

Таких дозвіл у Вінницькій області видає Департамент екології Вінницької ОДА. На 

папері цей дозвіл безкоштовний, але на практиці його оформлення обходиться близько 

5 000 грн,  - Оскільки для його видачі необхідне обґрунтування потреб у воді та проект 

нормативів гранично допустимого скиду (ГДС), який розробляється комерційними 

проектними організаціями, що мають відповідну ліцензію. Якщо ж запитати 

Департамент екології Вінницької ОДА про нормативний порядок, якими би керувались 

розробники обраховуючи потреби у воді та нормативи граничного скиду, то чиновники 

повідомляють, що самостійно зацікавлені особи не можуть порахувати потреби у воді 

Насправді, таке приховування інформації щодо методів розрахунку полягає у тому, що 

більшості рибоводів не потрібен дозвіл на спеціальне водокористування, але його 

незаконно нав’язують Департаменти Вінницької ОДА для забезпечення роботою 

відповідних комерційних проектних організацій, які, здебільшого, створені колишніми 

працівниками Департаменту екології.  

Як вбачається зі ст. 48 ВК України: спеціальним водокористуванням є забір води, її 

використання та скид забруднюючих речовин. Наприклад, цукровий завод забирає воду 

з русла, миє нею цукрові буряки, та скидає брудну воду назад у водних об’єкт. Це є 

класичний вид спеціального водокористування. Для нього застосовується спеціальний 

забірний пристрій, який має лічильник, як рахує фактичну кількість забраної води. До 

такого лічильника відсилає і Податковий Кодекс України, для обрахунку плати за 

спеціальне водокористування. Варто зазначити, що при спеціальному водокористуванні 

оплаті підлягає лише забрана вода. Цукровий завод не платить за оренду ставка та землі 

під ним, якщо він йому потрібний лише для того, щоб мити буряк. 

У риборозведенні вода іноді також забирається, але далеко не завжди. Так, якщо 

рибовод вириває біля ставка розплідники для малька, чи зимовники, і будує для них 

воросну систему, по якій вода з водного об’єкту буде потрапляти до створеного 

рибоводом зимовника – він здійснює спеціальне водокористування. В такому випадку 

він вилучає воду зі ставка у створений ним зимовник чи розплідник. У такому випадку 

рибовод буде сплачувати за спеціальне водокористування, але не буде платити за 

оренду водного плеса на розпліднику, адже у ньому є лише вода забрана зі ставка.  



4 

 

В більшості ж випадків рибоводи не вилучають воду зі ставка, і використовують лише 

ту воду, яка в ньому є. За її використання рибовод сплачує орендну плату. Проте, 

Департамент екології Вінницької ОДА вимагає і від них оформлення дозволу на 

спеціальне водокористування, мотивуючи тим, що спуск води через водовипуск 

гідроспоруди є спеціальним водокористуванням. Насправді ж, пропуск води через 

гідроспоруди не є спец. Водокористуванням, і це прямо визначено ст. 47 ВК України. 

Більше того, на гідроспоруду не можливо встановити вимірювальний прилад, і тим 

самим визначити скільки води «забирає» рибовод. Тому, так звані, розрахунки потреб 

води для рибництва є умовністю і розраховується, на моє переконання, навмання.  

Ст. 47, 51 ВК України захищають інтереси громади, зобов’язуючи орендаря виділяти на 

ставку місця для купання, поїння худоби, любительського та спортивного рибальства. 

А також здійснювати вище перелічені дії за відсутності встановлених обмежень. 

Закон України «Про оренду землі», Земельний Кодекс (ЗК) України, ст. 51 ВК України, 

Постанова КМ України №420 встановлюють вимоги та порядок щодо передання в 

оренду водних об’єктів. 

Так, водний об’єкт складається з декількох об’єктів права власності, на які виникають 

речові права оренди, а саме: земельна ділянка, водне дзеркало, гідротехнічні споруди 

(гідровузол). На сьогоднішній день водний об’єкт передається в оренду лише у 

комплексі, на  підставі, по суті змішаного договору оренди водного об’єкту, оскільки 

він має містити у собі умови договору оренди земельної ділянки, з урахуванням вимог 

ЗК України, Закону України «Про оренду землі», договору оренди водного плеса, з 

урахуванням вимог ВК України, Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», та договору оренди гідротехнічних споруд, з урахуванням 

ЦК України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна». 

Щоб уникнути непорозумінь була прийнята Постанова КМ України №420, від 

29.05.2013р., якою був закріплений типовий договір оренди водних об’єктів, який 

встановлює типові умови такого договору і є обов’язковим для застосування при 

укладенні договорів. 

Задля врегулювання та стандартизації Порядку укладання договору оренди водних 

об’єктів Вінницькою ОДА було прийнято Розпорядження №731,  від  30.11.2015 р. 

відповідно до якого передання в оренду водного об’єкту стало адміністративною 

послугою, яку надає Вінницький міський ЦнАП. Це призвело до позитивних змін: якщо 

до прийняття цього розпорядження договори оренди водних об’єктів практично не 

укладались через затягування процедури органами влади, то тепер розгляд відбувається 

строго у місячний термін. Результатом адміністративної послуги є, управлінське 

рішення про надання, або відмови у наданні водного об’єкта в оренду. До того ж 

вищезгаданим розпорядженням Вінницької ОДА було рекомендовано надавати водні 

об’єкти в оренду строком на 20 років і під 3% НГО, тобто на вигідних для орендарів 

умовах. 

Опис регуляторних бар’єрів для розвитку МСП в сфері аквакультури у 

Вінницькій області  

• Нормативно-правові бар’єри: 

Незважаючи на прийняття Вінницькою ОДА розпорядження, яке мало б повністю 

вирішити проблеми з укладанням договорів оренди, воно лише усунуло деякі недоліки. 

Наразі, на місцевому рівні добре врегульований процес розгляду звернень рибоводів 

щодо надання об’єктів в оренду, проте, як і раніше, не врегульованим лишається 

безпосередній процес укладання договору оренди водних об’єктів. 
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До того ж, позитивні зміни торкнулись лише водних об’єктів, яким розпоряджається 

Вінницька ОДА. Вінницький ЦнАП не приймає до розгляду звернення рибоводів щодо 

водних об’єктів в межах населених пунктів. У межах населених пунктів розпорядження 

земельними ділянками водного фонду і ставка в цілому належить до компетенції 

органів місцевого самоврядування. Разом з тим, у відносинах з сільськими, селищними, 

та міськими радами рідко виникали проблеми по строках розгляду звернень. Іноді 

навіть сільські ради спрацьовують швидше за ОДА. Таким чином, головним 

регуляторним бар’єром лишається неврегульований порядок укладання договорів 

оренди водних об’єктів, а саме: 

• Немає вичерпного переліку підстав для задоволення чи відмови у задоволенні 

звернень рибовода. 

