ПУБЛІЧНИЙ ЗВІТ
Державного агентства рибного господарства України
за 2019 рік
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1. Вступ
Державне
агентство
рибного
господарства
України
(далі – Держрибагентство) є центральним органом виконавчої влади, який
реалізує державну політику у сфері рибного господарства та рибної
промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного
господарства.
Відповідно до Положення про Державне агентство рибного господарства,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 895
(зі змінами), діяльність Держрибагентства спрямовується і координується
Кабінетом Міністрів України через Міністра енергетики та захисту довкілля
України.
Держрибагентство у своїй діяльності керується Конституцією та
законами України, указами Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України,
актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
Основні завдання Держрибагентства:
1) реалізація державної політики у сфері рибного господарства та рибної
промисловості, охорони, використання та відтворення водних біоресурсів,
регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту рибного
господарства;
2) внесення на розгляд Міністра енергетики та захисту довкілля
пропозицій щодо забезпечення формування державної політики у сфері
рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання та
відтворення водних біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки
мореплавства суден флоту рибного господарства.
Протягом 2019 року Держрибагентство з метою реалізації державної
політики у сфері рибного господарства виконувало завдання відповідно до
Положення про Державне агентство рибного господарства України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 № 895.
Державне агентство рибного господарства України у своїй діяльності
також керувалось Планом роботи Держрибагентства на 2019 рік, погодженим
в.о. Міністра аграрної політики та продовольства України Трофімцевою О.В.
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2. Стан галузі рибного господарства
Добування (вилов) водних біоресурсів
У 2019 році 428 користувачів водних біоресурсів здійснювали свою
діяльність, пов’язану з виловом водних біоресурсів у рибогосподарських
водних об’єктах загальнодержавного значення, на яких затверджені ліміти та
прогнози допустимого спеціального використання водних біоресурсів.
Зазначеними користувачами в рибогосподарських водних об'єктах та на
континентальному шельфі України у 2019 році виловлено 51,5 тис. тонн
водних біоресурсів, що на 2,2% більше показника 2018 року, з них:
- 16,1 тис. тонн виловлено в Азовському морі, що є менше минулорічних
даних на 24,8% (21,3 тис. тонн);
- 14,1 тис. тонн виловлено в Чорному морі, що показало зростання на
64% (8,6 тис. тонн) у порівнянні з 2018 роком;
- 21,3 тис. тонн виловлено у внутрішніх водоймах, що також вказує на
незначне зростання на 4,3% (20,4 тис. тонн).
На промисел бичка, тюльки, шпрота, хамси та рапани в
Азово-Чорноморському басейні припадає понад 90% всього вилову.
Спостерігалося збільшення вилову таких видів водних біоресурсів: рапани,
креветки, оселедця, ставриди, барабулі, калкана, атерини, личинок хірономід,
гамариди тощо. В той же час, відбулося зменшення вилову тюльки, бичка,
хамси, мідій, шпроту, піленгаса.
Нарощено промисловий вилов прісноводних риб: судака, карася, тюльки
(верховодки), ляща, плітки, краснопірки, щуки, окуня, плоскирки, лина. У
внутрішніх водоймах, разом з тим, відбулося зменшення вилову тарані,
білизни, чехоні, коропа, рослиноїдних видів риб, синця. У тому числі на річці
Дунай виловлено 561,4 тонни риби, що у порівнянні з 2018 роком більше у два
рази (254,4 тонн). Основу промислу на даному водному об’єкті склав
традиційний вид прохідної риби – оселедець: його виловлено 393,4 тонни
(проти 126,6 тонн), що складає 70% від загального вилову в р. Дунай.
Вилов водних біоресурсів у пониззі р. Дністер з лиманом та
Кучурганським водосховищем збільшився майже на 26 % і становив
2 581,8 тонн. Основна частина вилову – карась сріблястий (2 067,3 тонн), лящ
(169,6 тонн), плоскирка (72,9 тонн), окунь (50,8 тонн).
Вилов водних біоресурсів у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі склав
3 885,3 тонн, що на 8% менше, ніж у 2018 року. Основну частку вилову склала
тюлька – 3 051,1 тонн (79% від загального вилову Дніпровсько-Бузької
естуарної системи).
У водосховищах Дніпра загальний обсяг вилову водних біоресурсів склав
13 959,8 тонн, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.
Переважно здійснювався промисел карася сріблястого (4 530,7 тонн), ляща
(2 625,8 тонн), плітки (2 417,3 тонн), плоскирки (1 124,6 тонн), рослиноїдних
видів риб (820,3 тонн) та судака звичайного (568 тонн).
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На озерах і водосховищах (їх частинах) України працюють спеціальні
товарні рибні господарства (СТРГ), що поєднують елементи аквакультури і
промислового вилову. У 2019 році на загальній площі 147,5 тис. га водного
дзеркала діяли 433 СТРГ, з яких вилов проводили лише 324. Всього у
2019 році в режимі СТРГ добуто майже 8,3 тис. тонн водних біоресурсів, що
на 14,7% більше, ніж у 2018 році. Протягом 2019 року скасовано 125 Режимів
СТРГ, при цьому 55 – за поданням територіальних органів Держрибагентства
за невиконання вимог Режимів СТРГ.
Україна є членом міжнародної організації CCAMLR (Комісія зі
збереження морських живих ресурсів Антарктики), в районі дії якої
проводиться вилов риби та інших водних біоресурсів суднами під державним
прапором України. У 2019 році у зазначеному регіоні добуто 22,4 тис. тонн
водних біоресурсів, що перевищило показник 2018 року на 48,7%
(15,1 тис. тонн).
За даними територіальних органів Держрибагентства в умовах
аквакультури у 2019 році рибогосподарську діяльність здійснювали близько
3,6 тис. суб’єктів господарювання.
У 2019 році загалом вирощено 18,6 тис. тонн товарної продукції
аквакультури, у тому числі: у ставах – 16 391 тонн, у садках – 22,2 тонн, у
басейнах – 583,5 тонн, в акваріумах – 117,3 тонн, в інших водних об’єктах –
1489,9 тонн.
