Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення
державного регулювання в галузі рибного господарства, збереження та
раціонального використання водних біоресурсів та сфері аквакультури
Проект Закону України
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Мета законопроекту
мінімізація кількості
«контактів» під час
оформлення
дозвільної
документації шляхом
створення прозорого
механізму аукціонних
торгів з продажу прав
на укладання
договорів на право
спеціального
використання водних
біоресурсів

зменшення
адміністративного
навантаження на
бізнес
спрощення
процедури набуття
в оренду водних
об’єктів для
рибогосподарських
потреб

цифровізація галузі

автоматичне
продовження дії
договорів оренди,
строк яких закінчується
у період дії воєнного
стану і протягом
календарного року
після

упорядкування
правовідносин
щодо взяття в
користування
гідротехнічних
споруд для
цілей
аквакультури
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Обґрунтування необхідності прийняття проекту ЗУ
зміна механізму отримання дозвільної документації
зміна механізму розподілу лімітів і квот на ринку
запровадження принципу декларування
удосконалення орендних відносин
простежуваність обігу риби
можливість купівлі права на вилов на відкритих аукціонних торгах
моніторинг всіх процесів галузі шляхом запуску Єдиної державної електронної системи управління
гарантування продовольчої безпеки та стимулювання розвитку рибництва
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Основні положення проекту ЗУ
Проект Закону передбачає внесення змін до законів України

«Про рибне господарство,
промислове рибальство та охорону
водних біоресурсів»

«Про оренду
землі»

Цивільний кодекс
України

«Про Перелік документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності»

«Про
аквакультуру»

Земельний кодекс
України

«Про оренду державного та комунального
майна»
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Основні положення проекту ЗУ
встановлюється механізм продажу на аукціонах права на укладання договорів на право спеціального використання водних біоресурсів
передбачається чіткий алгоритм порядку та умов надання в користування гідротехнічних споруд для цілей аквакультури
вводиться поняття Єдиної державної електронної системи управління рибною галуззю, як загальнодержавної автоматизованої інформаційноаналітичної системи забезпечення доступу до інформації про рибну галузь України та її мережі
передбачається видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (промислове рибальство)
протягом двох робочих днів. Запроваджується Реєстр дозволів у сфері рибного господарства
з підстав відмови у видачі дозвільних документів виключено відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів, а також використання
виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсотків протягом попередніх чотирьох років
запроваджується механізм декларування права на рибальство в електронній формі, як інструмент ідентифікації та простежуваності
виключення частини повноважень посадових осіб органів рибоохорони, щодо видачі та скасування документів на право добування водних біоресурсів,
зупинки діяльності суб'єктів рибного господарства, подання суб'єктами господарювання на вимогу органів рибоохорони звітів про обсяги спеціального
використання водних біоресурсів, погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних об'єктів і видачі дозволів на днопоглиблювальні роботи
(крім експлуатаційного днопоглиблення), прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду
визначається, що рибоприймальний пункт, крім спеціально визначеного місця, має бути спеціально обладнаним з метою уникнення маніпуляцій під час
організації процесу прийому водних біоресурсів, а вимоги щодо нього визначаються КМУ
на період дії воєнного часу договори оренди землі в комплексі з розташованими на них водними об’єктами, договори оренди водних об’єктів та
договори оренди землі під такими водними об’єктами, строк дії яких завершився, автоматично продовжуються на тих самих умовах на один рік
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Прогноз результатів
Позитивний вплив реалізації на заінтересовану сторону

Суб’єкти господарювання

• прозорий механізм отримання дозвільної
документації та розподілу квот
• можливість подання та отримання документів
через Єдину державну електронну систему
управління рибною галуззю
• прозорі процедури розподілу квот
• мінімізація корупційних ризиків
• отримання в користування гідротехнічних
споруд
• врегулювання орендних відносин на період дії
воєнного стану

Держава

•
•
•
•

швидке прийняття управлінських рішень
мінімізація корупційних ризиків
створення системи простежуваності
залучення нових суб'єктів господарювання на
ринок
• врегулювання відносин пов'язаних з
безхазяйними гідротехнічними спорудами
• на період дії воєнного стану і протягом
календарного року після його припинення чи
скасування Державне агентство водних
ресурсів України не буде погоджувати
суб’єктам господарювання надання водних
об’єктів в користування

Громадяни

• забезпечення простежуваності походження
водних біоресурсів та об’єктів аквакультури, а
також продукції з них
• населення буде забезпечене рибною
продукцією

