
Білгород-Дністровський район Додаток 1

№ п/п

1 Монашінське в-ще

Карналіївська СР 34.2

1860 наповнений відсутній 

Монашінська СР 48.8

2 Карналіївське в-ще

Карналіївська

75 1510 наповнений відсутній

Підгірненська

3 4.75 119.66 наповнений не укладено рибництво відсутній

Назва водного 
об'єкту 

Місце 
знаходження 

водного об'єкту

Значення 
водного 
об'єкту 

(загальнодерж
авного або 
місцевого 
значення)

Площа 
водного 
об'єкту, 

га

Об'єм 
повний, 
тис. м3

Стан водного 
об'єкту 

(наповнений, 
пересохлий)

Користувач 
водного об'єкту 

(назва, код 
ЄДРПОУ) 

Договір оренди 
водного об'єкту 
(дата, терміни)

Договір оренди 
земельної ділянки 

під водним об'єктом

Мета 
користування 

водним об'єктом

Паспорт 
водного об'єкту 

(Дата 
розробки, 

погодження 
перегляду)

Правила 
користування 

водним 
об'єктом 

Наявність 
дозволу на 
спеціальне 

водокористув
ання ( за 
потреби, 

дати, 
терміни)

Відомості 
щодо 

підприємсм
тв, які 

здійснюють 
скиди 

зворотних 
вод у 

водний 
об'єкт 

(назва, код 
ЄДРПОУ) 

загальнодерж
авного 

значення 

ТОВ "Істок" 
(код ЄДРПОУ 

24759439)

Договір оренди 
заключено 
03.09.2008р

Договір 
зареєстрований у 

кадастровому центрі 
за  №040651500001 

від 12.09.2006р

рекреація, 
риборозведення

РНЦ з ВП 
"ФОБІУС" -

2007 

РНЦ з ВП 
"ФОБІУС" -

2007 

скиду не 
має 

Договір 
зареєстрований у 

кадастровому центрі 
за  №040651500003 

від 12.09.2006р

загальнодерж
авного 

значення 

ТОВ "Одеський 
осетриненський 
коиплекс" (код 

ЄДРПОУ 
34597311)

Договір №26 від 
25.10.07р

Договір оренди від 
25.10.07р 

зареєстрований у 
"Центрі державного 

земельного кадастру" 
12.12.2007р за 

№040751500002

зрошення, 
рибництво

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2006

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" -2006

скиду не 
має 

 Старокозацький 
ставок 

№1(нокопичувач)

Старокозацька 
ОТГ

загальнодерж
авного 

значення 

ФОП 
Пономарюк 

М.І. код 
2187413717 

Договір оренди 
від 15.04.2008р

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2005

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" -2005

скиду не 
має 



4 24.6 213.84 в оренду не надано відсутній

5 13.2 170.88 в оренду не надано відсутній

6 2 наповнений в оренду не надано не розроблено не розроблено відсутній

7 7.01 65.36 в оренду не надано відсутній 

8 8.87 137.05 наповнений відсутній 

9 15 96.30 наповнений в оренду не надано відсутній 

10 8 73.24 наповнений відсутній

11 55 1250 наповнений відсутній

12 23.5 608.0 наповнений в оренду не надано відсутній

Старокозацький 
ставок №3

Староказацька 
ОТГ

загальнодерж
авного 

значення 

ставок більш 5 
років бе води 

в оренду не 
надано

не 
використовуєтьс
я, ставок пустий

не 
використовується

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2006

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

Зеленівський 
ставок

Староказацька 
ОТГ

загальнодерж
авного 

значення 

 наповнений 
частково

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

не 
використовується

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2007

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

 Широківська 
запруда

Маразліївська 
ОТГ

загальнодерж
авного 

значення 

паспорт не 
розроблено 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

не 
використовується

скиду не 
має 

Дальниченський 
ставок

Володимірівська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

Більш 10 років 
без води 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

не 
використовується

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2007

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

 Чистоводненський 
ставок №1

Володимірівська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

Чабан Л.М. 
(іденфіційний 

код 
2477901105)

Договір оренди 
від 06.07.07р

Договір 
№040751500001 від 

06.03.2007

культурно-
побутові цілі, 

рибництво

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2004

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" -2004

скиду не 
має 

Чистоводненський 
ставок №2

Володимірівська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

культурно-
побутові цілі, 

рибництво

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2008

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" -2008

скиду не 
має 

Чистоводненський
с  тавок №3

Володимірівська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

документи на 
переоформленні 

на Нікулеско 
В.Ю. код 

ідентифікаційни
й 1970302402

Договір від 
05.07.07р

Договір 
№040751500003 від 

07.06.07р

культурно-
побутові цілі, 

рибництво

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2007

Погоджено 
2007р

скиду не 
має 

Руськоіванівське  
водосховище

Русько-Іванівська 
СР 

загальнодерж
авного 

значення 

ТОВ"Трансгруп
фінанс" код 

31630832

договір не 
укладено в зв 

язку судібними 
справами

тимчасова угода №4 
від 26.08.2005р

зрошування 
риборазведення

РНЦ з ВП 
"ФОБІУС" -

2005 

РНЦ з ВП 
"ФОБІУС" -

2005 

скиду не 
має 

Крутоярівський 
ставок №1

Крутоярівська ср  
Старокозацька 

ОТГ 

загальнодерж
авного 

значення 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

не 
використовується

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 



13 24 в оренду не надано відсутній

14 29.02 544 наповнений відсутній

15 64.7645 876.08 наповнений

16 371 5970 риборазведення погоджено відсутній

17 576

7294 рибництво погоджено

18 риборозплідник 1.2 наповнений

19 1.248 9.787 наповнений не укладено рибництво відсутній

20 Шабівськи ставки Шабівська ОТГ 103.1 в оренду не надано не розроблено відсутній