У 2019 році загалом виловлено 14 959 тонн товарної продукції
аквакультури: у ставах – 13 544 тонн, у садках – 21,4 тонни, у басейнах –
527,5 тонн, в акваріумах – 117,3 тонн, в інших водних об’єктах –
749,6 тонн.
Відтворення водних біоресурсів та селекція у рибному господарстві
Велике значення для відновлення рибогосподарського потенціалу та
підтримки сталих рибних запасів у водоймах має штучне відтворення цінних
представників іхтіофауни. Особливо гостро це питання постало зараз, в
умовах посиленого антропогенного навантаження, яке суттєво впливає на
шляхи міграції риб та погіршення умов їх природного нересту.
Зариблення водойм України здійснюється користувачами, громадськими
організаціями, підприємствами (що працюють відповідно до Режимів СТРГ),
за рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків. Проте найбільш
масштабні вселення водних біоресурсів відбувалися за рахунок державного
бюджету державними рибовідтворювальними комплексами, що належать до
сфери управління Держрибагентства.
Протягом 2019 року вони випустили у водойми загальнодержавного
значення понад 15,6 млн екз. водних біоресурсів. Це на 8,6% більше
запланованого показника та на 11% більше показника зариблення 2018 року. З
них: 7,2 млн екз. рослиноїдних видів риб та 8,4 млн екз. сазана (коропа) і
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аборигенних (1,6 млн екз. стерляді, 174 тис. екз. лососевих та 3,2 млн екз.
хижих).
Лососеві види риб (дунайський лосось, райдужна і струмкова форель)
випущені у гірські річки Чернівецької та Івано-Франківської областей. Їх
вирощено на державній установі «Рибоводний форелевий завод «Лопушно».
Найбільше випущено водних біоресурсів (7,7 млн екз.) Херсонським
виробничо-експериментальним заводом по розведенню молоді частикових
риб. Зокрема, вселено понад 6,7 млн екз. рослиноїдних видів риб і коропа та
1 млн екз. щуки.
Ще 4,9 млн екз. вселено Новокаховським рибоводним заводом
частикових риб: 2,7 млн екз. – рослиноїдних видів риб і коропа,
2,2 млн екз. – щуки, сома та судака.
Також 2,8 млн екз. молоді риб випущено у водойми Виробничоекспериментальним Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом
ім. академіка С.Т. Артющика. Зокрема: 1,6 млн екз. – стерляді й осетра
російського, 1,2 млн екз. – рослиноїдних видів риб і коропа.
Крім того, у 2019 році державні рибовідтворювальні заводи продовжили
розширювати географію вселення водних біоресурсів. Протягом року
відбувалося зариблення:
- Київського, Канівського, Кременчуцького, Каховського, Кам’янського
(зариблено вперше за останні роки), Дністровського, Житомирського
(зариблено вперше за останні роки), Дніпровського водосховищ;
- Дніпровсько-Бузької естуарної системи;
- річок Десна, Сейм, Шостка, Псел, Південний Буг, Чайка, Рось, Тясмин,
Серет, Черемош, Прут, Рибниця, Глухець, Піха, Озірний, Дніпро (пониззя).
Зариблення в режимі СТРГ у 2019 році здійснювали 288 суб’єктів
господарювання, якими вселено 26,7 млн екз. молоді риб, що на 5,3%
перевищує показник 2018 року.
За власні кошти користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань
рибалок-любителів, а також за рахунок компенсаційних коштів та благодійних
внесків у 2019 році випущено у водойми 3,3 млн екз. молоді риб.
В цілому, протягом 2019 року у рибогосподарські водні об’єкти України
вселено 45,7 млн екз. молоді риб, що майже дорівнює показнику 2018 року
(41,1 млн екз.).
Селекція в рибництві – це, в першу чергу, підвищення якості об'єктів
аквакультури, створення національного генетичного фонду рибоводних
об'єктів, що оптимально підходять для вирощування водних біоресурсів у
природних умовах України. Домінуюча тенденція розвитку світового рибного
господарства – розбудова аквакультури, яка не може розвиватися без успішної
селекції.
У 2019 році виконавцями бюджетної програми КПКВК 2804070
«Селекція у рибному господарстві та відтворення водних біоресурсів у
внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні» за напрямом
селекція у рибному господарстві визначено 7 підприємств. Забезпечено
вирощування, збереження та утримання племінних (генетичних) ресурсів
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вітчизняного походження у кількості 78,4 тис. екз., та проведення експертної
оцінки їх продуктивності та/або якості потомства і породовипробування, а
також здійснення генетичних досліджень.
Загальний огляд ринку риби, рибної продукції
та інших водних біоресурсів
За статистичними даними загальний обсяг виробництва товарно-харчової
рибної продукції в Україні у 2019 році склав 67,8 тис. тонн, що відповідає
показнику 2018 року. Вагома частка у структурі випуску товарно-харчової
рибної продукції припадає на виробництво консервів рибних – 49%
(33,3 тис. тонн).
Зростання виробництва рибної продукції спостерігалося за такими
товарними позиціями:
- філе рибне та м'ясо риби інше (перероблене або не перероблене на
фарш), свіжі чи охолоджені – 3 452 тонни (+34,8% до показника 2018 року);
- філе рибне заморожене – 293 тонни (+6,9%);
- філе рибне в'ялене, солоне чи у розсолі (крім копченого) – 1 594 тонни
(+51,8%);
- оселедці солоні – 3 512 тонн (+1,9%);
- лосось тихоокеанський, атлантичний та дунайський копчений
(включаючи філе лосося; крім риб’ячих голів, хвостів та черевець) – 627 тонн
(+23,9%);
- продукти готові й консерви з оселедця, цілі чи шматочками, в оцті, олії,
маринаді, томаті (крім фаршу та готових страв із риби) – 3 272 тонни
(+13,4%).