• Перелік адміністративних послуг охоплює лише частину можливих підстав для 

звернення рибовода. На практиці новий механізм дієвий лише для рибоводів які 

вперше звернулись  з грудня 2015 року, та не мають проблем із документами, 

оформленими раніше. 

Варто зазначити, що картки адміністративної послуги передбачають лише 3 можливі 

сценарії звернення громадян: щодо надання в оренду через аукціон, щодо надання в 

оренду поза аукціоном на підставі права власності чи довгострокової оренди на 

гідроспоруду, поновлення договору оренди на підставі діючого. Кожен сценарій 

передбачає певний обов’язковий пакет документів. На практиці ж кожний з цих 

сценаріїв можна розбити ще на декілька проблемних сценаріїв, які унеможливлюють 

подання витребуваного пакету документів, за фактичної наявності права в рибовода.  

Наприклад,  не в кожного рибовода є договір оренди гідротехнічної споруди, яка 

зареєстрована в реєстрі речових прав на нерухоме майно. Оскільки у багатьох сільських 

радах вони не оформлені, проте сільські ради розпоряджаються гідроспорудами, 

надаючи їх в оренду. Фактично, йдеться про ситуації, де немає спору про власника 

таких гідроспоруд, і які беззаперечно належать сільській раді.    

Зрозуміло, що картка адміністративної послуги не може мати гнучкі підстави для 

надання адміністративної послуги, для цього повинен бути порядок, який би 

врегульовував механізм оцінки розпорядником майна поданих документів, у кожній з 

можливих ситуацій. Досвід Вінницької обласної ГО «Спілка підприємців «Стіна» 

свідчить, що іноді Вінницька ОДА приймає розпорядження щодо прав на водний об’єкт 

на підставі поданих документів, а при виконанні цього розпорядження Департамент 

агропромислового комплексу ОДА вимагає від заявника додатковий пакет документів, 

тобто фактично ставить під сумнів законність прийнятого розпорядження Вінницької 

ОДА.  

Якщо рибоводу посміхнулась вдача і він пройшов етап прийняття очікуваного 

розпорядження і йому рекомендується підписати договір оренди водних об’єктів, на 

цьому проблеми не закінчуються, оскільки пропонований договір містить умови, які 

створюють невиправдані витрати для орендаря, які можуть призвести до 

нерентабельності бізнесу. Наприклад, не включають в договір обмеження загального 

водокористування для третіх осіб. 

Згідно Постанови КМ України №420, від 29.05.2013р. типовий договір водного об’єкту 

складається, здебільшого з пустих граф, які сторони, тобто рибовод і можновладець 

мають заповнити за згодою сторін. Проте можновладці не питаються рибовода про те, 

як би він хотів бачити договір, а готують свій проект із заздалегідь вписаними умовами. 

При спробі внести зміни до проекту можновладці посилаються на Постанову КМ 

України №420, і стверджують, що саме такий зміст вимагається законом. 

З одного боку зрозуміло, що суб’єкт владних повноважень не може перестрибнути 

через ст.19 Конституції України, і діяти інакше ніж прямо визначено законом. Але ж 
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хтось взяв на себе таке право, і склав шаблонний проект договору, який пропонується 

усім рибоводам?  

Єдиний вихід  з цієї ситуації є місцевий нормативно-правовий акт, який би 

встановлював повноваження можновладців щодо переддоговірних переговорів з 

рибоводами. Але й крім цього з багатьох умов договору рибоводи та можновладці не 

можуть дійти згоди. То ж навіть за наявності місцевої норми, що прямо дозволяє 

вносити зміни в типовий договір за згодою сторін, можновладці не спішили б 

погоджуватись з рибоводами, хоча на боці рибовода закон. 

Це пов’язано з тим, що тривалий час укладанням договорів водних об’єктів займався 

департамент екології, а після передачі повноважень на департамент АПК, деякі 

спеціалісти з департаменту екології з питань водних об’єктів перейшли до 

департаменту АПК. Оскільки з точки зору екології, як науки та об’єкту державного 

захисту, рибництво, як і сільське господарство наносить шкоду навколишньому 

природному середовищу, а тому чим менше водних об’єктів буде передано в оренду, 

тим краще для природи. За таких поглядів не має нічого дивного в тому, що 

можновладці в сфері охорони навколишнього природного середовища зацікавлені в 

бюрократизації процесу укладання договорів оренди водних об’єктів. А тому потрібний 

порядок, з чітко прописаними діями можновладців при підготовці та узгодженні 

процесу укладання договору водного об’єкту. 

• Спірні умови: 

Підстави припинення договору оренди водних об’єктів. Відповідно до ст.. 51 ВК 

України, водний об’єкт надається в оренду у комплексі із земельною ділянкою, а 

значить на даний договір розповсюджується й ЗК України і Закон України «Про оренду 

землі». Ст. 7 Закону України «Про оренду землі» передбачає право спадкоємців на 

продовження договору оренди у випадку смерті орендаря. Смерть орендаря є підставою 

для припинення договору оренди лише за умови відмови спадкоємців від свого права. 

Не зважаючи на це, підставою для припинення договору оренди водного об’єкту у 

запропонованому проекті є припинення підприємницької діяльності (закриття ФОП), а 

в деяких проектах  - смерть орендаря. Припинення підприємницької діяльності є 

неодмінним наслідком смерті орендаря. Таким чином договір позбавляє спадкоємців 

свого права, передбаченого ст. 7 ЗУ «Про оренду землі». 

Страхування об’єкту оренди. Чинне законодавство зобов’язує орендаря страхувати 

об’єкт оренди при його передачі в оренду. Проте закон не визначає від яких ризиків та 

на чию користь. Та до того ж, Орендар не знає як обрати Страховика, та що узагалі 

можна застрахувати. У тому числі й на свою користь. 

Спеціальне водокористування. Ст. 48 ВК України чітко визначає що спеціальним 

водокористуванням є забір води, використання забраної води, та скид забруднюючих 

речовин у водних об’єкт. У риборозведенні спеціальне водокористування 

застосовується, але не завжди. Наприклад, при створенні штучних риборозплідників, із 

водовідвідними каналами, спеціальне водокористування здійснюється, адже вода зі 

ставка забирається через канали. Орендодавці, чомусь вважають, що пропуск води 

через гідроспоруду також є спеціальним водокористуванням. Хоча вода з русла нікуди 

не вилучається, не забруднюється, а стічні води не скидаються. До того ж ст.. 48 ВК 

України чітко передбачено, що пропуск води через гідроспоруди, крім 

гідроенергетичних спеціальним водокористуванням не вважається. 

Більше того, спеціальне водокористування передбачає отримання дозволу. У дозволі 

прописуються ліміти забору води. А, в подальшому, на підставі фактично використаної 

води проводиться оплата за спеціальне водокористування. Суть у тому, що на ставку 
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технічно не можливо встановити вимірювальний пристрій, який би виміряв кількість 

пропущеної води, що є однією з умов спеціального водокористування. 

