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Передовий досвід підприємництва в аквакультурі 

Європейський досвід створення фондів підтримки рибальства дає можливість отримати кращий 

досвід щодо джерел формування таких фондів та пріоритетних заходів щодо фінансування (табл. 

5.1). Досвід європейських країн показує, що значна увага приділяється дослідницькій підтримці 

рибальства, що функціонує на основі сталості, та консультаційній підтримці підприємств 

промисловості. 

Таблиця 5.1 

Європейський досвід створення фондів підтримки аквакультури 1 

Країна Джерела утворення Області використання 

Європейський 
фонд 
морських 
справ та 
рибальства 
(ЄФРР) 

Загальний бюджет (ЄС + національні 
бюджети): 8600 млн евро 

- Інтегрована морська політика 
- Екологічна рибалка 
- Стала аквакультура 
- Реалізувати положення оновленого РЕР 
- Маркетинг і переробка 
- Зайнятість і об'єднання територій 

                                                           
1 http://www.ribaki.org.ua/docs/darg/koncepcia_fond.pdf 
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Латвія Відшкодування шкоди, завданої рибним 
ресурсам; 
Доходи від продажу вилучених знарядь 
лову та незаконно добутої риби; 
Орендна плата та ліцензійний збір на 
риболовлю; 
Частина плати за оренду державних 
водойм та оренду тих водойм, що не 
перебувають у приватній власності; 
Бюджетні кошти, виділені на цільові 
програми розвитку рибальства; 
Пожертвування фізичних та юридичних 
осіб; 
Кошти, які нерезиденти вкладають у 
міжнародні рибальські проекти та проекти 
розвитку рибальства в Латвії; 
Інші прибутки. 

Прогнозування, розробка та впровадження 
цільових програм та проектів розвитку 
рибальства національного та місцевого 
призначення; 
Фінансування дослідницьких програм; 
Науково -технічний розвиток, 
примноження та відтворення ресурсів 
рибальства; 
Заходи щодо захисту рибних ресурсів; 
Створення бази даних, а також 
відшкодування витрат, пов'язаних з 
Фондом; 
Програми та проекти міждержавного 
співробітництва у сфері рибальства; 
Підготовка та підвищення кваліфікації 
спеціалістів галузі; 
Ліквідація катастроф; 
Розробка НПА та нормативно -технічної 
документації у сфері відтворення, охорони 
та вивчення рибних ресурсів. 

Словенія Фінансування з Європейського морського 
та рибного фонду. Загальний бюджет, 
виділений словенському сектору 
рибальства та рибальства на 2014-2020 
роки, становить 32,6 млн євро 

Підвищення ефективності використання 
ресурсів; 
Підвищення конкурентоспроможності та 
рівня професійних знань у секторі 
рибальства та рибальства; 
Забезпечення рентабельності 
аквакультури; 
Розвиток рибальських громад шляхом 
диверсифікації професійної діяльності 
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Норвегія Часткове фінансування через Норвезьку 
дослідницьку раду та Інститут морських 
досліджень; 
Податкові відрахування складають 0,3% від 
експортної виручки. Фінансові ресурси 
розподіляються комітетом, призначеним 
Міністерством рибальства та прибережної 
адміністрації Норвегії. 

Забезпечення контролю якості продуктів 
рибальства; 
Фінансування наукових досліджень і 
розробок; 
Покращено адміністрування використання 
отриманих коштів; 4. Моніторинг 
екологічних потреб; 
Проведення заходів реорганізації та 
впровадження інновацій; 
Дослідження та моніторинг рибальства та 
морських ссавців, екології моря та 
прибережжя; 
Дослідження в галузі штучного 
вирощування риби та морського 
рибальства. 

Естонія Наразі Міністерство сільського 
господарства розробило Стратегію 
рибальства на 2014-2020 роки. Ця стратегія 
є головною програмою реалізації політики 
Європейського фонду морських справ та 
рибальства та спрямована на підвищення 
конкурентоспроможності рибного 
господарства Естонії. 

Створення сприятливого, стабільного та 
прибуткового середовища для рибальства, 
аквакультури та переробки риби; 
Покращення прибережної економічної 
життєздатності 
Рибальство та внутрішнє рибальство; 
Забезпечення оптимального використання 
ресурсів; Підвищення ефективності 
моніторингу використання біоресурсів; 
Розвиток співробітництва між науково -
дослідними установами. 