 Крутоярівський 
ставок №2

Крутоярівська ср  
Старокозацька 

ОТГ 

загальнодерж
авного 

значення 

паспорт не 
розроблено 

ставок більш 
10 років бе 

води 

на балансі с/с 
ставок 

розрушен 

в оренду не 
надано

не 
використовується

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

Н.Царичанский 
ставок

Н. Царичанська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

ФОП Свищ 
В.П. код 

2107201691

Договір орени на 
від 08.04.2002р

Договір від 
06.09.2007р

рибництво, 
рекреація

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП"-2010р

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ
ОСП"-2010р

скиду не 
має 

Ст.Царичанский 
ставок

Ст.Царичанська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

ФОП Матієнко 
М.М код 

1993911858

Договір від 29.07.2019р  укладено з 
облдержадміністрацією 

зрошення 
рибництво 

протиерозійний

Розроблено 
НВІ 

"Водоспад" -
2017р

Розроблено 
НВІ 

"Водоспад" -
2017р

дозвіл №УКР 
3838 А/Оде 
видано на 

термін 
28.01.2020р

скиду не 
має 

 Випаснянськи 
ставки

Мологівська ОТГ 
Випасненська СР

загальнодерж
авного 

значення 

наповнені 
частково 

ТОВ "Пруди" 
код 13877976

відсутній (не 
працюють )

відсутній (не 
працюють)

паспорт 
водного об'єкту 

розроблено

скиду не 
має 

 Краснокосянськи 
ставки

Краснокосянська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

наповненені 
частково РАЗАТ 

"Красний 
рибак" 

03889362

Акт постійного користування землями 
водного фонду № І-ОД 000020 від 

10.07.1997р

паспорт 
водного об'єкту 

розроблено

дозвіл 271/од/
49д-18 

видано на 
термін 

07.03.2021р

скиду не 
має 

Краснокосянська 
СР

загальнодерж
авного 

значення 

 Старокозацький 
ставок №4.

Староказацька 
ОТГ

загальнодерж
авного 

значення 

 ФОП Ткаченко 
Г.І. код 

29264000920

договір оренди 
від 22.04.2008р

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2008

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" -2008

скиду не 
має 

загальнодерж
авного 

значення 

паспорт не 
розроблено 

Ставки більш 
10 років без 

води 

ТОВ 
"Дністерпрудво

д" - згідно 
договіру купівлі 

- продажу від 
28.07.06р

в оренду не 
надано

не 
використовується

в оренду не 
надано

скиду не 
має 



21 Шабська ОТГ 139.2 2458.762 наповнений "Одесрибвод"  дані відсутні дані відсутні риборазведення дані відсутні дані відсутні

22 23.4 259.387 в оренду  надано риборазведення відсутній

23

1 не використовується не розроблено не розроблено відсутній

24
7.4 наповнений в оренду не надано в оренду не надано не розроблено не розроблено відсутній

25
3.1 наповнений в оренду не надано в оренду не надано не розроблено не розроблено відсутній

26

3 в оренду не надано в оренду не надано не розроблено не розроблено відсутній

27
0.87 наповнений в оренду не надано в оренду не надано не розроблено не розроблено відсутній

28

Приморська с/р 57.7 448.52 наповнений ТОВ "Проксіма" не укладено відсутній

29 1 наповнений
в оренду не надано в оренду не надано не розроблено не розроблено відсутній

Начальник ВВО та ТЕБ                                                                                                  Давидович Л.П.

 Ставки №1,2,3 
Експерементально 
кефалевого заводу  

загальнодерж
авного 

значення 

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2004

скиду не 
має 

Дністровський 
риборозплідник 

Маяківська ОТГ 
Удобненська СР

загальнодерж
авного 

значення 

наповнені  
частково 

Перша 
Дністровська 
рибна заводь

№040951500002 від 
25.06.2009р

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" -2004

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" -2004

скиду не 
має 

Андріївський 
ставок 

Андріївська с/р 
Мологівська ОТГ

місцевого 
значення 

паспорт не 
розроблено 

наповнен 
частково

ДПДГ 
Андріївське

не 
використовуєтьс

я

не 
використовується

скиду не 
має 

Петрівський 
ставок №1

Петрівська с/р 
Старокозацька 

ОТГ

місцевого 
значення 

паспорт не 
розроблено 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

Петрівський 
ставок №1

Петрівська с/р 
Старокозацька 

ОТГ

місцевого 
значення 

паспорт не 
розроблено 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

Козацький ставок 
№1

Козацька с\р 
Старокозацька 

ОТГ 

місцевого 
значення 

паспорт не 
розроблено 

ставок більш 
10 років бе 

води 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

Козацький ставок 
№1

Козацька с\р 
Старокозацька 

ОТГ 

місцевого 
значення 

паспорт не 
розроблено 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 

Приморськи 
ставки №1,2

місцевого 
значення 

№ 4 від 
28.12.01р

рибництво, 
рекреація

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕНЬ
ДІПРОВОДГО

СП" 

ДРПВІ 
"УКРПІВДЕН
ЬДІПРОВОДГ

ОСП" 

скиду не 
має 

Удобненський 
ставок 

Удобненська с/р 
Маяківська ОТГ

місцевого 
значення 

паспорт не 
розроблено 

в оренду не 
надано

в оренду не 
надано

скиду не 
має 
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