
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Про Звернення депутатів Миколаївської 
обласної ради до Кабінету Міністрів 
України щодо рішення обласної ради 
від 10 червня 2016 року № 24 

Дев’ятнадцята сесія 
сьомого скликання 

 
 
 

Заслухавши інформацію голови обласної ради Москаленко В.В. щодо 
ситуації, яка склалася із промисловим виловом риби в річці Південний Буг та 
Дніпро-Бузькому лимані у межах Миколаївської області, беручи до уваги 
частину другу статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", статтю 15 Закону України "Про охорону навколишнього природного 
середовища" та статтю 15 Закону України "Про тваринний світ", обласна рада 
 
 
ВИРІШИЛА: 
 
 

1. Прийняти Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Кабінету Міністрів України щодо рішення обласної ради від 10 червня 2016 
року № 24 «Про Звернення депутатів Миколаївської обласної ради до 
Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства аграрної 
політики та продовольства України, Державного агентства рибного 
господарства України щодо введення на 5 років мораторію на промисловий 
вилов риби та відкликання виданих підприємствам ліцензій з промислового 
вилову риби у річці Південний Буг та Дніпро-Бузькому лимані у межах 
Миколаївської області» (додається). 

 
2. Надіслати текст цього Звернення до Кабінету Міністрів України. 

 
 
 
 
Голова обласної ради                                                                       В.В. Москаленко 



Додаток  
до рішення обласної ради 

                                           
 

ЗВЕРНЕННЯ 
депутатів Миколаївської обласної ради до Кабінету Міністрів України щодо 

рішення обласної ради від 10 червня 2016 року № 24 
 
Депутати Миколаївської обласної ради та громадськість області стурбовані 

ситуацією, що склалася у зв’язку з безконтрольним промисловим виловом риби в 
річці Південний Буг у межах Новоодеського району до території міста Миколаєва. 

У сучасних умовах, коли діяльність людини набула загрожуючих 
масштабів, раціональне використання природних ресурсів, їх відтворення та 
охорона стає однією з найактуальніших проблем сучасності. 

Річка Південний Буг має велике народногосподарське значення. Її воду 
застосовують для зрошення, комунального і промислового  водопостачання, 
береги річки використовують у рекреаційних цілях і, як результат, річка 
Південний Буг та Дніпро-Бузький лиман зазнають великого антропогенного 
впливу, що значно погіршує їх екологічний стан. 

Сучасне інтенсивне природокористування, промисловий вилов риби 
призводять до зниження природного потенціалу запасів водних живих 
біоресурсів (риби). Риболовецькі підприємства перегороджують Південний Буг 
"від берега до берега", приховуючи вилови цінних та заборонених до вилову 
видів риб, зовсім не займаючись її відтворенням.  

Внаслідок зменшення природних видів риб, що мешкали в річці Південний 
Буг та Дніпро-Бузькому лимані, прибережні береги захаращуються водоростями, 
що негативно впливає на навколишнє природне середовище та не залишає шансів 
на вилов природних видів риб рибалками-аматорами. 

Десятого червня 2016 року Миколаївською обласною радою прийнято 
Звернення до Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства 
аграрної політики та продовольства України, Державного агентства рибного 
господарства України із зазначеного вище питання. Відповідь Міністерства 
аграрної політики та продовольства України і Міністерства екології та природних 
ресурсів України не витримує ніякої критики та не вирішує проблемне питання 
щодо неконтрольованого використання водних біоресурсів загальнодержавного 
значення. 

Таке безвідповідальне ставлення з боку центральних органів виконавчої 
влади та їх територіальних підрозділів до виконання своїх обов’язків викликає не 
просто обурення, але й свідчить про недбале ставлення до своїх прямих функцій 
чи про особисту зацікавленість у бездіяльності в напрямі врегулювання процесів 
безконтрольного вилову риби в регіоні. 

Враховуючи вищевикладене, просимо в межах чинного законодавства 
втрутитися у вирішення цієї проблемної ситуації. 
 

Прийнято на дев’ятнадцятій сесії 
Миколаївської обласної ради сьомого 
скликання 29 березня 2018 року 
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