 

У майбутньому ми пропонуємо три потенційні інноваційні проекти, готові до впровадження в 

Україні та Одеській області, або ті, які ще впроваджуються і можуть бути помножені як «Надобрана 

практика в аквакультурному підприємництві». 

Організація осетрового господарства з річною продуктивністю 2 тонни чорної ікри та 10 тонн осетра 

за технологією закритого водопостачання (ТЗВ)2. 

                                                           
2 https://pro-
consulting.ua/uploads/files/business_plan_pdf/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1
%8B%D0%B5%202018%20%281%29.pdf 
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Метою проекту є організація осетрового господарства з річною продуктивністю 2 тонни чорної ікри 

та 10 тонн осетра за технологією закритого водопостачання (CWS). 

CWS дозволяє значно прискорити процес вирощування риби до рівня промислової готовності і 

отримати чорну ікру, не поступається за якістю продукції, отриманої з осетрової риби в природних 

умовах. 

Технологія вирощування риби в пристроях із закритим водопостачанням (CWS) близька до 

промислової технології тваринництва та птахівництва. Він передбачає збільшення щільності висадки 

риби під час вирощування, а також механізацію та автоматизацію основних виробничих процесів. 

Проект пропонується за сприяння латвійської компанії SIA AKVA AGRO, яка має надзвичайно 

позитивний досвід у будівництві закритих систем водопостачання. Технологію рекомендується 

впроваджувати на основі сучасного імпортного обладнання. 

Потужність осетрової ферми складається з двох незалежних ультразвуків. Перший КСВ для штучного 

вирощування 10 тонн / рік осетра. Друге КСВ щодо штучного вирощування та утримання плідників 

стерляді вагою 15 тонн, продуктивністю чорної ікри 2 тонни на рік (внутрішньоважливий спосіб 

отримання ікри). Додатковим комерційним продуктом є свіжа риба, отримана в процесі 

вирощування виводків шляхом поділу худоби на самців та самок, а також вилучення тих, які дуже 

повільно ростуть. Основою якості отриманої продукції є: чиста вода, в якій вирощується риба, 

високоякісний корм для годівлі риби, постійний моніторинг рибоводів, а також наявність 

автоматизованої системи моніторингу середовища проживання риби та технологічних процесів 

навколо годинник. 

Основними цілями проекту є:  

- Створення конкурентоспроможного та високорентабельного підприємства з потужною 

виробничою базою. 

- Зайняття значної частки українського ринку осетрових видів риби та чорної ікри. 

- Адаптація на українській осетровій фермі передових європейських бізнес -технологічних 

процесів для виробництва осетрової риби у замкнутій системі. 

- Розробка технології вирощування риби під час ультразвукових випробувань у Київській 

області та створення ефективної системи господарювання. 

- Виробництво високоякісної продукції, що відповідає державним стандартам. 

- Задоволення потреб українського ринку в осетрі та ікрі. 

- залучення до роботи висококваліфікованих фахівців цієї галузі. 



 
 
 
  
  

Project funded by 
EUROPEAN UNION  
 
 

Common borders. Common solutions. 

 

- Отримання хороших фінансових результатів. 

- Збільшення вартості підприємства. 

Таким чином, реалізація проекту дозволить:  

Вийти та зайняти позиції на ринку осетрової риби та чорної ікри в Україні.  

Створити та зміцнити імідж підприємства як виробника якісних рибних продуктів.  

Отримати прибуток від продажу високоякісних, екологічно чистих продуктів. 

 

  



 
 
 
  
  

Project funded by 
EUROPEAN UNION  
 
 

Common borders. Common solutions. 

 

Проект кларієвий сом-103 

М’ясо кларієвого сому характеризується смачним білим м’ясом, ніжним та відсутністю луски 

та дрібних кісток. Велика кількість кулінарних виробів готується з м’яса кларіевого сому, 

включаючи копченого, запеченого, сушеного сома тощо. Кларієвий сом  характеризується 

своєю невибагливістю до умов вирощування, якістю води, кормом і характеризується 

швидким зростанням. 

Кларіевий сом - один із перспективних об’єктів аквакультури з високою рентабельністю. 

Сома планується вирощувати на закритих водопровідних установках. Кларієвий сом - 

теплолюбна аквакультура; температура для вирощування сома  становить 20 - 36 ° C 

(оптимальна температура - 28 ° C). Такий сом гине при температурі води нижче 12 ° С. При 

правильному харчуванні протягом півгодини він досягає товарної ваги 900 - 1000 г. Витрата 

корму становить 1,2 кг корму на 1 кг готового продукту. Орієнтовна оптова ціна кларієвого 

сому становить 35 - 40 гривень за кілограм. У Прибалтиці солодка продається в магазинах 

по 8,0 - 9 євро за кілограм (близько 90 грн / кг). 