Звісно ситуація із спеціальним водокористуванням є спірною. Наразі існує суперечлива 

судова практика. Але, принаймні, в орендаря була можливість відстояти своє право у 

суді. Нині ж у проекті договору орендодавці прописують обов’язок орендаря отримати 

дозвіл на спеціальне водокористування, а його відсутність прописується як підстава для 

розірвання договору оренди.  У даному випадку прописування обов’язку отримувати 

дозвіл на спеціальне водокористування є неправомірним, оскільки, в теорії, розводити 

рибу можна і без спуску води. У такому випадку спеціальне водокористування не 

здійснюється. 

Акти зариблення. Акт зариблення  є документом, який підтверджує право власності 

орендаря на рибу, що розташована у ставку. До того ж є документом, оформлення 

якого є обов’язковим. Водночас, форма такого документу наразі нічим не затверджена, 

у тому числі немає й вимог до його оформлення. Разом з тим, владні орендодавці 

прописують у проекті обов’язкову присутність при зарибленні представника 

орендодавця, органу місцевого самоврядування, рибінспекції, департаменту екології, 

управління водних ресурсів. Якщо хоча б одного представника не буде, акт може 

вважатися не чинним. Така ситуація ускладнює господарську діяльність рибовода, 

робить його залежним від численних контролюючих органів, які не тільки не хочуть, а 

й не мають коштів на відрядження для контролю за кожним зарибленням.  

Облаштування місць для купання, плавання на човнах, тощо. Ст. 47 ВК України 

зобов’язує орендаря передбачити на ставку місця для загального водокористування. 

Орендодавці, чомусь вважають, що орендар має не лише передбачити їх, а й 

облаштувати не гірше ніж пляжі у курортних містах, за свій кошт забезпечити 

функціонування рятувальної станції, та нести персональну відповідальність за нещасні 

випадки на воді. Хоча такі умови законом не передбачені, а є лише тлумаченням 47 

статті ВК України. 

• Обмеження загального водокористування:  

Орендодавці не хочуть прописувати у договір умови обмеження загального 

водокористування, хоча відповідно до ст. 47 ВК України орендар має право на такі 

обмеження які узгоджує  з орендодавцем. Прописати такі обмеження у першій і єдиній 

двохсторонній угоді між Орендарем та Орендодавцем є найбільш природнім способом 

врегулювання даних відносин. Але орендодавець не хоче сваритися з громадою, а тому 

не хоче погоджувати обмеження, посилаючись все на той же Типовий договорі, яким  

внесення таких обмежень у договір не передбачені. 

• Рибогосподарські обмеження: 

Тотальна замуленість ставків негативно впливає на рибопродуктивність водних 

об’єктів та якість самої риби. Популярні засоби очистки ставка, які в народі названі 

драглаї, не є дієвим знаряддям для такої діяльності. До цієї ж проблеми слід віднести 

покидання ставків орендарями через висихання. 

• Організаційно-бухгалтерські обмеження: 

Недбале відношення суб’єктів аквакультури, щодо оформлення та подання необхідної 

статистичної та іншої звітності. Як наслідок, встановлення державою безпідставно 

великих квот на ввезення імпортної риби 3-го ґатунку, а також відсутність можливості 

отримати сертифікати відповідності, та елементарно захистити свої права як власників 

рибної продукції. 

• Економічні обмеження: 
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1. Відсутність дієвих платформ для збуту вирощеної риби. Виробник якісної 

продукції аквакультури не має можливості її збувати кінцевому споживачу, 

оскільки міські ринки заповнені імпортною рибою сумнівної якості і 

походження, та браконьєрською рибою, виловленою на ставках та річках. 

2. Проблема використання гідротехнічних споруд. Якщо оформляти оренду 

гідроспоруд дотримуючись букви закону, вартість оренди може бути значною.. 

Більше того, рибовод постійно має поліпшувати та ремонтувати гідротехнічні 

споруди, щоб вони справно працювали, що збільшує ї вартість, і як наслідок 

орендну плату.  

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО КОНКРЕТНИХ ШЛЯХІВ МІНІМІЗАЦІЇ (УСУНЕННЯ) ВИЗНАЧЕНИХ 

БАР’ЄРІВ 

Для вироблення підходів щодо вирішення вищезазначених проблем, ГО «Спілка 

підприємців «Стіна» спільно із партнерами проаналізували чинне національне 

законодавство України та провели в рамках проекту «Створення Дорожньої карти 

розвитку МСП у сфері аквакультури» за підтримки програми USAID ЛЕВ три фокус-

групи. У зазначених фокус-групах, які були проведені 13 червня і 18 липня 2017 року у 

м.Вінниця і 06 липня 2017 року у м. Могилів-Подільський, загалом взяли участь 

тридцять одна особа з числа представників аквакультурного підприємництва, органів 

влади, органів нагляду і контролю, експертів та ін.  

Основні пропозиції для мінімізації перешкод у розвитку МСП у сфері аквакультури, які 

озвучили учасники фокус-груп, включають: 

1. Розробка Чіткого Порядку укладання, виконання та розірвання Договорів оренди 

водних об’єктів, на місцевому рівні, який би встановлював всеохоплюючий 

механізм взаємодії між орендодавцем, державними виконавчими органами, 

органами місцевого самоврядування, орендарем та громадою, підчас укладання, 

виконання та розірвання договору оренди водних об’єктів. В подальшому, 

планується доопрацювання порядку до національного рівня, але в цьому 

випадку він потребуватиме внесення змін до законодавства.  

2. Розробка програми підтримки суб’єктів аквакультури, яка має включати 

створення галузевими громадськими організаціями підприємства, яке б 

отримало на пільгових умовах у власність чи користування спеціалізовану 

техніку,  земснаряди-амфібії – іншу сучасну техніку що в усьому світі 

використовується для очистки ставків та аерації. (Мається на увазі світовий 

досвід в сфері застосування певних технічних засобів в риборозведенні). В 

подальшому, надання послуг суб’єктам аквакультури з очисти та аерації ставків 

за цінами нижчими за ринкові. Фінансування такої програми підтримки має 

здійснюватись за рахунок коштів громадських організацій. Така пропозиція на 

фокус-групах висловлювалась присутніми рибоводами. 

3. Розробка Програми біологічної очистки водних об’єктів та аерації, актуальної в 

період активного випаровування та суттєвого пониження рівня води в річках та 

ставках. Для вирішення проблеми висихання ставків, через природну 

маловодність, є необхідність розробки Програми розчистки, відновлення джерел 

та малих рік. 

