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1. Характеристика та проблеми  рибного господарства водойм 

області 

 

Стратегічними напрямами у рибному господарстві Черкаської області, 

враховуючи особливості розвитку рибної галузі нашого регіону є відтворення 

та раціональне використання рибних запасів у водоймах природного 

походження, у ставах та водосховищах.  

Вилов водних живих ресурсів у Кременчуцькому водосховищі 

найбільший  на внутрішніх водоймах області  і    становить    від   4 тис.тонн  до  

5 тис.тонн на рік, у ставках та малих водосховищах цей показник коливається в 

межах 4,5 тис. тонн.  

Найвища рибопродуктивність водосховища була у період з 1985 по 1990 

роки ( середньорічний показник вилову риби 9,4 тис. тонн). З 1990 року 

щорічний вилов риби зменшився до 4-5 тис. тонн   або майже в 2 рази.  

Для забезпечення раціональних  норм споживання риби та рибних 

продуктів жителями області, потреба складає 23,6 тис. тонн риби та рибних 

продуктів в рік. 

Фактично за рік жителями області споживається 16,7 тис. тонн риби з них 

9 тисяч тонн власного виробництва або 54 відсотки від обсягів споживання. 

Головною причиною дефіциту риби та рибопродуктів є низька 

продуктивність водосховища. 

Разом з тим кормова база водосховища є достатньою для вирощування 

рослиноїдних риб та може забезпечити біологічну продуктивність до 50 кг з 

одного га та досягнення річного вилову риби в межах 10 тис. тонн. 

Рибогосподарське використання  внутрішніх водойм загальнодержавного 

значення здійснюється за двома основними видами:  

- рибництво що базується на штучному відтворенні ресурсної бази; 

-  рибальство – базується на природному відтворенні.  
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Так, протягом 2010 – 2020 рр. за рахунок природного відтворення 

забезпечувалось до 96 % улову водних живих ресурсів Кременчуцького 

водосховища.  

Основними напрямками є  вселення цінних видів риб, меліоративні 

роботи з поліпшення умов нересту й промисловий вилов. Масштаби 

рибоводно-меліоративних робіт істотно скоротилися й носять переважно 

локальний характер.   Основною причиною цього є недостатнє державне 

фінансування робіт спрямованих на формування іхтіофауни, а компенсація 

плати за квоту зариблення за рахунок користувачів ситуацію кардинально не 

міняє.  

 Разом з тим, біотичні та абіотичні фактори, що формують умови 

природного відтворення іхтіофауни у водосховищах, мають чітко виражену 

тенденцію до погіршення. Це  пов’язане, як з сезонними аспектами 

(несприятливий гідрологічний режим), так і загальною спрямованістю 

внутрішньо - екосистемних процесів у водосховищах, а також постійним 

впливом антропогенного фактору – забруднення, відчуження лиманних 

ділянок, вилов. Дія цих факторів призводить до погіршення якісних та 

кількісних показників стану іхтіофауни, і як наслідок, зменшення 

рибопродуктивності і рентабельності промислу. 

   Програма спрямована на реалізацію в області державної політики щодо: 

- сприяння розвитку рибного господарства; 

-  зміцнення виробничого і науково-технічного потенціалу; 

-  координацію діяльності органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій з метою 

розв’язання найважливіших проблем функціонування 

рибогосподарського комплексу ; 

-  створення сприятливих умов для стабілізації та нарощування обсягів 

вилову і виробництва рибної  продукції; 

-  підвищення ефективності використання рибних запасів, вжиття 

заходів щодо їх відтворення та охорони. 
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На виконання положень Програми розвитку рибного 

господарства водойм Черкаської області на 2014-2020 роки з 2017 по 2020 рік   

на зариблення Кременчуцького водосховища та водойм Черкаської області 

виділено з обласного бюджету кошти в сумі 5 мільйонів 472,6 тисяч гривень. 

