ПРОГРАМА
РОБОЧОЇ ЗУСТРІЧІ
«РОЗВИТОК ОРЕНДНИХ ВІДНОСИН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В
АКВАКУЛЬТУРІ»
Дата проведення: 21 жовтня 2020 року з 15:00 до 18:00 год.
Місце проведення: Онлайн ZOOM
Організатор робочої зустрічі: Бюджетна установа «Методичнотехнологічний центр з аквакультури», Програма USAID з аграрного і
сільського розвитку АГРО
Партнери по впровадженню: Держрибагентство України, Асоціація
«Українська аквакультурна спільнота», Громада рибалок України, ТОВ
«Євроіндекс», НУБІП України.
Мета проведення заходу:
1. Визначення проблем орендних відносин в аквакультурі, аналіз
законодавства та існуючих практик.
Очікуваний результат:
Визначення:
- основних проблем орендодавців щодо ефективного використання
водойм для аквакультури.
- обговорення кращих практик взаємодії з основними стейкхолдерами при
веденні аквакультури у відкритих та закритих водоймах.
Модератор: Шарило Юрій Євгенович

Дана робоча зустріч є першим із запланованих заходів для
встановлення основних проблемних питань у сфері орендних відносин
водних об’єктів, які використовуються для аквакультури. Після
проведення заходу проблеми будуть визначені, проаналізовані і порівняні
з проблемами інших стейкхолдерів.
Очевидно, що всі проблеми орендних відносин не можливо вирішити
шляхом законодавчого регулювання, а взаємовідносини між різними
стейкхолдерами проблематично врегулювати лише в рамках нормативноправового поля. Тому, після проведення робочої зустрічі з
представниками влади (орендодавців), бізнесу (орендарів) та громад
будуть визначені моменти, що гальмують розвиток аквакультури, а також
обговорені шляхи їх вирішення.
Кінцевим результатом цих заходів має стати інформаційнодовідковий матеріал для стейкхолдерів стосовно вдосконалення
орендних відносин в аквакультурі, ефективного та раціонального
використання водойм та запровадження передумов для сталого розвитку.
Організатор робочої зустрічі: Бюджетна установа «Методичнотехнологічний центр з аквакультури», Програма USAID з аграрного і
сільського розвитку АГРО
Реєстрація на захід обов’язкова за посиланням https://
form.typeform.com/to/su7hbyiy
ПОРЯДОК РОБОТИ
1500 –
1510

1510 –
1635

МИКОЛА ГРИЦЕНКО || Привітання від Програми USAID з
аграрного і сільського розвитку АГРО
ЮРІЙ ШАРИЛО || Вітальне слово від Директора
Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з
аквакультури»
РОБОТА В ГРУПАХ. ОБГОВОРЕННЯ ПРОБЛЕМ
ОРЕНДНИХ ПРАВОВІДНОСИН ТА ВИКОРИСТАННЯ
ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ.
ГРУПА 1. СТАВКОВА АКВАКУЛЬТУРА.
Модератор: Юрій Шарило, директор БУ "МТЦ з
аквакультури"
Ю. Шарило, директор БУ «МТЦ з аквакультури» ||
«Основні аспекти оренди водних об’єктів»
Ю. Кравчук, власник ПП «Сазан» || «Проблеми оренди
гідротехнічних споруд орендованих ставків»

І. Чернишук, ФОП м. Звенигородка || «Проблема нестачі
водних ресурсів для аквакультури»
Г. Руденко, власник ТОВ «Фіш Парк «Забір’я» ||
«Несанкціоневане рибальство на орендованих
ставках»
І. Дикуха, ФОП, м. Каховка || «Відмінність ведення
аквакультури у власній та орендованій водоймі»
І. Михайленко, директор ТОВ «Хартія ХХІ століття» ||
«Концесія водних об’єктів, як більш досконала форма
використання водойм для аквакультури»
ГРУПА 2. САДКОВА АКВАКУЛЬТУРА
Модератор: Микола Федоренко, перший заступник
директора БУ "МТЦ з аквакультури"
М. Федоренко, перший заступник директора БУ «МТЦ з
аквакультури» || «Стан розвитку садкової аквакультури
в Україні»
Ю. Яременко, власник ТОВ «НВСП Бестер» || «Проблеми,
з якими зіштовхуються підприємці при взятті в оренду
частини водного об’єкта»
Р. Депа, керівник ФГ «Добротвірський рибзавод» ||
«Основні проблеми, що виникають при вирощуванні
риби в садкових господарствах, які розміщуються на
базі ТЕЦ»
Д. Соколов, ФОП м. Дніпро || «Труднощі укладення
договорів частини водного об’єкта»
ГРУПА 3. РЕЦИРКУЛЯЦІЙНА АКВАКУЛЬТУРА
Модератор: Володимир Герасимчук, провідний фахівець
БУ "МТЦ з аквакультури", кандидат біологічних наук
В. Герасимчук, провідний фахівець БУ «МТЦ з
аквакультури» || «Перспективи рециркуляційної
аквакультури в Україні»
Б. Прокоса || «Ризики створення рециркуляційного
рибницького господарства в Україні»
Л. Гайдамака, ТОВ «Вісмар Аква» || «Які дозвільні
документи необхідні для створення РАС»

Я. Карпова-Лаурсен, директор ТОВ «Лаурсен
Аквакультура» || «Переваги рециркуляційного
рибницького господарства в порівнянні з ставковими і
садковими рибгоспами»
1635 –
1650
1650 –
1710
1710 –
1740

Об’єднання всіх груп
Презентація напрацювань груп модераторами
Загальна Сесія «питання-відповіді»
РОБОТА В ГРУПАХ. ОБГОВОРЕННЯ ОСНОВНИХ
ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ТА ПРОБЛЕМ В РОЗВИТКУ
ЛАНЦЮГІВ ВАРТОСТІ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ПО РОЗВИТКУ
АКВАКУЛЬТУРИ В УКРАЇНІ:
ГРУПА 1. КОРОПІВНИЦТВО
Модератор: Юрій Шарило, директор БУ "МТЦ з
аквакультури"
ГРУПА 2. ОСЕТРІВНИЦТВО
Модератор: Олена Поплавська, головний рибовод БУ
"МТЦ з аквакультури"
ГРУПА 3. ЛОСОСІВНИЦТВО
Модератор: Наталя Гриневич, завідувач кафедри
іхтіології та зоології Білоцерківського національного
аграрного університету, професор, доктор ветеринарних
наук
ГРУПА 4. НІШОВІ КУЛЬТУРИ (КЛАРІЄВИЙ СОМ, РАКИ,
КРЕВЕТКИ ТА ІНШІ)
Модератор: Микола Федоренко, перший заступник
директора БУ "МТЦ з аквакультури"

1740 –
1800

Підведення підсумків роботи в групах
Заключне слово
ЮРІЙ ЯРЕМЕНКО, виконавчий директор асоціації
"Українська аквакультурна спільнота"
МИКОЛА ГРИЦЕНКО, Керівник напряму з розвитку
продуктивності і доступу до ринків Програми USAID з
аграрного і сільського розвитку (АГРО)