4. Повна правова та бухгалтерська підтримка суб’єктів аквакультури.  Створення 

громадськими організаціями рибоводів, консультаційних центрів для орендарів-

рибоводів, громадських об’єднань рибалок-любителів. Такі центри мають 

надавати повний спектр юридичних та бухгалтерських послуг. Це допоможе 

рибоводам не порушувати закон у своїй діяльності. Фінансування центрів має 

здійснюватись за рахунок коштів громадських організацій. 
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5. Створення комунальних підприємств, які б отримали в користування від 

розпорядників державним та комунальним майном на праві балансоутримувача 

(оренди) гідротехнічні споруди, і в подальшому, спільно використовували б їх з 

суб’єктами аквакультури для досягнення загально визначеної мети: збереження 

навколишнього середовища шляхом утримання гідротехнічних споруд в 

належному стані, провадження рибогосподарської діяльності, запобігання 

надзвичайних ситуацій, підтримки нормального підпірного рівня води при 

інтенсивному випаровуванні або паводку. При цьому орендар буде  

використовувати лише водоспускний механізм, який визначатиметься у договорі 

як окрема від гідроспоруди річ.  Фінансування даного заходу має відбуватись за 

рахунок місцевих бюджетів. 

6. Створення племінного рибного господарства на базі одного із рибних цехів 

наявних підприємств, що має декілька репродукторів для інкубації риб. Місцева 

влада має забезпечити умови для його створення, шляхом надання приміщення 

на конкурсних засадах рибоводам. 

7. Створення спеціалізованих рибних ринків (живорибних баз), на яких рибоводи-

виробники мали б можливість: збувати вирощену рибу, проводити її аналіз та й 

інші аналізи, необхідні у рибництві в спеціальній лабораторії, що може 

працювати на базі ринку. Створення рибних ринків покладається на рибоводів 

регіону, яким місцева влада має посприяти, шляхом виділення відповідної 

земельної ділянки. 

8. Створення патолого-іхтіологічної лабораторії на кафедрі мікробіології 

Донецького університету ім. Василя Стуса, який зараз розташований у 

м.Вінниця. Це дасть можливість поєднання учбового процесу з реальними 

виробничими умовами, обов’язкового обстеження води в ставках 2 рази на рік. 

На базі аналізів води та інших досліджень можливо розробляти науково-

практичні рекомендації на кожен водний об’єкт для збереження його 

нормального екологічного стану  

9. Сприяння створенню громадських об’єднань рибалок-любителів при 

територіальних громадах. Проведення активної інформаційно-роз’яснювальної 

кампанії з метою впровадження культури любительської та спортивної рибалки. 

Розробка та виготовлення громадськими організаціями плакатів, інформаційних 

матеріалів з питань Правил любительської та спортивної рибалки. При цьому 

місцева влада має забезпечити інформаційну та медійну підтримку з їх 

розповсюдження. 

10. Розробка чітких заходів для мінімізації перешкод у розвитку аквакультур та їх 

впровадження відбуватимуться шляхом залучення до діалогу представників 

державних органів влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та 

бізнесу. 
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ІІІ. ДОРОЖНЯ КАРТА (ЗАХОДИ) 

 

КОРОТКИЙ ОПИС 

ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ РОЗВИТКУ МСП У СФЕРІ АКВАКУЛЬТУРИ 

 

а).  ГЕОГРАФІЧНЕ ОХОПЛЕННЯ:  

Заходи Дорожньої карти спрямовані на територію м. Вінниці та Вінницької області.  

 

б). МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ 

Метою Дорожньої карти розвитку МСП у сфері аквакультури є створення єдиних та 

справедливих умов для ведення бізнесу у сфері аквакультури, сприяння його розвитку в 

регіоні. 

Завдання для досягнення мети: 

• Розроблення єдиного нормативного порядку укладання договорів оренди водних 

об’єктів на місцевому рівні, із перспективою доопрацювання до національного рівня.1 

• Розроблення нормативних рекомендацій до тексту типового договору оренди водних 

об’єктів із зазначенням прав і обов’язків сторін щодо узгодження його умов. 

• Роз’яснення рибоводам їх прав та обов’язків, надання методичної допомоги у 

модернізації їх засобів виробництва. 

• Розроблення нормативного механізму проведення соціального діалогу між рибоводом та 

громадою, з питань використання водного об’єкту, який має передбачати взаємні права 

та обов’язки, визнання юридичних фактів, та цивільну відповідальність порушників.   

 

в). ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ТА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ 

ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ:  

Наявна правозастосовна невизначеність регуляторних актів місцевої влади та органів 

місцевого самоврядування у Вінницькій області не сприяють розвитку аквакультури в 

регіоні. Така невизначеність має місце по всій Україні, що негативно впливає на бізнес-

клімат в сфері аквакультури по всій Україні.    

Окрім вищезазначеного, суб’єкти аквакультури відчувають виробничі проблеми, які не 

дають змоги збільшувати обсяги виробництва та реалізації, що в свою чергу складає в 

можновладців центральних органів влади хибне враження безперспективності розвитку 

даної галузі. 

Основні проблеми підприємницької діяльності в рибній галузі включають: 

• Окремі неузгодженості в порядку укладання Договорів оренди водних об’єктів, 

здійснення рибогосподарської діяльності підприємців, також в порядку розірвання 

Договорів оренди водних об’єктів.  

• Розбіжності в порядку укладання Договорів в межах та поза межами населених пунктів 

орендодавцями державних виконавчих структур і органами місцевого самоврядування. 

                                                 
1 Розроблення порядку на національному рівні має сенс лише у комплексі з проектом змін до 

законодавства в сфері аквакультури. 
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• Складна процедура отримання водного об’єкту в оренду через аукціон.  

• Тотальна замуленість ставків через розорення прибережно-захисних смуг. Негативно 

впливає на рибопродуктивність водних об’єктів, якість води та якість самої риби. 

Популярні засоби очистки ставка, як то земснаряди та драглаї, не є дієвим знаряддям для 

такої діяльності.  

• Різке пониження рівня вод, кліматична маловодність, що призводить до відмови 

орендарів від оренди водних об’єктів.  

• Відсутність якісного рибопосадкового матеріалу та контролю якості на стадії інкубації, 

личинкового та малькового періоду вирощування риби. 

• Низьке інформаційне забезпечення підприємницького середовища рибної галузі області. 

• Відсутність графіку пониження рівня води та узгодженості між орендарями по цьому 

питанню, що пов’язані з виловом риби та рибопосадкового матеріалу. Інші питання 

виробничого циклу вирощування риби в орендованих водоймах. 

• Низька культура любительського рибальства, невиконання норм Правил любительського 

та спортивного рибальства. Соціальна напруга та відкрите протистояння між орендарями 

та місцевими громадами щодо безконтрольного рибальства на орендованих ставках. 