Виробництво готової продукції і консервів з риби, інших (крім цілих чи
шматочками та страв готових із риби) збільшилося на 14,8% та становить
14 250 тонн.
Виробництво товарно-харчової рибної продукції здійснюється,
переважно, з імпортованої мороженої риби (або її філе): оселедця, скумбрії,
сардини, кільки або шпрот. Виробництво товарно-харчової рибної продукції,
виготовленої з української риби, представлене такими товарами: риба сушена,
в’ялена чи копчена (морська: бичок, тюлька, хамса та шпрот; прісноводна:
лящ, плітка, плоскирка та ін.). Слід зазначити, що вітчизняна риба на
споживчому ринку України здебільшого користується попитом в свіжому або
свіжомороженому вигляді (без переробки).
За даними Держстату вартість експорту риби, рибної продукції та інших
водних
біоресурсів
у
2019
році
збільшилася
на 9,2 млн дол. США, що на 24,9% перевищує показник 2018 року. Всього
протягом 2019 року експортовано 11,8 тис. тонн риби та продукції з водних
біоресурсів на загальну суму 46,4 млн дол. США.
Щодо географічного розподілу: близько 37% експортних поставок риби
та інших водних біоресурсів у 2019 році здійснено до країн Європи (Данія,
Німеччина, Франція, Литва та інші), 29% - до країн Азії (Туреччина, Корея,
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Грузія та інші), 30% - до країн СНД (Молдова, Азербайджан, Білорусь та
інші).
Україною здебільшого експортується риба готова або консервована
(сардини, сардинела, кілька або шпроти), свіже, охолоджене або морожене
рибне філе та інше м'ясо риб (лосось, тріска, судак), готові продукти iз сурiмi
(крабові палички).
У 2019 році імпорт риби, рибної продукції та інших водних біоресурсів в
Україну склав 399,1 тис. тонн, що на 5,2% більше ніж у 2018 році. Сума
імпортованої продукції збільшилася майже на 117 млн дол. США та становить
753,2 млн дол. США, що на 18,5% більше, ніж у 2018 році.
Головними експортерами водних біоресурсів в Україну є Ісландія,
Норвегія та Естонія (45,2%). Крім зазначених країн, поставки у великих
обсягах імпортної рибопродукції здійснюються з США, Латвії, Канади,
Іспанії, Китаю та Великобританії.
Близько 80-90% обсягу імпорту припадає на види риб, до яких Україна не
має доступу, і що видобуваються виключно у морських економічних зонах
інших держав. В основному, до України імпортується риба морожена або її
філе, що становить 80% від імпорту. Зазначена продукція здебільшого
проходить процес переробки на рибних підприємствах України.
За прогнозними даними, у зв’язку зі збільшенням вилову (добування)
водних біоресурсів та постачанням імпортованої рибної продукції в Україну
в 2019 році підвищилося споживання риби та рибо продукції
до 555 тис. тонн, що становить 12,9 кг на душу населення.
У 2018 році за даними Держстату ці показники складали 497 тис. тонн та
11,8 кг відповідно.
Середні споживчі ціни на рибу та рибопродукти, за даними Державної
служби статистики України, у 2019 році збільшилися на 6,4%. Найчастіше
підвищувалися ціни на крабові палички (+15,0%), консерви рибні в олії
(+8,2%) та живу або охолоджену рибу (+7,8%). На 2,2% спостерігається
зменшення ціни на оселедець.
3. Прозорість та відкритість
Протягом 2019 року забезпечено роботу офіційного вебсайту
Держрибагентства (www.darg.gov.ua), де опубліковано понад 900 матеріалів.
Проводилась активна робота над оновленням інформації у соціальних
мережах. На офіційній сторінці Держрибагентства у Facebook, яка налічує
близько 24 тис. підписників, опубліковано понад 1 тис. тематичних матеріалів,
постійно ведеться комунікація з користувачами мережі.
У режимі консультування громадян та фіксації звернень щодо
правопорушень у сфері рибного господарства в 26 територіальних
управліннях Держрибагентства функціонують телефонні «гарячі» лінії.
Так, протягом 2019 року на телефонні «гарячі» лінії рибоохоронних
патрулів та Кіровоградрибоохорони надійшло понад 4 тис. звернень, за
результатами яких викрито близько 1 200 правопорушень. Найбільше
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повідомлень надійшло з Київської, Миколаївської, Дніпропетровської,
Запорізької, Херсонської, Вінницької та Івано-Франківської областей.
Також в Держрибагентстві працює всеукраїнська безкоштовна «гаряча»
лінія: 0 (800) 50-52-50. За даним номером телефону впродовж звітного року
звернулися 236 громадян з різних областей України. Найбільше звернень
зафіксовано від мешканців Дніпропетровської, Київської, Одеської,
Кіровоградської, Запорізької та Полтавської областей. Переважно телефонні
дзвінки стосувалися повідомлень про порушення Правил рибальства, Порядку
придбання та збуту біоресурсів на ринках, роз’яснень вимог Правил
любительського і спортивного рибальства тощо.
Держрибагентством взято участь у таких масштабних заходах: виставка
«Агро-2019», виставка «Риболовля. Полювання. Туризм», а також спільно з
ТОВ «Євроіндекс» організовано першу міжнародну виставку – форум рибної
індустрії та риболовного хобі «Fish Business Ukraine 2019».
Опрацьовано близько 50 запитів засобів масової інформації,
керівництвом Держрибагентства надано понад 20 коментарів та інтерв’ю.
У 2019 році утворено ініціативну групу з підготовки установчих зборів
для формування Громадської ради при Держрибагентстві, якою було
розглянуто 31 заяву від інститутів громадянського суспільства. За
результатами їх розгляду проведено установчі збори та сформовано склад
Громадської ради (наказ Державного агентства рибного господарства України
від 24 травня 2019 року № 229 «Про затвердження складу Громадської ради
при Державному агентстві рибного господарства України»). Новоствореною
Громадською радою при Держрибагентстві проведено 4 засідання, за
результатами яких складено відповідні протоколи. Вони розміщені на
офіційному вебсайті Держрибагентства.
Відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» до Держрибагентства надійшло 180 запитів на отримання
публічної інформації, з них отримано: електронною поштою – 125, поштою –
50, особисто – 5. Отримано запитів від фізичних осіб – 98, юридичних осіб –
78, від ЗМІ – 4. Запитувана інформація стосувалася роботи Держрибагентства
– 84, статистичної інформації – 24, науково-технічної інформації – 11,
правових питань – 8, фізичних осіб – 6, стану довкілля – 2, довідковоенциклопедичного характеру – 1, інших видів інформації – 44. Всі отримані
запити на інформацію розглянуто у встановлений законодавством строк.
Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» до
Держрибагентства
надійшло
212
звернень
громадян,
з
них:
заяви (клопотання) – 121, скарги – 82, пропозиції (зауваження) – 9. Зазначені
запити отримано через органи влади вищого рівня – 117, з Урядової «гарячої
лінії» – 95, поштою – 73, електронною поштою – 15, передано особисто – 5,
від інших органів, установ, організацій – 2. Всі отримані звернення розглянуті
в межах компетенції та у встановлений законодавством строк.
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4. Організаційна інформація
Структура Держрибагентства та кадрові питання
Для ефективного виконання завдань, передбачених законодавством,
Державне агентство рибного господарства України має визначену структуру,
що є незмінною з 2016 року і затверджується щорічно (востаннє – наказом
Держрибагентства від 14.03.2019 № 105).
Кількість посад державної служби категорій «А» і «Б» в
Держрибагентстві відповідає вимогам Закону України «Про державну
службу».
Відповідно до розподілу функціональних обов’язків та повноважень між
Головою Держрибагентства, його першим заступником та заступником,
затвердженого наказом Держрибагентства від 08.06.2018 № 238, Голова,
перший заступник Голови та заступник Голови здійснюють спрямування,
координацію та контроль за діяльністю наступних самостійних структурних
підрозділів апарату Держрибагентства:

11
На вакантні посади керівників територіальних органів рибоохорони
проводилися прозорі та відкриті конкурси згідно з законодавством. У
2019 році Держрибагентством видано 33 накази про оголошення конкурсів на
зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В»: 21 – до
апарату Держрибагентства; 12 – до територіальних органів Держрибагентства
відповідно.
Проведено 69 конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби:
49 – до апарату Держрибагентства (категорії «Б» – 20; категорії «В» – 29); 20 –
до територіальних органів Держрибагентства.
Використання коштів державного бюджету
Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» на
фінансування програм Державного агентства рибного господарства України за
рахунок загального фонду передбачено 419 174,1 тис. грн.
Для реалізації державної політики у сфері рибного господарства та
рибної промисловості, охорони, використання та відтворення водних
біоресурсів, регулювання рибальства, безпеки мореплавства суден флоту
рибного господарства надавалися кошти на реалізацію таких бюджетних
програм:
2804010 «Керівництво та управління у сфері рибного господарства»
затверджено видатки в сумі 327 053,7 тис. грн, з них: на оплату праці та
відповідні нарахування – 288 353,0 тис. грн, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 3 962,5 тис. грн, на інші видатки – 34 738,2 тис. грн.
Використано кошти у сумі 323 160,6 тис. грн.
2804020 «Організація діяльності рибовідтворювальних комплексів та
інших бюджетних установ у сфері рибного господарства» затверджено
видатки в сумі 79 189,7 тис. грн, з них: на оплату праці й відповідні
нарахування – 50 541,9 тис. грн, на оплату комунальних послуг та
енергоносіїв – 11 684,0 тис. грн, на інші видатки – 16 963,8 тис. грн.
Використано кошти в сумі 78 558,3 тис. грн.
2804030 «Прикладні науково-технічні розробки, виконання робіт за
державними замовленнями у сфері рибного господарства» затверджено
видатки в сумі 2100,0 тис. грн, які спрямовано в повному обсязі на проведення
наукових розробок.
2804070 «Селекція у рибному господарстві та відтворення водних
біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні»
затверджено у сумі 6 030,7 тис. грн. Всього використано коштів
у сумі 6 030,1 тис. грн.
2804090 «Міжнародна діяльність у галузі рибного господарства»
затверджено видатки в сумі 4 800,0 тис. грн. Для виконання Україною взятих
зобов’язань щодо сплати членських внесків до бюджетів міжнародних
рибогосподарських організацій у 2019 році перераховано кошти в сумі
4 326,4 тис. грн.
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Територіальні органи Держрибагентства
У 2019 році охорону водних біоресурсів у регіонах України
забезпечували понад 500 державних інспекторів територіальних органів
Державного агентства рибного господарства України. Протягом року
проводилася активна співпраця з територіальними підрозділами Державної
прикордонної служби України, МВС, СБУ, органів прокуратури, Мінприроди
(Мінекоенерго) та громадськістю.
Всього
у
2019
році
органами
рибоохорони
проведено
13 889 рибоохоронних рейдів та викрито 46 805 правопорушень, з яких 13 551
кваліфікуються за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні
правопорушення України, тобто є грубими порушеннями правил рибальства.
Викрито 3 160 порушень порядку придбання чи збуту водних біоресурсів.
Виявлено та вилучено 52 207 заборонених знарядь лову та затримано 1 176
транспортних засобів, що використовувалися під час скоєння порушення.
Загальна кількість вилучених незаконно добутих водних біоресурсів складає
200 тонн. На порушників накладено 5,9 млн грн штрафів. Загальна сума
збитків, завданих у 2019 році рибному господарству внаслідок порушень
правил
рибальства
та
охорони
водних
біоресурсі,
складає
39,9 млн грн.
На розгляд судових інстанцій передано 17 160 адміністративних справ
для прийняття рішення: з них 258 судами надіслано до правоохоронних
органів для відкриття кримінальних проваджень.