 

2. Мета Програми 

 

 Головною метою даної Програми є забезпечення сприятливих умов 

розвитку рибного господарства для формування високих якісних та кількісних 

показників рибопродукції та покращення екологічного стану Кременчуцького 

водосховища та малих водних об’єктів   області.  

 

3. Завдання та заходи Програми 

 

Програму спрямовано на розв’язання істотних проблем розвитку рибного 

господарства водойм області. Основними завданнями Програми є: 

  - відпрацювання технології відтворення об’єктів вселення та порядку 

проведення випуску посадкового матеріалу; 

 - зариблення рибогосподарських водойм загальнодержавного значення  

та малих водосховищ посадковим матеріалом цінних видів рослиноїдних риб; 

           - підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок а також 

заходи для боротьби з шкідливою дією вод ( біологічна меліорація водних 

об’єктів – вселення рослиноїдних риб) в акваторію Кременчуцького 

водосховища та малих водосховищ області; 

Меліоративні заходи спрямовані на поліпшення умов нересту та нагулу 

молоді.  

Заходи, спрямовані на виконання Програми, наведені в додатку до 

Програми. 
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3.1 Зариблення водойм області 

Питання зариблення водойм області на сьогоднішній день є одним із 

основних. Кількість рибопосадкового матеріалу, яким зариблюються водойми є 

недостатнім в зв’язку з обмеженим фінансуванням. 

 Зариблення водойм здійснюється суб’єктами господарювання на основі 

тендеру. 

Участь у тендері  виконавців робіт з відтворення водних живих ресурсів 

приймають рибоводні підприємства, де сформовані ремонтно-маточні стада 

чистих ліній білих і строкатих товстолобиків, а також є матеріально-технічна 

база для відтворення цінних аборигенних видів риб і є суб’єктами племінної 

справи у рибництві. 

Контроль за проведенням зариблення здійснює комісія,  склад якої 

затверджено наказом Держрибагенства України. 

Комісія визначає загальну  кількість зарибленого малька та середню вагу 

одного екземпляра зарибку.  

Показники необхідних  щорічних обсягів зариблення 

Кременчуцького водосховища в період 2020-2026 рр. 

 

Види риб Вік Сер.маса,г2 Обсяги зариблення, 

тис.екз 

Білий товстолоб 3 0+,1 25 21399 

1 + 100 7490 

Строк. товстолоб 3  0+,1 25 3139 

1 + 100 1099 

Білий амур 3 0+,1 25 3163 

1+ 100 1107 

Сазан (короп) 3 0+,1 25 2826 

1+ 100 876 

Судак 0+ 5 2512 

Щука 0+ 100 151 

Сом 0+ 20 393 

Інші бентофаги 4 0+ 5 1907 

 

Примітка:  1 - показники (видовий склад, вікова стадія та обсяги) зариблення за 

окремими роками можуть корегуватися на підставі відповідного біологічного обґрунтування; 
2 - не менше, ніж зазначена; 
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           3  -  наведені норми вселення при випуску або лише цьоголіток (річників), 

або лише дволіток. Допускається комбіноване зариблення різними віковими групами з 

відповідним перерахуванням загальної кількості посадкового матеріалу на умовні дволітки; 

        4 
- лин, лящ, плітка; 

 

Показники щорічних обсягів зариблення Кременчуцького водосховища. 

№ 

з/

п 

Роки 

Кременчуцьке 

водосховище 

 

Державне 

фінансування 

Кошти 

обласного 

бюджету 

Кошти 

рибодобувних 

організацій 

сума, 

тис.гр

н 

тис.екз 
сума, 

тис.грн 
тис.екз 

сума, 

тис.грн 

тис. 

