
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 373 

8 червня 20П р 20 сесія 7 скликання

Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Лещенка Г.В. до голови Державного агентства рибного господарства 

України Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки 
Південний Буг в межах Ладижинського водосховища

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні”, статті 13 Закону України „Про статус депутатів 
місцевих рад”, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Лещенка І.В. до голови Державного агентства рибного господарства України 
Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки Південний Буг в межах 
Ладижинського водосховища, що додається.

2. Опублікувати це звернення на офіційному сайті Вінницької обласної Ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань охорони тгавколишнього природного середовища, 
екологічної безпеки та раціонального використання надр ( Крисько В.Г.).

Голова обласної Ради А. ОЛІЙНИК



Додаток 1 
до рішення 20 сесії 
обласної Ради 7 скликання 
від 8 червня 2017 р. №373

Про звернення депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання 
Лещенка І.В. до голови Державного агентства рибного господарства 

України Коваліва Я.Б. щодо знищення біозапасів на ділянці річки 
Південний Буг в межах Ладижинського водосховища

Відповідно статей 2, 11 Закону України „Про статус депутатів місцевих 
рад”, як представник інтересів виборців Вінницької області, повідомляю Вас 
про наступне:

Протягом останніх років загострилась ситуація щодо знищення біозапасів 
на ділянці річки Південний Буг в межах Ладижинського водосховища в 
результаті багаторічного здійснення промислового вилову риби.

До органів державної влади та місцевого самоврядування надходять 
численні скарги жителів Вінницької області на те, що в результаті промислового 
вилову риби сітками, який здійснюється багато років, практично повністю 
знищено біозапаси на даній ділянці річки Південний Буг. Рибалки - любителі 
Вінницької області вкрай схвильовані тим, що за сприяння державних структур 
України, які мають право надавати дозвіл на промисловий вилов риби, у 
водосховищі практично сітками знищена риба. З 2008 року промисловий вилов 
риби в Режимі рибогосподарської експлуатації (СТРГ) здійснює підприємство 
РКП „Гайсинриброзвідгосп”. Здійснювати контроль за кількістю щорічного 
вилову риби даним підприємством вкрай складно. Той факт, що в водосховищі 
майже зникли такі види риб як лящ, короп, карась, плотва та інші говорить про 
те, що працівники підприємства не дотримуються щорічних квот, які виділялись 
на вилов риби, а зариблення мабуть відбувалось на паперах.

Офіційна інформація Управління охорони, використання і відтворення 
водних біоресурсів та регулювання рибальства у Вінницькій області говорить 
про те, що працівниками РКП „Гайсинриброзвідгосп” систематично 
порушується Режим рибогосподарської експлуатації Ладижинського 
водосховища, а саме: вилов риби здійснюється без запису в журнали обліку 
вилучених та прийнятих водних біоресурсів, не виконується план щодо 
зариблення Ладижинського водосховища. Саме факт постійного із року в рік 
невиконання планів щодо вилову риби свідчить про те, шо в результаті 
порушень і зловживань під час роботи РКП „Гайсинриброзвідгосп” у 
водосховищі практично знищені рибні запаси.

Саме з цієї причини по результатам роботи підприємства РКП 
„Гайсинриброзвідгосп” у 2016 році згідно звіту керівництва цього підприємства 
перед Управлінням охорони, використання і відтворення водних біоресурсів та 
регулювання рибальства у Вінницькій області при плані вилову риби 272,0т. 
риби виловлено тільки 48,2т., що складає 18% від річного плану вилову на 2016 
рік.



Цей факт порушення та знищення риби у водосховищі вже зафіксовано в 
офіційних документах, а саме: в надісланих актах перевірок цього підприємства, 
щорічних звітах цього підприємства, і не потребує додаткової перевірки. 
Фактичний стан речей результату діяльності вищезазначеного підприємства і 
постійне невиконання умов рибогосподарської діяльності є підставою для 
обов'язкового скасування Режиму рибогосподарської експлуатації 
Ладижинського водосховища РКП „Гайсинриброзвідгосп”.

На сьогодні вкрай необхідно зупинити знищення залишків рибних запасів 
Ладижинського водосховища, що дозволить за рахунок коштів спеціальних 
природоохоронних фондів місцевих бюджетів Вінницької області здійснити 
зариблення Ладижинського водосховища з метою відновлення рибних запасів 
та надання в подальшому рибо ловам-любителям України можливості 
здійснювати спортивний вилов риби на цій ділянці річки Південний Буг.

Враховуючи викладене, прошу Вас вжити заходів щодо скасування 
Режиму рибогосподарської експлуатації Ладижинського водосховища РКП 
„Г айсинриброзвідгосп”.

СХВАЛЕНО 
на 20 позачерговій сесії 

Вінницької обласної Ради 7 скликання 
08 червня 2017 року