• Безвідповідальне відношення суб’єктів аквакультури щодо оформлення та подання 

необхідної статистичної та іншої звітності. Як наслідок, недостовірні дані про обсяги 

вилову водних біоресурсів, забезпечення продовольчого кошику споживачів 

прісноводною рибою місцевого походження, що приводить до встановлення державою 

безпідставно великих квот на ввезення імпортної риби 3-го ґатунку. А також відсутність 

порядку отримання сертифікатів відповідності, та елементарно захистити свої права як 

власників рибної продукції. 

• Недоступність через їх високу вартість кормів належної якості для підвищення  

рибопродуктивності малька, рибопосадкового матеріалу, товарної продукції. 

• Відсутність дієвих платформ для збуту вирощеної риби. Виробник якісної продукції 

аквакультури не має можливості її збувати кінцевому споживачу, оскільки міські ринки 

заповнені імпортною рибою сумнівної якості і походження, та браконьєрською рибою, 

виловленою в ставках та річках. 

• Відсутні чітка нормативна база та порядок санітарно-ветеринарного забезпечення 

вирощування та реалізації рибної продукції.  

• Відсутній іхтіологічно-консультативний супровід рибогосподарської діяльності.  

• Проблема оформлення та використання гідротехнічних споруд. Оформлення оренди 

гідроспоруд з дотриманням букви закону є не чітко визначеною процедурою, 

ускладненою суб’єктивним відношення окремих сільських рад.  Вартість оренди 

гідроспоруди може перевищувати орендну плату за землю водного фонду. Більше того, 

рибовод постійно має поліпшувати та ремонтувати гідротехнічні споруди для 

технологічного використання, що збільшує їх вартість, і як наслідок, орендну плату. 

 

г) МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ: 

Заходи Дорожньої карти реалізуються шляхом прийняття відповідних управлінських 

рішень Вінницької ОДА, Вінницькою обласною радою, міськими, селищними та 

сільськими радами Вінницької області, їх виконавчими комітетами чи розпорядженнями 

міських, селищних, сільських голів, впровадження суспільних програм громадськими 
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організаціями та цільовою господарською діяльністю створених та залучених такими 

громадськими організаціями підприємств.   

Для внесення змін та доповнень до регуляторних актів, а також для розробки нових  

необхідно буде чітко дотриматися процедури, передбаченої Законом України «Про 

засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», яка 

передбачає обов’язкове внесення кожного питання про перегляд чи розробку 

регуляторного акту до Річного плану регуляторної діяльності, розробку аналізу 

регуляторного впливу, розміщення оголошення про оприлюднення та, власне, 

оприлюднення змін та доповнень до регуляторного акту, обов’язкове проведення 

публічного обговорення та можливість для громадськості, інститутів громадянського 

суспільства та представників бізнесу надавати власні пропозиції, які мають обов’язково 

враховуватися або вмотивовано відхилятися.  

При реалізації заходів Дорожньої карти будуть використовуватися норми Закону 

України «Про прискорених перегляд регуляторних актів, прийнятих органами та 

посадовими особами місцевого самоврядування», який передбачає спрощену процедуру 

внесення змін та доповнень до чинних регуляторних актів. 

Зважаючи на вищевикладене, під час реалізації Дорожньої карти буде здійснюватися 

управлінський та громадський контроль за дотриманням законодавства, а також 

використовуватимуться всі механізми, такі як публічні обговорення та обов’язковість 

врахування пропозицій від зацікавлених сторін та громадськості.  

 

д) ОПИС ЗАХОДІВ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ 

Ухвалення Порядку укладання, виконання та розірвання Договорів оренди водних 

об’єктів у Вінницькій області. Погодження та затвердження документу в 

установленому Законом порядку. 

Обґрунтування: затвердження Порядку забезпечить єдині умови ведення 

рибогосподарського бізнесу у регіоні, надасть рибоводам нормативний інструмент 

захисту свої прав, сприятиме виходу з «тіні» деяких суб’єктів рибогосподарської 

діяльності. 

Механізм реалізації: Написання проекту Порядку, проведення консультацій в 

експертному середовищі та з органами державної влади. Формування остаточної версії 

проекту  Порядку та її подання на затвердження розпорядженням Вінницької ОДА. 

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні):  Проект готують ГО «Спілка 

підприємців «Стіна» спільно із ГО «Асоціація рибоводів «Союз», що проводить 

консультації з органами влади та експертами в галузі екології, риборозведення, 

оподаткування. 

Орієнтовна вартість: 30 000 гривень. 

Джерела фінансування: кошти проекту «Створення Дорожньої карти розвитку МСП у 

сфері аквакультури» за підтримки Програми USAID ЛЕВ. 

Включення окремих заходів до обласної Програми підтримки малого 

підприємництва щодо їх забезпечення сучасними послугами очистки ставків. 

Обґрунтування: Необхідність покращення екологічного стану ставків та їх 

рибопродуктивності. Окремі заходи можуть відкрити доступ рибоводам до сучасних 

засобів очистки та аерації ставків. 

Механізм реалізації: Розробка на замовлення громадських організацій разом з місцевою 

владою бізнес-плану підприємства по очистці ставків, з урахуванням  можливості 
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отримання державної чи комунальної очисної техніки в користування на пільгових 

умовах. Наразі подібне підприємство відсутнє. Створити його мають громадські 

організації, завдання місцевої влади створити умови для отримання державної та 

комунальної очисної техніки таким підприємством на пільгових умовах.  

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): Кошти на розробку бізнес плану,  

залучення спеціалістів зі складання бізнес-планів. 

Орієнтовна вартість: 5 000 гривень. 

Джерела фінансування: кошти громадських організацій, кошти грантів. 

Створення юридично-бухгалтерського консультаційного центру для підтримки 

підприємців сфери аквакультури. 

Обґрунтування:  необхідність забезпечити якісну юридично-бухгалтерську підтримку 

суб’єктів аквакультури, що допоможе усунути порушення чинного законодавства в їх 

діяльності, та забезпечити подання своєчасної звітності, щодо їх діяльності, зокрема 

статистичної, щодо дає змогу оцінити стан галузі в цілому по Україні, та визначити 

шляхи її розвитку на загальнодержавному рівні. 

Механізм реалізації: Створення громадськими організаціями рибоводів на своїй базі 

юридично-бухгалтерського центру підтримки рибоводів. Надання місцевою владою 

інформаційної та медійної підтримки центру задля донесення інформації про центр та 

його роботу до рибоводів та осіб, які бажають ними стати. 

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): кошти на утримання центру, 

працівники центру: юрист, бухгалтер, економіст, приміщення для проведення семінарів 

(тимчасово), рекламні місця в ЗМІ. 

Орієнтовна вартість: 30 000 гривень (підйомні кошти, необхідні для того щоб центр 

розпочав роботу). 

Джерела фінансування: кошти громадських організацій, грантові кошти, кошти 

місцевого бюджету (надання приміщення та рекламних місць в комунальних ЗМІ). 