екз 

сума, 

тис.грн 

тис.е

кз 

1 2010 549,5 441,8 250,0 250,0 - - 299,5 191,8 

2 2011 558,6 469,0 409,8 409,8 - - 148,8 59,2 

3 2012 761,0 734,2 460,0 460,0 - - 301,0 274,2 

4 2013 718,4 558,5 460,0 460,0 - - 258,4 98,5 

5 2014 287,2 158,4 - - - - 287,2 158,4 

6 2015   668,9  309,5 1 - - - -     415,5 175,7 

7 2016 634,9 199,9 - - - - 634,9 199,9 

8 2017 2546,0 487,9  1 - - 1950,0 414,4    381,1 50,3    

9 2018 2875,6 1010,9 
2 

- - 1950,0 449,1    925,6 182,5    

10 2019 1978,9 570,0  2 - - 792,7 198,7    1186,2 178,0    

11 2020 446,1 837,4  3  - - - - 438,7 87,4    

 

Примітка: 

           1 – в тому числі за кошти підприємств які здійснюють   забруднення                                       

                           навколишнього середовища; 

            2 – в тому числі зариблення ДУ "Новокаховський рибоводнийзавод частикових риб"       

                         та ДУ "Херсонський виробничо- експериментальний завод по розведенню 

                         молоді частикових риб"; 

           3 – в тому числі за благодійні кошти.  

  

Показники вселення водних біоресурсів у Кременчуцьке водосховище є 

недостатніми, основною причиною є відсутність належного державного  

фінансування, що спричиняє  неповне використання кормового потенціалу 

водосховища та знижує його рибопродуктивність. 

Відповідно до біологічних обґрунтувань Інституту рибного господарства 

України Національної академії аграрних наук України, з метою забезпечення 

рибопродуктивності Кременчуцького водосховища 50-60 кг риби з одного 
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гектара водного плеса, ефективного використання водної рослинності та 

підтримання належного екологічного стану водосховища, щорічне вселення 

рослиноїдних риб повинно складати не менше 5-5,5 млн. екземплярів. 

Для фінансування проведення зазначених робіт, з урахуванням 

інфляційних процесів, необхідно використати не менше 15 млн. гривень. 

Враховуючи те, що Кременчуцьке водосховище омиває береги 3 областей 

(Черкаська, Кіровоградська, Полтавська) частка фінансування зариблення 

Черкаської області складає 5 млн. грн.) 

У попередні роки роботи із зариблення фінансувалися за рахунок  коштів 

рибодобувних організацій в межах 500-600 тисяч гривень. 

З метою збільшення обсягів зариблення є потреба в залученні коштів 

бюджетів: обласного,  територіальних громад, районних бюджетів   

Золотоніського та Черкаського, суб’єктів господарювання, що безпосередньо 

здійснюють скид зворотніх вод у Кременчуцьке водосховище.  

 

 Таблиця 1 

Прогноз показників обсягів фінансування та зариблення 
Кременчуцького водосховища 2021-2026 роки 

 

Роки Всього Джерела фінансування 

  тис. 
грн 

малька 
(тонн) 

кошти 
обласного 
бюджету 
(тис. грн.) 

кошти 
місцевих 
бюджетів 

(тис. грн.) 

кошти рибо 
добувних 

організацій 
(тис. грн.) 

Очікуване 
фінансування 

суб’єктів 
господарювання 
що здійснюють 
скид зворотніх 

вод  до 
водосховища  

    (за згодою 

        тис.грн) 

2021 5000,0 142 2000,0 1500,0 650 850 

2022 5000,0 142 2000,0 1500,0 650 850 

2023 5000,0 142 2000,0 1500,0 650 850 

2024 5000,0 142 2000,0 1500,0 650 850 

2025 5000,0 142 2000,0 1500,0 650 850 

                               
* Очікуване вселення малька в Кременчуцьке водосховище за рахунок всіх джерел 

фінансування (5 млн грн.) складе 142 тонни , або 3 млн 273 тис. екземплярів. 
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*   Річний вилов рослиноїдних риб (товстолоб, короп, білий амур та інші складає 

122 тонни). 