Крім того, державними інспекторами Управління оперативного
реагування «Рибоохоронний патруль» викрито 114 порушень правил
рибальства. Складено 92 протоколи про адміністративні правопорушення,
з яких 7 – за ч. 3 ст. 85 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі – КупАП), 75 – за ч. 4 ст. 85 КУпАП,
7 – за ч. 5 ст. 85 КУпАП та 3 – за ст. 88-1 КУпАП, а також 22 акти виявлення
та вилучення майна, власник якого не встановлений. Внаслідок порушень
правил рибальства державними інспекторами Управління вилучено 5 524,7 кг
водних біоресурсів та 785 од. заборонених знарядь лову. Державними
інспекторами Управління оперативного реагування «Рибоохоронний патруль»
зафіксовано збитки, завдані рибному господарству, на суму 4 572 640 грн.
Найбільша кількість порушень зафіксована у Дніпропетровській, Полтавській,
Херсонській, Київській та Черкаській областях.
Постійно вживаються заходи щодо посилення рибоохоронної роботи на
місцях, у тому числі – проводиться інформаційно-роз’яснювальна діяльність,
спрямована на профілактику та попередження порушень природоохоронного
законодавства, що має на меті зниження рівня незаконного добування водних
біоресурсів.
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Державні підприємства, установи та організації
До сфери управління Держрибагентства належать 42 державні
підприємства, установи та організації: 15 – підприємства аквакультури та
промислового рибальства, 7 – рибні порти та адміністрації портів,
6 – науково-дослідні та проєктні інститути, 9 – бюджетні установи,
ще 5 – знаходяться у стані припинення (банкрутство, ліквідація).
На території АР Крим залишається 6 державних підприємств, які
належать Україні: ДУ «Кримський риборозплідник»; ДП «Служба капітана
Керченського морського рибного порту»; Керченський державний морський
технологічний університет; ДП «Севастопольський центр південного науководослідного інституту морського рибного господарства та океанографії –
СНТІ»; ДП «Укррибфлот»; ДП «Севастопольське управління океанічного
риболовства».
ДП «Севастопольський морський рибний порт», ДП «Керченський
морський
рибний
порт»,
ДП
«Науково-виробниче
підприємство
«Керчмолюск» і ДП «Південний науково-дослідний інститут морського
рибного господарства та океанографії» перереєстровані на материковій
частині України, але їх державне майно перебуває на території АР Крим.
За 9 місяців 2019 року 7 підприємств рибної галузі державного сектору
перевиконали фінансовий план по чистому прибутку, що становить 43,8%
кількості організацій, що надали звіти з виконання фінансового плану:
ДП «Служба капітана Маріупольського МРП», ДП «Одеський центр
ПівденНІРО», ДП «Південдіпрорибфлот», ДП «Укррибпроект», ДП «Інститут
рибного господарства та екології моря», ДП «Миколаївське морське
агентство» та ДП «Укрриба».
За 9 місяців 2019 року дебіторська заборгованість державних підприємств
склала 28 461 тис. грн та зменшилася порівняно з початком року
на 308,8 тис. грн. Кредиторська заборгованість склала 34 510,2 тис. грн
та зменшилася порівняно з початком 2019 року на 2 303,7 тис. грн.
Підприємствами рибної галузі державного сектору за 9 місяців 2019 року
сплачено кошти на користь держави у сумі 28 322,7 тис. грн. У 2019 році до
державного бюджету перераховано дивіденди на державну частку:
- ДП «Погребищерибгосп» 215,4 тис. грн;
- ДРК «Fishing Company S.A.» 659,6 тис. євро.
За оперативними даними на кінець 2019 року заборгованість із виплати
заробітної плати на суму 298,6 тис. грн мають два державні підприємства:
ДП «НСГЦ рибництва» (211 тис. грн), ДП «СГЦР «Поділля» (87,6 тис. грн).
Порівняно з 2018 роком заборгованість скоротилася на 217,5 тис. грн
(зменшилася у ДП «НСГЦ рибництва» на 29,6 тис. грн; повністю погашена
у ДП УДІ «Укррибпроект» на суму 187,9 тис. грн; не змінилася у
ДП «СГЦР «Поділля»).
Безпосередньо аквакультурою у 2019 році займалися два державні
підприємства:
Іркліївський
риборозплідник
(Черкаська
обл.)
та
Погребищенське районне державно-кооперативне сільськогосподарське
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об'єднання по рибництву «Погребищерибгосп» (Вінницька обл.), де розмір
державної частки складає 100% і 65,5 % відповідно.
Крім того, для цілей аквакультури на договірних засадах
використовуються гідротехнічні споруди ДП «Укрриба», які розташовані у
всіх регіонах України на площі понад 40 тис. га.
У 2019 році розглянуто та погоджено 38 проєктів договорів оренди
державного майна, що надходили від регіональних відділень Фонду
державного майна України. Кількість договорів зберігання, зберігання з
правом користування та інших, що не відповідали вимогам законодавства
порівняно з початком 2019 року, зменшилася на 57%.
З метою ефективного використання державного майна протягом
2019 року видано 21 наказ про передачу державного майна з балансу на
баланс.
У 2019 році Держрибагентством проведено 3 внутрішні аудити
державних підприємств. За їх результатами складено аудиторські звіти,
зроблені відповідні висновки, надано рекомендації щодо усунення порушень і
недоліків та запобігання їх появі в подальшому.
Основні порушення, які виявлені:
- порушення порядку ведення бухгалтерського обліку;
- надання в оренду державного майна з порушенням встановленого
порядку;
- укладення договорів зберігання замість договорів оренди;
- недоотримання належних доходів від оренди (в тому числі зберігання)
державного майна та надання послуг;
- допущення безоплатного використання державного майна.
З метою усунення встановлених порушень і недоліків та недопущення їх
в подальшому Держрибагентством надавалися порушникам відповідні
рекомендації та здійснювався моніторинг їх виконання.