Основною перевагою цього проекту є відсутність сезонності у постачанні свіжої риби та її 

екологічна безпека продукту (через використання спеціальних кормів та забезпечення 

оптимальних параметрів водного режиму у басейнах, де вирощується риба). 

Основні цифри: 

- вартість готового до роботи модуля з установкою- 12 000 євро; 

- споживання електроенергії - 0,75 кВт; 

- кількість біозавантаження t - 3 м3; 

- кількість кормів на рік t - 10 000 кг; 

- витрата води - 15 м3 / год; 

- вартість вирощування 1 кг сома - 1,5-1,8 євро; 

- обслуговуючий персонал - 1 особа. 

Для виробництва столової риби (1000-1200 грам) пропонується використовувати 5 грам 

мальків. Час вирощування - 120-140 днів залежно від температури води. 

Для установки цієї системи потрібно тепле приміщення 32-36 квадратних метрів. 

                                                           
3 http://vismar-aqua.com/proekt-klarievyj-som-10.html 
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Цей проект ідеально підходить для невеликих сімейних ресторанів та кафе, де ви можете 

продавати вирощену рибу з гарними прибутками, що може значно збільшити вашу 

прибутковість. Сом також потребує теплої води для активного росту. 

Але він дійсно здатний виростити більше 1 кг за 5-6 місяців. Капітальні витрати на 

вирощування також дуже низькі, оскільки вони дозволяють вирощувати багато продуктів на 

одиницю води. З економіки вартість сома коштує від 2 до 2,5 доларів за кг. На ринку він 

продається за 2,5-3 долари за кг. Як бачите, націнка не дуже значна, але при вирощуванні 

великої кількості риби це стає дуже цікавим показником. Крім того, рибу можна переробляти 

(копчити, філе), що дозволить продавати її з більшою націнкою. 

Прикормка сома доступна в будь -якій кількості. Його можна придбати принаймні в 3-4 

фермах по всій Україні. За наявності теплої води, дешевих кормів та добре налагоджених 

продажів сомовий сом є дуже серйозним гравцем на вітчизняному ринку аквакультури.  
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Проект «Креветки-5»4 

Листяні ракоподібні, креветки, омари, краби та омари вирощуються в експериментальних, 
напівпромислових та промислових масштабах у багатьох країнах світу. У промисловому 
вирощуванні використовують екстенсивні та інтенсивні методи вирощування в моно - та 
полікультурі. Креветки широко поширені в океанах від полярних та антарктичних регіонів 
до помірних та тропічних вод. Вони зустрічаються в морських, солонуватих і прісноводних 
водоймах, а деякі види навіть у печерних водоймах. Більшість креветок мешкає в 
морських районах, але їх молодняк часто зустрічається в лиманах, де морська вода 
сильно знесолена. У той же час деякі види прісноводних креветок мігрують у морську воду 
для розмноження. Креветки відносяться до листопадних ракоподібних ракоподібних, але у 
деяких особин (Pandalus kessleri, P. borealis та ін.) Спостерігається тенденційний 
гермафродитизм зі зміною статі у молодих особин. На другий рік життя вони стають 
самцями, а на третій рік - самками. 
Завдяки екстенсивному методу вирощування креветок контроль над середовищем 

вирощування та надходженням садивного матеріалу з природних водойм, щільністю 

посадки, конкурентами та хижаками мінімальний. Процес вирощування зводиться до 

випуску креветок у водойми для вирощування (рисові чеки, невеликі водойми, огороджені 

природні зони моря тощо) та їх захоплення через певний час. У таких господарствах 

креветки вирощуються на природній кормовій базі, тому величина виробництва є низькою 

порівняно з продуктивністю ферм з креветок, що працюють за інтенсивною технологією. У 

Японії також практикується змішаний тип ферм для креветок, де креветки Penaeus japonicus 

виробляються в штучних умовах, а подальше їх вирощування проводиться у захищених, 

зігрітих мілководних бухтах і затоках, а також у спеціально підготовлених прибережних 

зонах з використанням природних кормова база. Інтенсивні технології вирощування 

креветок дозволяють отримувати до 20 т / га товарної продукції. У напівінтенсивних 

господарствах продукція зазвичай не перевищує 2-3 т / га. 

