
Вирішення проблемних питань управління та конструктивні рішення 

 
Останнім часом неодноразово в засобах масової інформації та на сторінках 

інтернет контенту з’являються статті та висловлювання стосовно незаконних дій 

Кілійського міжрайонного управління водного господарства стосовно заборони 

любительського рибальства та відпочинку на водних об’єктах управління, проїзду 

через захисні дамби водосховищ, каналів та ріки Дунай. 

Водні об’єкти та гідротехнічні споруди про які постійно йде мова є 

власністю держави та знаходяться на балансі Кілійського МУВГ. Земельні 

ділянки під ними оформлені державними актами на право постійного 

користування. 

Заборона проїзду автотранспортом через захисні дамби здійснюється не     

із-за яких -небудь безпідставних керівництвом причин, а з метою недопущення їх 

руйнування. Відновлення , поточний та капітальний ремонт гідротехнічних 

споруд на сьогоднішній день обходиться управлінню немалих коштів, яких 

держава не компенсує.     

 Що стосується рибальства. 

Любительське та спортивне рибальство відноситься до видів 

рибогосподарської діяльності і регламентується Правилами любительського і 

спортивного рибальства. 

         Правила любительського і спортивного рибальства (далі-Правила 

рибальства) затверджені Наказом Державного комітету рибного господарства 

України від 15.02.99 №19, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 

28.04.1999 за №269/3562. 

         Правила рибальства розроблені відповідно до Закону України                            

«Про тваринний світ» (3041-12) та Порядку здійснення любительського і 

спортивного рибальства, затвердженого постановою Кабінету міністрів України 

від 18 липня 1998 р. №1126 (1126-98-п), і регламентують норми лову (добування), 

заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних живих ресурсів, 

мінімальний розмір риб та інших водних живих ресурсів , умови проведення 

спортивних змагань з рибальства і підводного полювання, район дії, дозволені та 

заборонені знаряддя і способи лову та інше. 

         Дія Правил рибальства поширюється на всі водні об’єкти України та їх 

придаткову систему в межах, яких вона сягає за максимальних паводків                     

( за винятком водойм, які знаходяться на території природно-заповідного фонду, 

риборозплідних господарств; водойм, які мають обмеження щодо їх спеціального 

використання(питні, технічні тощо); штучно створених ізольованих водойм або їх 

ділянок, на яких лов (добування) водних живих ресурсів заборонено). 

       Для забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів, які знаходяться на 

балансі  Кілійського міжрайонного управління водного господарства, науково-

дослідним інститутом  « Держводекологія» на замовлення Управління розроблена  

Прогама « Створення природно-штучного біомеліоративного комплексу для 

забезпечення ефективної експлуатації водних об’єктів Кілійського міжрайонного 

управління водного господарства» (далі – ПШБК), з якою можна ознайомитись на 

сайті Кілійського МУВГ за посиланням kuvg.at.ua в розділі - Біомеліорація. 

 



       ПШБК – природно-штучний біомеліоративний комплекс, який формується і 

підтримується за рахунок відтворення гідробіонтів і вселення біомеліорантів 

згідно з вимогами Програми ПШБК. 

       Відповідно, слід взяти до уваги , що технічні водні об’єкти Управління, де 

запроваджено ПШБК для покращення якості води з метою питного і 

зрошувального водопостачання, згідно з вимогами Водного кодексу України, не 

можуть використовуватися для рибогосподарських цілей. 

       Водні об’єкти управління (далі – ВОУ) – це технічні водні об’єкти, які не є 

рибогосподарськими водоймами. Вселена , в рамках Програми риба у ВОУ – це 

біомеліоранти, які є інструментом біологічної очистки і невід’ємною складовою 

ПШБК. 

       Звертаємо Вашу увагу, що всі водні об’єкти Кілійського міжрайонного 

управління водного господарства у жодному разі не є водоймами загального 

користування. Відповідно – любительське рибальство, не говорячи про 

несанкціоноване вилучення біомеліорантів, заборонено. Тому, несанкціоноване 

вилучення з водних об’єктів Управління гідробіонтів (живих водних ресурсів)  

має розглядатися як дія з привласнення чужого майна, псування технологічного 

процесу (ПШБК), що карається по закону і абсолютно нівелює ефективність 

роботи ПШБК. 

       Варто зазначити, що технологією Програми ПШБК, на відміну від 

рибогосподарських технологій, передбачено вселення у відповідній кількості 

комплексу біомеліорантів, які харчуються різними типами природних кормів 

(фітопланктон, зоопланктон, вища водна рослинність, детрит тощо). Оскільки 

біомеліоранти повинні бути прицільно вселені в кількості, що забезпечує 

інтенсивне знищення кормової ніші кожного виду, з метою очищення води від 

шкідливих сполук (ціанобактерії, токсини, інвазії, небезпечні речовини грунтових 

відкладів тощо), то додатково виникає питання щодо можливості безпечного 

споживання в їжу вилучених біомеліорантів. Це питання потребує проведення 

обов’язкових додаткових досліджень вилучених біомеліорантів за показниками 

якості і безпечності. 

       Обмеження щодо безпечного споживання в їжу , наприклад, товстолобиків, 

можуть бути їхні паразитарні захворювання, перевищення норм токсинів і 

ціанідів у м’язах риб, а також паразитарні інвазії білого амура під час переходу 

його на харчування детритом у певні періоди року в процесі біомеліоративних 

заходів. 

        З огляду на це, необхідно розуміти відповідальність перед суспільством за 

можливі наслідки несанкціонованого втручання в ПШБК, що потребує розробки 

та узгодженню заходів щодо охорони біомеліорантів водних об’єктів Управління. 

        Згідно з вимогами Програми ПШБК охорона біомеліорантів здійснюється 

працівниками Кілійського МУВГ та підрядної організації (виконавцями робіт з 

біомеліорації).         

        Наголошуємо, що будь-яке несанкціоноване вилучення біомеліорантів з ВОУ 

(необхідної складової ПШБК, що забезпечує безперебійну подачу води високої 

якості), які згідно п.1.1 договорів по біологічному очищенню (біомеліорації) 

водних об’єктів Кілійського МУВГ є власністю Виконавців робіт з біомеліорації,    

повинно каратися згідно з вимогами статті 51 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення або статті 185 Кримінального кодексу України – 

як розкрадання (привласнення) чужого майна. 



          Враховуючи те, що риби біомеліоранти є власністю Виконавців робіт з 

біомеліорації на водних об’єктах Кілійське міжрайонне управління водного 

господарства не може розпоряджатись чужим майном та надавати дозвіл на 

рибалку будь якими засобами лову. 

        Для уникнення соціальної напруги в регіоні, беручи до уваги звернення 

громад щодо облаштування місць на водних об’єктах для любительського 

рибальства та відпочинку громадян, Кілійське міжрайонне управління водного 

господарства разом із виконавцями робіт з біомеліорації розробили Правила 

відпочинку на водних об’єктах Кілійського МУВГ та охорони життя людей, 

які будуть представлені 26.03.2021 на робочій нараді, анонсованій управлінням, 

стосовно Програми ПШБК та деяких соціальних питань, які пов’язані з її 

впровадженням. 

  

 