*   Прогнозоване вселення малька в кількості 142 тонни дасть змогу покрити обсяги 

вилученої риби із водойми та забезпечити підвищення рибопродуктивності Кременчуцького 

водосховища у наступні роки. 

*  Обсяги зариблення Кременчуцького водосховища 2021-2026 роках будуть уточнюватися 

в залежності від  можливостей фінансування. 

 

Однією з важливих складових збереження водних біоресурсів та 

підвищення рибопродуктивності є боротьба з браконьєрством. 

В наслідок порушення правил рибальства, передбачених чинним 

законодавством, щорічно рибному господарству наносяться значні збитки. 

Разом з тим, робота органу, до компетенції якого відноситься охорона, 

використання і відтворення водних ресурсів та регулювання рибальства у 

Черкаській області ускладнюється низьким рівнем матеріально-технічного 

забезпечення. 

Зміцнення матеріально-технічної бази органів рибоохорони здійснюється 

за рахунок коштів місцевих бюджетів, у межах їх фінансових можливостей, із 

залученням коштів рибодобувних організацій та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

Виділення коштів з місцевих бюджетів на проведення зариблення 

водойми та зміцнення матеріально-технічної бази органу, до компетенції якого 

відноситься охорона, використання і відтворення водних ресурсів та 

регулювання рибальства у Черкаській області, дасть змогу збільшити 

рибопродуктивність водойм області та підвищити ефективність роботи органу 

рибоохорони 

                                                                                                      

       Таблиця 2 

Орієнтовний обсяг коштів для зміцнення матеріально-технічної бази 

органу до компетенції якого відноситься охорона, використання і 

відтворення водних ресурсів та регулювання рибальства 

у Черкаській області 

 

Роки Сума коштів,  
(тис. грн.) 

Капітальні 

вкладення,  
(тис. грн.) 

Оборотні засоби 
(тис. грн.) 

2021 500 300 200 
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2022 550 350 200 

2023 600 350 250 

2024 650 400 250 

2025 700 450 250 

 

3.2 Малі водні об’єкти ставки та малі водосховища 

  

 На території області нараховується 1037 річок, 2968 ставків  та 38 малих 

водосховищ площею 5680 га. 

 Живлення річок області переважно снігове. Незначну частину складає 

дощове живлення та за рахунок підземного водопостачання (джерела). 

 Використання сформованого біопродукційного потенціалу цих водойм  є 

відносно нижчим від оптимального. Наявні кормові ресурси та склад 

іхтіофауни обумовлюють необхідність здійснення повномасштабного 

зариблення цінними об’єктами  аквакультури: білим та строкатим товстолобом, 

коропом (сазаном), білим амуром, щукою, сомом.  

 Якість поверхневих вод в області на цей час визначається переважно 

об’ємами і якісним складом стоків, що надходять до річок з різноманітних 

промислових і сільськогосподарських підприємств. У результаті в меженні 

періоди стік річок в значній мірі складається із стічних вод з підприємств.  

 Використання орендованих ставків області без науково-біологічних 

обґрунтувань  спричиняє неповноцінне використання наявного потенціалу 

водойм, відповідно  знижується загальна рибопродуктивність водойм області. 

 

3.3  Меліоративні роботи 

 

 Окремою проблемою Кременчуцького водосховища та річок області є 

відсутність меліоративних робіт на мілководних ділянках акваторії 

Кременчуцького водосховища. Дані ділянки є місцями  нересту та зимівлі  як 

молоді так і статевозрілих цінних промислових видів риб. 

 За ініціативи органів рибоохорони та сприяння Черкаської обласної 
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державної адміністрації в 2008 році з обласного бюджету було виділено 

кошти і розроблено проекти рибницько-меліоративних заходів на акваторії 

Кременчуцького водосховища. В зв’язку з відсутністю фінансування дані 

роботи не проводилися.  

 Значні  навантаження  комунальних, сільськогосподарських та інших 

підприємств (викиди нечистот, забір води, прокладення трубопроводів) 

спричиняють замулення річок, заростання нерестовищ жорсткою вищою 

рослинністю, виникнення заморів в зимовий період. 