Основні цифри: 

- капітальні витрати на будівництво та проект - 80 000 євро (теплиця з 
поліетилену 500 квадратних метрів, розбірні басейни з підігрівом, опалення 
тощо); 
- обладнання - 40000 євро; 
- середнє споживання електроенергії - 5 кВт (220); 
- виробничий цикл - 100-120 днів; 
- кількість кормів на рік - 9 000 кг; 
- генератор кисню - 2,7 кг на годину; 
- швидкість обміну води - 3 м3 / год; 
- вартість вирощування 1 кг креветок вагою від 22 до 25 грамів (40 штук за кг) - 
15,00 євро; 

                                                           
4 http://vismar-aqua.com/proekt-krevetka-5.html 
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- роздрібна ціна за кг - 40 євро (Європа), - 40 доларів США; 
- обслуговуючий персонал - 1 особа; 
- рівень рентабельності (опт) - 27% річних; 
- вартість личинок - 40 доларів за 1000 штук, мінімальне замовлення - 100 000 

доларів. 

При грамотному управлінні цей проект дає можливість збільшити кількість 

вирощених креветок до 7-9 тонн на рік та отримати 3,5-3,8 врожаю на рік. Вартість 

реалізації цього проекту під ключ-120 000 євро (без урахування земельних робіт), що 

включає будівельні роботи, матеріали, обладнання, монтаж, запуск тощо. Для 

встановлення аксесуарів (компресор, генератор кисню) потрібен один 40-футовий 

контейнер тощо). Площа ділянки для обробітку - 600 кв.м. Крім того, вам потрібно 

підігрів води. Цей проект ідеально підходить для невеликих сімейних ресторанів та 

кафе, де ви можете продавати добре вирощені креветки з хорошою надбавкою, що 

може значно збільшити вашу прибутковість (до 60%). 

 

6. Підприємства, що беруть участь у транскордонних аграрних чи 

агропромислових бізнес-заходах 

Під час «Рибного бізнесу Україна 2019» були презентовані досягнення у галузі рибальства та 
промисловості (аквакультура, виробництво продуктів рибальства, обладнання та технологій для 
зберігання сировини тощо), рекреаційного рибальства (рибальське спорядження, одяг, рибальські 
бази, рибальство), торгівлі ( логістика), франшизи, банківська справа, імпортери та експортери 
продуктів рибальства, роздрібна торгівля), міжнародне співробітництво, наука тощо. 

Виставку організували Державне агентство рибальства України та Euroindex. 

Учасниками виставки були: Державне агентство водних ресурсів України, Національний університет 
біоресурсів та природокористування України, проект ЄС САФПІ «Підтримка впровадження аграрної 
та продовольчої політики в Україні», Проект НІРАС A/С «Технічна допомога для підтримки 
впровадження операції Україна », Юпітер АПК (Теплі моря), Інститут маркетингу морепродуктів 
Аляски, ІФК (аквамарин, INTERKRILL, SANTA BREMOR), InternationalTradeCanada, Western Fish 
Company, ТОВ Заболотний Ю.В. (KIND FISH), Хмельницький промисловий Сільськогосподарська та 
рибогосподарська компанія, Іркліївський розплідник хижих риб та ін. 

У співпраці з Державним агентством рибальства України було сформовано багату програму заходів, 
яка об’єднує низку панельних дискусій з питань рибальської політики, економіки, екології, 
регулювання та контролю. Ці заходи зібрали представників державних установ, міжнародних 
організацій, галузевих асоціацій та бізнесу на виставці Рибний бізнес України 2019. 
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ДОДАТОК 
СПИСОК АКВАКУЛЬТУРНОЇ КОМПАНІЇ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 5 

№ 
Назва компанії Адреси компаній 

Телефони компаній 
Адреса електронної 

пошти 
Ім'я менеджера 

1.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХТМО" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Курортне, 
вулиця Причальна, 1 

+380484976532 
dpi-htmo@mailx.com.ua 

ДРОБОТЕНКО 
АНДРІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

2.  РИБАЛЬНО-РОБОЧЕ 
СОТРУДНИЦТВО 
"ТРАНСДНІСТРОВЕЦЬ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Біляївський район, село 
Маяки, вулиця Богачова, 
86 

+380485233363 
pridnestrovec@i.ua 

ШЕВЧЕНКО 
АНДРІЙ 
ФЕОДОСІЙОВИЧ 

3.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЧЕРВОНИЙ РИБАК" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Красна Коса, 
вулиця Шкільна, 1 