Ухвалення Програми спільного використання гідротехнічних споруд підприємцями 

і органами місцевого самоврядування, як альтернатива оренді. 

Обґрунтування: Усунення перешкод в отриманні права користування гідротехнічними 

спорудами. Зменшення навантаження з орендної плати на рибоводів. Приведення у 

належний стан усіх гідроспоруд регіону. 

Механізм реалізації: Складання місцевою владою спільно з організаціями рибоводів 

реєстру гідротехнічних споруд регіону із зазначенням їх власників. Розроблення 

місцевою владою спільно з організаціями рибоводів методичних рекомендацій, щодо 

оформлення суб’єктами владних повноважень (сільськими, селищними, міськими 

радами) права власності на безхазяйні гідротехнічні споруди, з метою їх подальшого 

спільного використання з орендарями ставків. Затвердження методичних рекомендацій 

місцевою владою. Розроблення місцевою владою, спільно з організаціями рибоводів 

примірного договору спільного використання гідротехнічних споруд, та його 

затвердження місцевою владою. Створення сільськими, селищними міськими радами 

комунальних підприємств, відповідно до методичних рекомендацій, та передача їм та 

рибоводам у спільне користування гідротехнічних споруд відповідно до примірного 

договору. 

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): кошти  на складання та ведення 

реєстру, залучення спеціалістів для розробки примірного договору, проведення 
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реєстрації гідротехнічних споруд. Персонал для роботи у комунальних підприємствах, 

матеріально технічне забезпечення комунальних підприємств. 

Орієнтовна вартість:  10 000 гривень. 

Джерела фінансування:  кошти місцевих бюджетів, кошти громадських організацій. 

Ухвалення програм біологічної очистки водойм та аерації. 

Обґрунтування:  Збільшить кількість інвестиційно-привабливі водних об’єктів  в регіоні, 

збільшить попит на рибництво. Полегшить умов праці працівників галузі. 

Механізм реалізації: Місцева влада розробляє та затверджує програму біологічної 

очистки водойм та аерації, і виділяє на її реалізацію бюджетні кошти. Вибір виконавця 

має здійснюватись через систему Prozorro. 

Місцева влада укладає з підприємствами біологічної очистки та аерації договори, щодо 

проведення біологічної очистки та аерації вільних водойм регіону. Підприємства 

проводять роботи. Громадські організації рибоводів, поширюють інформацію, про 

підприємства біологічної очистки та аерації серед рибоводів регіону. (Поширення такої 

інформації, фактична реклама очисних підприємств, має проводитись за знижку на їх 

послуги. Зрозуміло, що з бюджету виділять кошти на якісь базовий пакет послуг, а 

доробляти доведеться рибоводу який прийме ставок в оренду. 

Необхідні ресурси:  (фінансові, людські, матеріальні) Кошти на оплату послуг 

біологічної очистки та аерації, матеріальна база та спеціалісти забезпечуються 

виконавцем. 

Орієнтовна вартість: 10 000 гривень ( за гектар водного плеса) (Прорахувати 

приблизну вартість на рік наразі неможливо, оскільки ще немає точної інформації про 

кількість вільних водойм. 

Джерела фінансування:  Кошти місцевих бюджетів. 

Створення моделі та згідно із нею – спеціалізованих рибних ринків для 

забезпечення потреб громадян у споживанні якісної річкової риби і гідробіонтів. 

Обґрунтування:   Задовольнить  потреби мешканців регіону в живій рибі. Збільшить 

попит на річкову рибу. Убезпечить громадян від неякісної рибної продукції. Витіснить з 

ринку браконьєрів, та інших осіб, що продають рибу сумнівного походження. 

Механізм реалізації: Створення громадськими організаціями рибоводів моделі 

підприємства-ринку, створення товарної інтернет-біржі для розміщення 

пропозицій/послуг із реалізації річкової продукції, створення підприємства згідно із 

моделлю, надання органами місцевого самоврядування (сільськими чи міськими радами) 

земельних ділянок в оренду підприємству під розміщення рибного ринку. Залучення 

підприємством інвестицій рибоводів для побудови необхідної інфраструктури. 

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): Кошти на створення підприємства, 

оренду землі, оплату праці, наймання працівників ринку, земельна ділянка комунальної 

власності.  

Орієнтовна вартість:  500 000 гривень. 

Джерела фінансування: Кошти громадських організацій рибоводів, інвестиції рибоводів. 

Створення системи сертифікації риби та  визначення походження  товарної  риби 

від первинного виробника.  

Обґрунтування: сертифікація дозволить забезпечити якість та харчову безпеку рибної 

продукції, сприятиме організації статистичної звітності, реального виробництва, 
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оподаткування, усуне можливості легальної реалізації браконьєрського вилову, 

сприятиме виходу рибоводів із тіні. 

Механізм реалізації: Сертифікат походження як обов’язкова умова для реалізації рибної 

продукції буде безкоштовно видаватись органами влади – орендодавцями при наявності 

сертифікату якості, який видаватиметься на підставі чергового щорічного аналізу якості 

води і рибної продукції у патолого-іхтіологічній лабораторії.  

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): Кошти на створення системи 

сертифікації, макетів, адміністративного порядку.  

Орієнтовна вартість:  5 000 гривень. 

Джерела фінансування: Кошти громадських організацій рибоводів, інвестиції рибоводів. 

Створення патолого-іхтіологічної лабораторії на кафедрі мікробіології Донецького 

університету ім. Василя Стуса. 

Обґрунтування: Створення патолого-іхтіологічної лабораторії на кафедрі мікробіології 

Донецького університету ім. Василя Стуса сприятиме появі на ринку живої риби з 

підтвердженням походження, на 100% безпечної для громадян. Відкриє нові ринки та 

способу ведення діяльності для рибоводів. (Поставка риби у супермаркети, ресторани. 

Відкриття рибних магазинів юридичними особами)2. 

Механізм реалізації:  Створення місцевою владою спільно з ДОННУ ім. В. Стуса, 

патолого-іхтіологічної лабораторії на базі ДОННУ ім. Василя Стуса. Залучення 

працівників ДОННУ до роботи у лабораторії. Створення підприємством-ринком на 

рибному ринку санітарного пункту іхтіо-патологічної лабораторії, що буде проводити 

експрес аналізи рибної продукції та видавати відповідні сертифікати якості продукції.  

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): кошти місцевих бюджетів для 

створення та утримання лабораторії, залучення працівників ДОННУ до роботи у 

лабораторії та виділення коштів на оплату їх праці, виділення приміщення ДОННУ для 

лабораторії,  та коштів для її ремонту,  обладнання та витратні матеріали (реактиви, 

тощо). 

Орієнтовна вартість:  200 000 гривень. (Річне утримання буде залежати від кількості 

працівників та обсягу роботи. Послуги лабораторії не будуть безкоштовними, тому вона 

має сама себе утримувати в подальшому.) 