 Позитивний ефект від проведення комплексу рибницько-меліоративних 

заходів дасть можливість запобігти виникненню вищевказаних факторів та 

значно підвищить природну рибопродуктивність відповідно і підвищить 

забезпечення області водними живими ресурсами.  

 

Прогнозовані обсяги фінансування комплексу рибницько-меліоративних 

робіт на Кременчуцькому водосховищі та річках області. 

 
Найменування 

водойми 

Заплановані заходи Обсяги виконання 

робіт (метр 

кубічний), 

орієнтовна  потреба 

в фінансуванні  

Очікуваний 

результат 

2021 - 2026 р. р. 

Кременчуцьке 

водосховище 

 

 

 

 

Розчистка меліоративних 

каналів в адміністративних 

межах Червоно-

Слобідської 

територіальної громади 

с. Червона Слобода 

 

Леськівської 

територіальної громади 

с.Леськи 

 

 

с.Худяки 

134 млн. 313тис 790 

грн /1 033183 м3 

 

 

 

 

 

 

 

112 млн. 075 тис. 990 

грн /862123 м3 

 

140 млн. 695тис 880 

грн / 1 082 276 м3 

 

 

Підвищення 

рибопродуктивності, 

запобігання загибелі 

водних живих 

ресурсів та 

підвищення 

продуктивності 

природних  

нерестовищ 

 

р. Рось  

 

 

Розробка проектної 

документації по розчистці 

русла в межах Черкаської 

області 

100 тис/грн Підвищення 

природної 

рибопродуктивності  
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р. Вільшанка Розробка проектної 

документації по розчистці 

русла в межах Черкаської 

області 

100 тис/грн Підвищення 

природної 

рибопродуктивності  

р. Тясмин Розробка проектної 

документації по розчистці 

русла в межах Черкаської 

області 

100 тис/грн Підвищення 

природної 

рибопродуктивності  

р. Супій Розробка проектної 

документації по розчистці 

русла в межах Черкаської 

області 

100 тис/грн Підвищення 

природної 

рибопродуктивності  

* розрахунок проведено з урахуванням вартості 1 мз ґрунту – 60-200 грн. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

Заходи Програми можуть фінансуватися за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, коштів рибогосподарських підприємств та з інших джерел, 

не заборонених законодавством. 

5.  Очікувані результати реалізації Програми 

 

 Виконання Програми дасть можливість: 

  - здійснити повномасштабне зариблення водосховищ рослиноїдними 

водними біоресурсами; 

 - сприяти утилізації надлишкової органічної речовини і покращення 

гідрохімічного режиму та санітарного стану річок; 

  - заходи для боротьби з шкідливою дією вод ( біологічна меліорація 

водних об’єктів – вселення рослиноїдних риб) в акваторію Кременчуцького 

водосховища та малих водосховищ області; 

 -  забезпечити санацію нерестовищ; 

 - сприяти нарощуванню обсягів високоякісної рибної продукції та 

збільшення її споживання на душу населення; 

У цілому виконання заходів дасть можливість відновити показники 

вилову водних біоресурсів Кременчуцького водосховища до рівня 9 тис. тонн 

щорічно. 
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6.  Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням 

 

 Координацію заходів передбачених Програмою, покласти на Департамент 

агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та державний 

орган, до компетенції якого відноситься охорона, використання і відтворення 

водних ресурсів та регулювання рибальства у Черкаській області. 

      Узагальнену інформацію про хід та результати виконання Програми 

Департамент  агропромислового розвитку обласної державної адміністрації та 

орган,   до компетенції якого відноситься охорона, використання і відтворення 

водних біоресурсів та регулювання рибальства у Черкаській області надають 

щорічно  до 25 січня, що настає за звітним періодом Черкаській  обласній 

державній адміністрації та обласній раді. 