+380681231525 
grinalena@ukr.net 

ГІЕРМОГЕНОВ 
ЮРІЙ 
ЄВГЕНІЙОВИЧ 

4.  КОЛЕКТИВНЕ 
РИБАЛЬСТВО АГРАРНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗАРЯ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Шабо, 
вулиця Леніна, 63 

+380962327098 
lapciknikovaj@gmail.com 

ЛАПЧИК 
МИКОЛА 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

5.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРУД" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Випасне, 
вулиця Чапаєва, 49 А 

+380484933455 
zvit13877976@ukr.net 

ХМІЛЕВСЬКИЙ 
ЛЕОНІД 
ІВАНОВИЧ 

6.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ДНІСТЕР" 

ODESSA REGION, 
Biliayevsky district, illage 
Mayaki, Bohachova 
street, 85-А 

+380485233311 
chp.dnestr@ukr.net 

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ 
ІГОР СЕМЕНОВИЧ 

7.  МАЛЕ ВИРОБНИЧЕ 
КОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ІСТРІЯ" 

ОДЕССЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Кілія, вул. Маяка, 38 

+380484340344 КАРБУНЯН 
МИХАЙЛО 
ПАВЛОВИЧ 

8.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ХОЛОД-СЕРВІС" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Білгород-Дністровський, 
вул. Гагаріна, 16 

+380484936446 
holod-s@ukr.net 

САРКИСОВ 
ВАДИМ 
ВІКТОРОВИЧ 

                                                           
5 http://www.od.ukrstat.gov.ua/ 
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9.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БОРА" 

Одеса, Приморський 
район, вулиця 
Пушкінська 74, 2 

+380487003006 
bora2003@ukr.net 

ГРИБОВ 
ГРИГОРІЙ 
ЄВГЕНОВИЧ 

10.  ПРИВАТНЕ МАЛЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"АЛЬБІНА" 

ОДЕССЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, 
м.Вилкове, вулиця 
Придунайська 2 Г 

+380484331603  
+380484331756 
f2771100071@ukr.net 

ЄН АНАТОЛІЙ 
ПЕТРОВИЧ 

11.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛІМАН" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Чорноморськ, село 
Бурлача Балка, вулиця 
Приморська 31 

+380487438002     
+380487170725 
liman95@ukr.net   
liman_@ukr.net 

ШЛАПАК 
ОЛЕКСАНДР 
ПИЛИПОВИЧ 

12.  ФЕРМЕР "ДУНАЙСЬКА 
НІВА" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Кілія, вулиця Хотинська 
61 А 

+380484339253 
nadyaukraine@ukr.net 

СОЛОДОВСЬКИЙ 
ВІКТОР 
ЛЕОНІДОВИЧ 

13.  РИБАЛЬСЬКИЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСЬКИЙ 
МНОГОПРОФІЛЬНИЙ 
КООПЕРАТИВ "НОВО-
НЕКРАСІВСЬКИЙ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Ізмаїльський район, 
село Нова Некрасівка, 
вулиця Сергія Грама, 
67/А 

+380484147336 
rabknekras.ukr.net@meta.
ua 

КІЛІЯН ВІКТОР 
ІВАНОВИЧ 

14.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВІЛКОВСЬКИЙ 
РИБОЛОВНИЙ ЗАВОД" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вул. 
Білгородський канал, 2 

+380671161345 БІЛОВА ОЛЬГА 
ВІКТОРІВНА 

15.  РИБАЛЬСТВО 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬ
КЕ ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«САРГАН» 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Татрбунарський район, 
село Приморське, 
вулиця Перемоги 63 А 

+380484433564 ВЕДУТА ЮРІЙ 
ВОЛОДИМИРОВ
ИЧ 

16.  ПРИВАТНЕ МАЛЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"КУНАШИР" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вулиця Богдана 
Хмельницького, 71 

+380676007767 
kunashir1999@gmail.com 

ЩЕРБАТОВ ЯКІВ 
ГРИГОРОВИЧ 

17.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПРИДУНАВ’Є" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вулиця 
Білгородський канал, 4 А 

+380484331484 ВЕЛИЧКО 
ВАСИЛЬ 
АНДРІЙОВИЧ 
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18.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"КОРСАР" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вулиця 
Гагаріна, 28 