5. Безпека мореплавства суден флоту рибної промисловості
Безпека мореплавства забезпечується шляхом здійснення державного
нагляду за безпекою мореплавства суден флоту рибної промисловості,
контролю за виконанням міжнародних договорів (угод) та національного
законодавства з питань безпеки мореплавства, включаючи реєстрацію суден,
технічний нагляд за суднами та огляд місць їх базування, перевірку
відповідності систем управління безпекою компаній вимогам Міжнародного
кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням
забруднення 1993 року, контролю в морських рибних портах, організації
розслідування та аналізу аварійних подій із суднами тощо.
У Реєстрі риболовних суден, який є складовою частиною Державного
суднового реєстру України і ведеться Держрибагентством, зареєстровано
114 суден флоту рибної промисловості, що підлягають нагляду
класифікаційного товариства (з двигуном 55 кВт (75 к.с.) і більше).
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У Судновій книзі України зареєстровано та здійснюють промисел 7763
риболовні судна, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства (з
двигуном менше 55 кВт).
У виключних (морських) економічних зонах інших держав та відкритому
морі здійснювали промисел 6 суден флоту рибної промисловості, що
підлягають нагляду класифікаційного товариства. В Азово-Чорноморському
басейні здійснювали промисел 65 суден флоту рибної промисловості, що
підлягають нагляду класифікаційного товариства.
Протягом 2019 року видано 518 суднових білетів на риболовні судна, що
не підлягають нагляду класифікаційного товариства. Інформація про них
внесена до Суднової книги України:
зареєстровано в Судновій книзі України 387 суден, що не
підлягають нагляду класифікаційного товариства;
внесено зміни до Суднової книги України (включаючи
перереєстрацію) щодо 131 риболовного судна, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства.
Підготовлено 76 свідоцтв про виключення суден, що не підлягають
нагляду класифікаційного товариства, із Суднової книги України
та 10 проєктів висновків про можливість реєстрації/внесення змін в
Державний судновий реєстр України щодо риболовних суден, що підлягають
нагляду класифікаційного товариства.
В Державному судновому реєстрі України зареєстрували в поточному
році 6 риболовних суден, що підлягають нагляду класифікаційного
товариства, та виключили 12 таких суден.
Проведено 3249 технічних оглядів суден флоту рибної промисловості, що
не
підлягають
нагляду
класифікаційного
товариства;
здійснено
15 перевірок компаній на відповідність вимогам Міжнародного кодексу з
управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення
1993 року (МКУБ), 28 перевірок суден на відповідність вимогам МКУБ.
Проведено огляди місць базування флоту 274 суден рибної
промисловості, видано 45 чек-листів перевірки готовності риболовних суден
до виходу в рейс під час здійснення спеціального контролю за риболовними
суднами під державним прапором України, які виходять у закордонне
плавання або у виключну (морську) економічну зону України.
6. Міжнародне співробітництво
Протягом 2019 року Державним агентством рибного господарства
України активно вживалися заходи щодо налагодження міжнародного
співробітництва у галузі рибного господарства, забезпечено участь
співробітників Держрибагентства та науково-дослідних установ у 26 заходах:
- семінар Генеральної комісії з питань рибальства у Середземномор’ї з
визначення віку чорноморських риб (м. Трабзон, Турецька Республіка);
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- робоча зустріч з представниками Державної інспекції охорони
тваринного та рослинного світу при Президентові Республіки Білорусь,
Департаменту охорони навколишнього середовища при Міністерстві
навколишнього
середовища
Литовської
Республіки
та
Інспекції
навколишнього середовища Литовської Республіки (м. Мінськ, Республіка
Білорусь);
- регіональний тренінг СACFish «Генетичні ресурси риб: практичне
навчання молекулярним методам» (м. Трабзон, Турецька Республіка);
- науково-практичний семінар «Вивчення європейського досвіду ведення
традиційної аквакультури на прикладі Румунії» (м. Ясси, Румунія);
- семінар з нарощування потенціалу Комісії зі збереження морських
живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) (м. Кейптаун, Південно-Африканська
Республіка);
- семінар з керівних принципів підтримки соціальної прийнятності для
сталого розвитку аквакультури, організований Науково-консультативним
комітетом з аквакультури (CAQ) Генеральної Комісії з питань рибальства у
Середземномор’ї (ГКРС) (м. Монастір, Туніська Республіка);
- зустріч з питань співробітництва стосовно пілотного проєкту щодо
Чорноморського калкана (м. Бухарест, Румунія);
- тренінг з патології молюсків Чорного моря в рамках створеного
Демонстраційного центру аквакультури (м. Констанца, Румунія);
- 2-ге засідання Технічної робочої групи (TWG-IE2) з питань обміну
інформацією щодо Угоди про заходи держави порту з недопущення,
стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та нерегульованого
рибальства; а також 5-е засідання відкритої неформальної технічної та
консультативної робочої групи Глобального реєстру (GRWG5) (м. Сеул,
Республіка Корея);
- регіональна конференція «Аквакультура сьогодні і завтра. Розкриття
потенціалу» (м. Верона, Італійська Республіка);
- конференція щодо спільного морського порядку денного для Чорного
моря (м. Бухарест, Румунія);
- семінар щодо «Стимулювання соціального розвитку для майбутнього
дрібномасштабного рибальства у Середземному та Чорному морях»
(м. Марракеш, Королівство Марокко);
- конференція Високого рівня щодо ініціатив у рамках MedFisf4Ever та
пов’язані з нею заходи (м. Марракеш, Королівство Марокко);
- засідання робочої групи BlackSea4Fish (ГКРС) з бенчмарку
математичних моделей для оцінки стану запасу чорноморського калкана
(м. Бургас, Республіка Болгарія);
- 13-та сесія Комітету з дотримання Генеральної Комісії з питань
рибальства у Середземномор’ї (м. Тирана, Республіка Албанія);
- демонстраційний тренінг з сучасних методів вирощування лососевих
риб у системах замкненого водопостачання (RAS) Генеральної комісії з
питань рибальства у Середземномор’ї (м. Трабзон, Турецька Республіка);

17
- зустріч з представниками Регіонального офісу для Європи та
Центральної Азії Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
(ФАО);
- засідання Одинадцятої сесії Науково-консультативного комітету з
питань аквакультури Генеральної комісії з питань рибальства у
Середземномор’ї (CAQ) (м. Малага, Королівство Іспанія);
- семінар для України з питань сприяння розвитку блакитній економіці за
допомогою інтегрованого прибережного управління» (м. Сямень, провінція
Фуцзянь, Китайська Народна Республіка);
- робоча зустріч в рамках багатостороннього співробітництва між
екологічними інспекціями Балтійських держав, Республіки Білорусь та
України (м. Пярну, Естонська Республіка);
- регіональний семінар «Аквакультура ставків, інтенсивне рибництво,
штучне відтворення, генетика та селекція риб, збереження генетичних
ресурсів» (м. Воднани, Чеська Республіка);
- зустріч з експертом Регіонального офісу для Європи та Центральної Азії
Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО);
- міністерська конференція Міжнародної морської організації з питань
незаконного, непідзвітного та нерегульованого рибальства (м. Торремолінос,
Королівство Іспанія);
- міжнародний симпозіум ФАО з питань сталого розвитку рибальства, а
також зміцнення взаємозв’язку науки і політики (м. Рим, Італійська
Республіка);
- зустріч з представниками Міністерства у справах сільського
господарства Естонської Республіки;
- 17-та сесія Підкомітету з питань торгівлі рибою Комітету з рибного
господарства ФАО (м. Віго, Королівство Іспанія).