Джерела фінансування: Кошти місцевих бюджетів, кошти грантів, кошти підприємства-

ринку. 

Інформування рибалок-любителів щодо правил рибальства та інших видів 

загального водокористування на орендованих ставках. 

Обґрунтування: Допоможе  зменшити кількість порушень прав орендарів з боку 

рибалок-любителів. Сприятиме усуненню конфліктів між громадою та орендарем, щодо 

користування водним об’єктом. 

Механізм реалізації: Місцева влада, спільно з громадськими організаціями рибоводів 

розробить та видасть довідник рибалки-любителя, в якому буде зазначений перелік 

водойм регіону для громадських потреб, та їх адреса, а також орендованих водойм, де 

дозволяється любительське рибальство. Довідник також буде містити витяг з 

                                                 
2  Без документів про походження, неможливо підтвердити витрати, що робить 
невигідним торгівлю живою рибою великим магазинам, та юридичним особам торгівельної 
сфери. 
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нормативно-правових актів, щодо прав та обов’язків рибалок любителів, а також 

порядок створення громадських об’єднань  рибалок-любителів. 

Місцева влада разом з громадськими організаціями рибоводів проводить семінари та 

конференції для громади, на яких презентує довідник, а також роз’яснює положення 

порядку укладання, виконання, та розірвання договорів оренди водних об’єктів, щодо 

резервування водних об’єктів для громадських потреб.3 

Необхідні ресурси (фінансові, людські, матеріальні): кошти на розроблення та видання 

довідника, виділення комунальних приміщень для проведення семінарів та конференцій, 

кошти на транспортні витрати. 

Орієнтовна вартість: 10 000 гривень. 

Джерела фінансування: Кошти місцевих бюджетів, грантові кошти (видання посібника) 

 

е)РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ: 

Короткострокові результати реалізації заходів дорожньої карти. 

Кількісні: 

• Розроблено та ухвалено заходи із розвитку МСП у сфері аквакультури до Програми 

розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на до 2020 року; 

• Прийнято регуляторний акт:  Порядок укладання, виконання та розірвання договорів 

оренди водних об’єктів. 

• До реалізації Дорожньої карти залучено понад 100 представників інституцій 

громадянського суспільства та бізнес-середовища; 

• Створено громадськими організаціями спеціалізований рибний ринок на виділеній 

місцевою владою землі. 

• Проведено переговори, між громадськими організаціями рибоводів, місцевою владою, 

Фондом Державного Майна України та балансоутримувачами незадіяної очисної техніки 

по Україні, щодо закупівлі чи отримання у користування земснарядів для розчистки 

ставків, джерел, малих річок. Створено відповідне підприємство для проведення 

розчистки ставків, відновлення дамб та інших спеціальних робіт. 

• Створено єдиний загальнодоступний реєстр водних об’єктів на басейновому принципі та 

реєстр гідротехнічних споруд по класифікаційних ознаках. 

• Прийнята  Програма розробки правоустановчих документів гідротехнічних споруд та 

передання їх на баланс та користування комунальним підприємствам. 

• Створено консультаційний правовий та бухгалтерський центр для рибоводів, який 

надаватиме не менше 50 консультацій на місяць. 

Якісні: 

• налагоджено партнерські стосунки між представниками експертного середовища, влади 

та представниками підприємницького середовища; 

• мінімізовані регуляторні бар’єри; 

• підвищено рівень знань  рибоводів, щодо їх виробничої діяльності. 

• підвищено прозорість діяльності органів влади, місцевого самоврядування, виконавчих 

органів територіальний громад в питаннях аквакультури; 

                                                 
3 Порядок укладання, виконання, розірвання водних об’єктів передбачає механізм 
резервування водних об’єктів для громадських потреб, у тому числі любительського та 

спортивного рибальства, та участі в цьому громадських організацій рибалок-любителів. 
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• зменшено кількість бар’єрів для представників бізнесу, які готові вкладати кошти в 

розвиток сфери аквакультури, постачання населенню якісних продуктів рибної галузі, 

рекреаційних послуг, впорядкування водних об’єктів в межах сіл, селищ, міст області; 

• зменшено кількість корупційних чинників в регуляторних актах. 

Довгострокові результати реалізації заходів дорожньої карти, що забезпечать 

реалізацію заходів Дорожньої карти через 3-5 років після їх імплементації. 

Кількісні: 

• збільшиться кількість суб’єктів господарювання в сфері аквакультури на 45-50%; 

Якісні: 

• налагоджено ефективний механізм співпраці між експертним середовищем, владою та 

представниками бізнес-середовища; 

• зменшено вірогідність виникнення регуляторних бар’єрів під час затвердження нових 

регуляторних актів; 

• вихід з «тіні» суб’єктів аквакультури. 

• урегульовано соціальні непорозуміння щодо використання орендованих водних об’єктів, 

любительської та спортивної рибалки. 

• покращено екологічний стан  ставків, малих річок, джерел. 

• усунено доступ на ринок браконьєрської риби, стихійну торгівлю рибою поза 

спеціалізованими ринками. 
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ІІІ. ЗАХОДИ ДОРОЖНЬОЇ КАРТИ 

 

Назва заходу Зміст заходу Результати реалізації 

заходів 

Строк 

виконання 

Орієнтовна 

вартість, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 

відповідальні за 

реалізацію заходу 

 

Розробка Порядку 

укладання, 

виконання та 

розірвання 

Договорів оренди 

водних об’єктів.  

 

Написання проекту 

Порядку, проведення 

консультацій в 

експертному середовищі 

та з органами державної 

влади. Формування 

остаточної версії проекту  

Порядку та її подання на 

затвердження 

розпорядженням 

Вінницької ОДА. 

Створено єдині правила 

визначення прав 

власності, управління та 

контролю за використання 

водних об’єктів, а також 

ведення підприємницької 

діяльності у сфері 

аквакультури. Зведено до 

мінімуму спілкування 

підприємців з органами 

державної влади, згідно 

впровадженого прозорого 

механізму. Уведено 

відповідальність 

посадовців  за  порушення 

вимог Порядку. 

2017р. 30,00 Програма USAID 

«Лідерство в 

економічному 

врядуванні» (USAID 

ЛЕВ), яка 

впроваджується 

МБО «Фонд «Східна 

Європа» у 

партнерстві з ГО 

«Інститут 

економічних 

досліджень та 

політичних 

консультацій» та ГО 

«Київський 

економічний 

інститут». 