                                                                                             

  

 Додаток 1 

 до  Проєкту Програми  

                                                             Заходи 

до Програми розвитку рибного господарства водойм Черкаської області на 

2021-2026 роки 

 
№ 

п/

п 

Перелік заходів 

програми 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

Орієнтовні 

об’єми 

фінансуван

ні 

Джерела 

фінансува

ння 

 

 

1 Розчистка 

меліоративних 

каналів в 

адміністративних 

межах Червоно 

Слобідської ТГ 

Орган, до компетенції 

якого відноситься 

охорона 

використання і  

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області 

2021-2026 

роки 

134 млн. 

313 тис. 790 

грн. 

 

інвестиції 

2 Розчистка 

меліоративних 

каналів в 

адміністративних 

Орган, до компетенції 

якого відноситься 

охорона 

використання і  

2021-2026 

роки 

112 млн. 

075 тис. 990 

грн. 

 

інвестиції 
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межах 

Леськівської ТГ 

 с. Леськи 

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області 

3 Розчистка 

меліоративних 

каналів в 

адміністративних 

межах 

Леськівської ТГ 

с.Худяки  

Орган, до компетенції 

якого відноситься 

охорона 

використання і  

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області 

2021-2026 

роки 

140 млн. 

695 тис. 880 

грн. 

 

інвестиції 

4 Розробка 

проектної 

документації по 

розчистці 

нерестовищ 

Кременчуцького 

водосховища 

Орган, до компетенції 

якого відноситься 

охорона 

використання і  

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області 

2021-2026 

роки 

500 тис. 

грн. 

 

інвестиції 

5  Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

річок, а також 

заходи для 

боротьби з 

шкідливою дією 

вод ( біологічна 

меліорація 

водних об’єктів – 

вселення 

рослиноїдних 

риб) в. акваторії 

Кременчуцького 

водосховища та 

малих водойм 

області 

      Орган, до 

компетенції якого 

відноситься охорона 

використання і  

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області, 

районні державні 

адміністрації, 

територіальні 

громади 

 

 

2021-2026 10,0 млн. 

грн. 

кошти 

місцевих 

бюджетів 

,кошти 

рибодобу

вн их 

організа-

цій, 

кошти 

суб’єктів 

господар

ювання,щ

о здійс- 

нюють 

скид 

зворотних 

вод до 

водо -  

сховища 

та інші 

джерела 

не 

заборонен

і чинним 

законодав
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ством 

6 Заходи щодо 

відновлення і 

підтримання 

сприятливого 

гідрологічного 

режиму та 

санітарного стану 

річок, а також 

заходи для 

боротьби з 

шкідливою дією 

вод ( біологічна 

меліорація 

водних об’єктів – 

вселення 

рослиноїдних 

риб) в акваторії 

малих 

водосховищ 

області 

рослиноїдними 

видами водних 

біоресурсів 

Орган, до компетенції 

якого відноситься 

охорона 

використання і  

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області, 

районні державні 

адміністрації, 

територіальні 

громади  

2021-2026 

роки 

5 млн. грн.  кошти 

місцевих 

бюджетів 

( на 

умовах 

співфінан

сування), 

кошти 

рибодобу

вних 

організаці

й та 

інших 

джерел не 

заборонен

их 

чинним 

законодав

ств-вом 

  

8 Щорічне 

зміцнення 

матеріально-

технічної бази 

органів 

рибоохорони 

області 

Орган, до компетенції 

якого відноситься 

охорона 

використання і  

відтворенням водних 

біоресурсів та 

регулювання 

рибальства у 

Черкаській  області 

 

2021-2026 

роки 

У межах 

фінансових 

можливосте

й місцевих 

бюджетів 

Кошти 

місцевих 

бюджетів,

кошти 

рибодобу

вних 

організаці

й та інші 

джерела 

не 

заборонен

і чинним 

законодав

ств 

вом 

 

 

 

Заступник керівника секретаріату                                                       Н.ГОРНА                                       

 

 


