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На № від. Рівненська обласна рада

Про хід виконання рішення 
обласної ради від 13.03.2020 № 1604 
«Про Програму збереження та 
відтворення водних біоресурсів, 
розвитку аквакультури, любительського 
і спортивного рибальства в 
Рівненській області на 2020 -  2022 роки»

На виконання рішення Рівненської обласної ради від 13.03.2020 року 
№ 1604 «Про Програму збереження та відтворення водних біоресурсів, 
розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в 
Рівненській області на 2020 -  2022 роки» інформуємо наступне.

Програмою збереження та відтворення водних біоресурсів, розвитку 
аквакультури, любительського і спортивного рибальства в Рівненській 
області на 2020 -  2022 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 
13.03.2020 року №1604 передбачено здійснення заходів, спрямованих на 
забезпечення збереження та відтворення рибних запасів області.

У 2020 році було здійснено наступне:
- проведення вселення водних біоресурсів у водні об’єкти за кошти 

громадян та профільних громадських організацій рибалок любителів та 
мисливців. Зокрема, проведено вселення водних біоресурсів у водойми 
70-71-72 кварталів Рафалівського лісництва Володимирецького району 
ГО МРК «Рись» у кількості коропа -  3300 екз., товстолоба -  3300 екз., білого 
амура -  4500 екз., карася сріблястого -  3000 екз. на суму 95550 грн; у 
водойму поблизу с. Сапожин Корецького району ГО «Рибальська Артіль 
Світанок» у кількості коропа -  6665 екз.. білого амура -  1330 екз., 
товстолоба -  1330 екз. на суму 49000 грн.; у водойму поблизу с. Панталія 
Дубенського району у кількості коропа -  10600 екз., білого амура -  
11800 екз., карася сріблястого -  650 екз., на суму 1967-2б~чтатг:
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622,6 м , що склало загальну рибопродуктивність по товарній рибі 203 кг/м . 
На вирощування такої кількості рибопродукції використано 1389944 кг 
кормів, 22620 кг мінеральних добрив та 80700 кг органічних.

Основною причиною зменшення обсягів вирощування товарної риби 
суб’єктами аквакультури є недостатнє наповнення водою водойм, що 
спричинило обміління та заростання нагульних та виростних площ, 
відсутність в області рибовирощувальних підприємств по вирощуванню 
якісного рибопосадкового матеріалу (коропа, рослиноїдних видів риб, 
судака, щуки, сома), висока собівартість вирощеної риби (затрати на корма, 
рибопосадковий матеріал) та високої плати за орендовані водні об’єкти. 
Також частина користувачів не проводила вилучення водних біоресурсів в 
зв’язку з пандемією гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом 8АЯ8-СоУ-2.

Управлінням у 2020 році викрито 1219 порушень природоохоронного 
законодавства, вилучено п’ять електроловів та накладено штрафів на 
загальну суму 100, 7 тис. грн.

Наступна інформація про хід виконання • рішення обласної ради від 
13.03.2020 № 1604 «Про Програму збереження та відтворення водних 
ресурсів, розвитку аквакультури, любительського і спортивного рибальства в 
Рівненській області на 2020 -  2022 роки» буде подана у лютому 2022 року.
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