Громадські 

організації «Спілка 

підприємців 

«Стіна» та 

Асоціація рибоводів 

«Союз»  

Вінницька ОДА, 

Вінницька обласна 

рада 

Розробка окремих 

заходів у сфері 

аквакультури до 

обласної Програми 

підтримки малого 

підприємництва  

Підготовка плану 

створення підприємств, 

які б придбали чи 

отримали в користування 

сучасні земснаряди для 

очистки ставків, та 

надавали суб’єктам 

аквакультури послуги 

очистки за цінами нижче 

Розчищення всіх 

орендованих ставків 

регіону. Покращення 

екологічного стану 

водойм. Збільшення 

рибопродуктивності та 

прибутку суб’єктів 

аквакультури. Збільшення  

податкових надходжень. 

2017-

2018р.р. 

5,00 Кошти  громадських 

організацій, кошти 

рибоводів, кошти 

грантів, бюджетні 

кошти, прибуток 

підприємств, що 

створюються в ході 

виконання 

дорожньої карти 

Громадські 

організації  

Вінницька ОДА, 

Вінницька обласна 

рада 
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Назва заходу Зміст заходу Результати реалізації 

заходів 

Строк 

виконання 

Орієнтовна 

вартість, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 

відповідальні за 

реалізацію заходу 

ринкових. 

Створення 

юридично-

бухгалтерського 

консультаційного 

центру для 

підтримки 

підприємців сфери 

аквакультури. 

Організація діяльності 

громадського центру з 

надання юридичних та 

бухгалтерських послуг 

суб’єктам аквакультури на 

базі ГО «Асоціація 

рибоводів Союз». 

Покращення ведення 

звітності суб’єктами 

аквакультури. Підприємці 

стануть більше 

обізнаними у своїх 

правах.  Збільшиться 

кількість належним чином 

оформлених документів 

на право  оренди. 

2017р. 30,00 Джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Громадські 

організації  

 

 

Розробка програми 

спільного 

використання 

гідротехнічних 

споруд . 

Оформлення суб’єктами 

владних повноважень 

права власності на 

безхазяйні гідротехнічні 

споруди, та передання на 

договірних засадах 

суб’єктам аквакультури 

лише водоспускного 

механізму, який 

необхідний для 

рибництва. Натомість 

рибоводи будуть 

зобов’язані утримувати 

гідроспоруду в належному 

стані разом з її власником. 

Усунення перешкод в 

отриманні права 

користування 

гідротехнічними 

спорудами. Зменшення 

навантаження з орендної 

плати на рибоводів. 

Приведення у належний 

стан усіх гідроспоруд 

регіону. 

2017-

2018р.р. 

10,00 Джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Громадські 

організації  

 

Сільські, селищні, 

міські та районні 

ради. 
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Назва заходу Зміст заходу Результати реалізації 

заходів 

Строк 

виконання 

Орієнтовна 

вартість, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 

відповідальні за 

реалізацію заходу 

Розробка програм 

біологічної очистки 

водойм та аерації. 

Залучення місцевою 

владою та громадськими 

організаціями рибоводів 

на відплатній основі з 

пільговими умовами 

спеціалістів для 

біологічної очистки 

висохлих та маловодний 

водойм, та встановлення 

систем аерації на 

орендованих водоймах. 

Збільшення інвестиційно-

привабливих водних 

об’єктів  в регіоні, 

збільшення попиту на 

рибництво. Полегшення 

умов праці працівників 

галузі. 

2017-

2018р.р. 

10,00 Бюджетні кошти Управління 

агропромислового 

розвитку та екології 

Вінницької ОДА 

Створення 

спеціалізованого 

рибного ринку 

Організація на території 

Вінницької області 

спеціалізованого ринку 

живої риби, на якому 

рибоводи могли б без 

посередників 

реалізовувати свою 

продукцію громадянам. 

Створення рибного ринку. 

Задоволення потреб 

мешканців регіону в 

живій рибі. Збільшення 

попиту на річкову рибу. 

Убезпечення громадян від 

неякісної рибної 

продукції. Витіснення з 

ринку браконьєрів, та 

інших осіб, що продають 

рибу сумнівного 

походження. 

2017-

2018р.р. 

500,00 Джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Громадські 

організації  

Органи місцевої 

влади. 

 

Створення системи 

сертифікації риби 

та  визначення 

походження  

товарної  риби від 

первинного 

виробника. 

Заборона реалізації 

продукції рибоводства без 

наявності сертифікату 

походження, який 

видається при наявності 

сертифікату якості 

Забезпечення якості та 

харчову безпеку рибної 

продукції, організація 

статистичної звітності, 

реального виробництва, 

оподаткування, усунення 

можливості легальної 

2017-

2018р.р. 

5,00 Кошти громадських 

організацій 

рибоводів, інвестиції 

рибоводів. 

Громадські 

організації  

Вінницька ОДА, 

Вінницька обласна 

рада 

Органи місцевої 

влади. 
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Назва заходу Зміст заходу Результати реалізації 

заходів 

Строк 

виконання 

Орієнтовна 

вартість, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 

відповідальні за 

реалізацію заходу 

 реалізації 

браконьєрського вилову, 

вихід рибоводів із тіні. 

Створення 

патолого-

іхтіологічної 

лабораторії на 

кафедрі 

мікробіології 

Донецького 

університету ім. 

Василя Стуса. 

Створення лабораторії яка 

б здійснювала перевірку 

якості живої риби, 

вирощеної рибоводами, та 

брала участь в її 

сертифікації 

Поява на ринку живої 

риби з підтвердженням 

походження, на 100% 

безпечної для громадян. 

Відкриття нових ринків та 

способу ведення 

діяльності для рибоводів. 

2017-

2018р.р. 

200,00 Джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Громадські 

організації  

 

ДОННУ 

Інформування 

рибалок-любителів, 

щодо правил 

рибальства та 

іншого 

водокористування 

на орендованих 

ставках. 

Проведення 

консультаційно-

роз‘яснювальної роботи з 

громадськістю,щодо 

правил поведінки на 

орендованих ставках. 

Допомога у створенні 

громадських об’єднань 

рибалок-любителів, 

обізнаних в правилах 

любительського та 

спортивного рибальства. 

Зниження конфліктів між 

рибоводами та громадою 

стосовно прав 

користування водними 

об’єктами.  

Зменшення господарських 

втрат рибоводів через 

неправомірні дії рибалок. 

2017р.р. 10,00 Джерела, не 

заборонені 

законодавством 

Громадські 

організації  

 

 



22 

 

Назва заходу Зміст заходу Результати реалізації 

заходів 

Строк 

виконання 

Орієнтовна 

вартість, 

тис.грн. 

Джерела 

фінансування 

реалізації заходу 

Особи/організації, 

відповідальні за 

реалізацію заходу 

Моніторинг 

реалізації заходів 

Дорожньої карти  та 

оприлюднення його 

результатів. 

Публічне відстеження та 

контроль виконання 

заходів Дорожньої карти  

Якісне виконання заходів 

ДК і як наслідок — 

покращення 

підприємницького 

середовища у сфері 

аквакультури. 

Постійно 

до 

виконання 

- - Громадські 

організації  

 

 

 