Підготовлено позиційні матеріали стосовно здійснення промислової та
науково-дослідної діяльності в районі діяльності Комісії зі збереження
морських живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) та забезпечено участь
делегації українських експертів у двох засіданнях:
- робочі групи WG-SAM-19 та WG-EMM-19 Комісії зі збереження
морських живих ресурсів Антарктики (м. Конкарно, Французька Республіка);
- робоча група з оцінки рибних запасів, засіданнях постійних Комітетів
(наукового, з виконання та дотримання, з адміністративно-фінансових питань)
та XXXVIII сесії Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики
(м. Гобарт, Тасманія, Австралія).
Підготовлено позиційні матеріали:
- до участі представника дипломатичної установи у 41-й сесії Організації
з рибальства у Північно-Західній частині Атлантичного океану (НАФО)
(м. Бордо, Французька Республіка);
- до засідань Переговорної групи з правил торгівлі з питання скасування
(обмеження) субсидій у галузі рибальства та двосторонніх консультаціях і
зустрічах з представниками СОТ (світова організація торгівлі);
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- до засідання 31-ї сесії Українсько-Російської Комісії з питань
рибальства в Азовському морі;
- щодо квот вилову калкана у Чорному морі та взято активну участь у
засіданні Постійного комітету з питань реалізації проєкту «BlackSea4Fish»,
Восьмому засіданні Чорноморської робочої групи, включно із засіданням
робочої групи щодо визначення загального допустимого вилову калкана з
(м. Трабзон, Турецька Республіка).
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 року № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади
у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»
Держрибагентство визначено відповідальним за співробітництво з трьома
міжнародними організаціями: Організацією з рибальства у північно-західній
частині Атлантичного океану (НАФО), Комісією по збереженню морських
живих ресурсів Антарктики (ККАМЛР) та Змішаною комісією із застосування
Угоди про рибальство у водах Дунаю.
Протягом 2018-2019 років до промислу в районі дії ККАМЛР допущено
6 українських суден: 5 суден, що здійснюють вилов риб роду іклачів, 1 судно
– антарктичного криля.
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7. Нормативно-правова робота
Державним агентством рибного господарства України продовжується
робота щодо удосконалення нормативно-правової бази в галузі рибного
господарства.
У 2019 році Управлінням правового забезпечення Державного агентства
рибного господарства України проведено 42 антидискримінаційні експертизи,
42 гендерно-правові експертизи і 43 юридичні експертизи проєктів
нормативно-правових актів.
Всього протягом 2019 року Державним агентством рибного господарства
України продовжувалася робота над опрацюванням розроблених 6 проєктів
законів України, 1 проєкту Указу Президента України, 10 проєктів постанов
Кабінету Міністрів України, 3 проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів
України, 25 проєктів наказів центрального органу виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства та
рибної промисловості.
У 2019 році Держрибагентство виступило розробником 4 прийнятих
постанов Кабінету Міністрів України, 1 розпорядження Кабінету Міністрів
України, 11 наказів Міністерства аграрної політики та продовольства України,
зареєстрованих в установленому законодавством порядку, серед них:
постанови Кабінету Міністрів України:
від 17 квітня 2019 р. № 406 «Про внесення змін до Положення про
Державне агентство рибного господарства України»;
від 8 травня 2019 р. № 381 «Про внесення зміни до Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів щодо селекції у рибному господарстві та відтворення водних
біоресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні»;
від 23 жовтня 2019 р. № 1138 «Про реалізацію експериментального
проєкту із запровадження порядку здійснення штучного розведення,
вирощування водних біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних
рибних господарствах та проведення аукціонів з продажу режимів
рибогосподарської експлуатації водного об’єкта шляхом електронних торгів»;
від 23 жовтня 2019 р. № 1139 «Про реалізацію експериментального
проєкту із запровадження проведення аукціонів з продажу права на укладення
договорів на право спеціального використання водних біоресурсів у
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) шляхом електронних
торгів»;
накази Міністерства аграрної політики та продовольства України:
від 17.01.2019 № 13 «Про затвердження квот добування водних
біоресурсів загальнодержавного значення в рибогосподарських водних
об’єктах (їх частинах) (крім Азовського моря із затоками) у 2019 році»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 25.01.2019 за № 99/33070;
від 09.01.2019 № 6 «Про затвердження режимів рибальства в басейні
Чорного моря та рибогосподарських водних об'єктах України у 2019 році»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.01.2019 за № 85/33056;
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від 14.02.2019 № 57 «Про затвердження квот добування водних
біоресурсів загальнодержавного значення в Азовському морі із затоками у
2019 році», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2019
за № 194/33165;
від 14.02.2019 № 56 «Про затвердження лімітів та прогнозів допустимого
спеціального використання водних біоресурсів загальнодержавного значення
в Азовському морі із затоками на 2019 рік», зареєстрований в Міністерстві
юстиції України 26.02.2019 за № 193/33164;
від 13.03.2019 № 133 «Про внесення змін до Порядку роботи «гарячої»
телефонної лінії Державного агентства рибного господарства України»,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
04.04.2019
за
№ 344/33315;
від 12.03.2019 № 119 «Про затвердження Режиму рибальства в басейні
Азовського моря з усіма затоками, гирлами та лиманами у 2019 році»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.03.2019 за № 288/33259;
від 18.03.2019 № 140 «Про внесення змін до Типового табеля
забезпечення постачання суден флоту рибної промисловості», зареєстрований
в Міністерстві юстиції України 08.04.2019 за № 367/33338;
від 15.05.2019 № 248 «Про затвердження Інструкції з організації
пропускного режиму в Державному агентстві рибного господарства України»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.06.2019 за № 571/33542;
від 24.05.2019 № 265 «Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України від 17 січня 2019 року № 13»,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 13.06.2019 за № 614/33585;
від 03.06.2019 № 307 «Про затвердження уніфікованої форми акта, що
складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу
державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання
вимог законодавства у сфері рибного господарства», зареєстрований в
Міністерстві юстиції України 11.06.2019 за № 603/33574;
від 23.07.2019 № 404 «Про затвердження Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян у Державному агентстві рибного господарства України
та його територіальних органах», зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 14.08.2019 за № 923/33894.
Крім того, Держрибагентством у 2019 році у зв’язку із достроковим
припиненням повноважень Верховної Ради України VIII скликання та
складенням повноважень Кабінету Міністрів України продовжено роботу над
опрацюванням повернених проєктів нормативно-правових актів, які були
зареєстровані у Верховній Раді України, винесені на розгляд Уряду,
знаходилися на державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та
погоджувалися заінтересованими центральними органами виконавчої влади,
серед них:
проєкти Законів України:
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони
водних біоресурсів та середовища їх існування»;
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«Про забезпечення простежуваності походження водних біоресурсів та
продукції, виробленої з простежуваних видів водних біоресурсів»;
«Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (щодо підтримки
розвитку рибного господарства)»;
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо
спрощення умов ведення аквакультури)»;
«Про внесення змін до Закону України «Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів (щодо створення
реєстру осіб, які вчинили правопорушення у галузі охорони, використання і
відтворення водних біоресурсів)»;
«Про
внесення
змін
до
Закону
України
«Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних
біоресурсів» (щодо забезпечення сталого управління водними біоресурсами та
створення сприятливих умов для суб’єктів рибного господарства)»;
проєкт Указу Президента України:
«Про приєднання України до Угоди про заходи держави порту з
недопущення, стримування та ліквідації незаконного, непідзвітного та
нерегульованого рибальства»;
проєкти постанов Кабінету Міністрів України:
«Про
внесення
зміни
до
пункту
45
Порядку
здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх
рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах,
територіальному морі, виключній (морській) економічній зоні та на
континентальному шельфі України»;
«Про внесення змін до переліку певних дій щодо провадження
господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть
провадитися на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства»;
«Про затвердження Порядку справляння і Розмірів плати за спеціальне
використання водних біоресурсів»;
«Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 липня 2004 р. № 963»;
«Про затвердження порядків надання в користування на умовах оренди
частини рибогосподарського водного об’єкта для цілей аквакультури,
акваторії (водного простору) внутрішніх морських вод, територіального моря,
виключної (морської) економічної зони України, а також визначення її меж
(координат) для цілей морської аквакультури»;
«Про затвердження Порядку видачі підтвердження законності вилучення
водних біоресурсів із середовища їх існування та переробки продуктів лову (у
разі
необхідності
суб’єкту
господарювання
для
здійснення
зовнішньоторговельних операцій) або відмови в його видачі, переоформлення
та анулювання зазначеного підтвердження»;
проєкти розпоряджень Кабінету Міністрів України:
«Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України
на період до 2024 року»;
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«Про
надання
товариству
з
обмеженою
відповідальністю
«Марикультура» в користування на умовах оренди акваторії (водного
простору) територіального моря України для цілей аквакультури
(марикультури)»;
проєкти наказів Міністерства енергетики та захисту довкілля України:
«Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за
результатами проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог
законодавства у сфері безпеки мореплавства суден флоту рибної
промисловості»;
«Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за
результатами проведення планового (позапланового) заходу державного
нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог
законодавства при провадженні господарської діяльності з промислового
вилову водних біоресурсів за межами юрисдикції України»;
«Про внесення змін до Порядку проведення рибоохоронних рейдів»;
«Про затвердження Порядку штучного розведення (відтворення),
вирощування водних біоресурсів та їх використання»;
«Про затвердження Правил промислового рибальства в басейнах
Азовського моря, Чорного моря та у внутрішніх рибогосподарських водних
об’єктах (їх частинах)»;
«Про затвердження Порядку організації та проведення особистого
прийому громадян у Державному агентстві рибного господарства України та
його територіальних органах»;
«Про затвердження Режиму рибальства в басейні Чорного моря у
2020 році»;
«Про затвердження Правил любительського і спортивного рибальства»;
«Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету
рибного господарства України від 15 січня 2008 року № 4»;
«Про затвердження Положення про функціональну підсистему
запобігання і реагування на надзвичайні ситуації у сфері рибного
господарства єдиної державної системи цивільного захисту»;
«Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та
продовольства України від 12 грудня 2018 року № 592»;
«Про затвердження Методики розрахунку збитків, які можуть бути
завдані або завдаються водним біоресурсам при плануванні та проведенні
різних видів робіт на рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах)»,
тощо.
Щодо позовної роботи слід зазначити, що Держрибагентством протягом
2019
року
взято
участь
у
222
судових
засіданнях
по
77 судовим провадженням у справах, учасником яких є Держрибагентство.