+380484336477 
korsarpmp@gmail.com 

ЧЕРНОВА НІНА 
ГРИГОРІВНА 

19.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПІВДЕННА 
БЕСАРАБІЯ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вулиця 
Гагаріна, 28 

+380484341272 ВЯЗОВСЬКИЙ 
ВІТАЛІЙ 
ІВАНОВИЧ 

20.  СОТРУДНИЦТВО В 
СИЛОВОДІ 
ВИРОБНИЦТВА 
РИБАЛЬСТВА "PISCAR" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Татрбунарський район, 
село Лиман вулиця 
Суворова, 53 

+380484492243 СКОРОХВАТОВ 
ГЕННАДІЙ 
ФЕДОРОВИЧ 

21.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ОЛІМП" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вулиця 
Гагаріна, 8 

+380937950492 ВЯЗОВСЬКИЙ 
ВЛАДИСЛАВ 
ВІТАЛІЙОВИЧ 

22.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ЕКВАТОР" 

ОДЕССЬКА ОБЛАСТЬ, 
Ренійський район, Рені, 
вулиця Карташова, 27, 
12 

+380484041240 ШЕВЧЕНКО ІВАН 
МИХАЙЛОВИЧ 

23.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ДЕЛЬТА" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Ширяївський район, 
місто Ширіяєве, вулиця 
Гагаріна, 14 

+380485821709 БРАСЛАВСЬКИЙ 
ВАЛЕРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

24.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ВІДРОДЖЕННЯ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Татрбунарський район, 
село Глибоке, вулиця 
Леніна, 34 

+380487702836 
vozrojdenie@meta.ua 

МОРГАЙЛО 
ВІКТОР 
ДМИТРОВИЧ 

25.  ФЕРМА "ОРХІДЕЯ" ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Ренійський район, село 
Новосільське, вулиця 
Іститутна, 19 

+380677163219 
avangardreni@ukr.net 

К`ОСЯ АНАТОЛІЙ 
СЕМЕНОВИЧ 

26.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"АМЕТИСТ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Любашівський район, 
село Бобрук Перший 

+380950567357 ГУСЛАВСЬКИЙ 
ВОЛОДИМИР 
ЙОСИПОВИЧ 

27.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ДУНАЙ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, бічна вулиця 
Придунайський, 2 А 

+380484331660 
sava1983@meta.ua 

ТОПТИГІН 
АНАТОЛІЙ 
АНДРЕЯНОВИЧ 
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28.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПОСЕЙДОН" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Чорноморськ, вул. 
Транспортна, 10 

+380486842830 
tov_poseidon@ukr.net 

ЖЕЖЕРУН ТАЙСІЯ 
ОЛЕКСАНДРІВНА 

29.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЕКОФОРПОСТ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Вилкове, вул. 
Вилківська, 1 

+380482309100 
ooo.ekofortpost@ukr.net 

ЩЕРБАКОВ 
ВІКТОР 
ГЕОРГІЙОВИЧ 

30.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"КАЛКАН" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Білгород-Дністровський, 
вул. Портова, 19, 4 

+380484931472 
kalkan.pp@gmail.com 

ЧОРНОЗУБ 
ВІКТОР 
ВАСИЛЬОВИЧ 

31.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТРИТОН" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Білгород-Дністровський, 
вул. Перемоги, 2 М 

+380983335777 
kovalisina17@meta.ua 

МЕЛЬНИЧЕНКО 
ГРИГОРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ 

32.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"БРІКК" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Білгород-Дністровський, 
смт Затока, вул. 
Лиманська, 43 

+380487991639 
zvit@standarts.com.ua 

ФІЛЯНОВИЧ 
РУСЛАН 
ВАСИЛЬОВИЧ 

33.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ТІЛІГУЛ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Лиманський район, село 
Сичавка, вулиця 
Прикордонна, 43 

+380639414191    
+380634288585 
ryabchuk.gera@gmai.com 

РЯБЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
ДМИТРОВИЧ 

34.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ЯГУАР-2005" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Білгород-Дністровський, 
вул. Приморська, 28 

+380676084330 
kancer1084@gmail.com 

КАНТСЕР АНДРІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

35.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"КАРП" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Болградський район, 
село Виноградівка, 
вулиця Лиманна, 58 

+380974357332 
mdd_17@ukr.net 

КАРАКАШ 
ВАСИЛЬ 
ГЕОРГІЙОВИЧ 

36.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ТОВАРИСТВО 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОДЕССЬКИЙ 
ОСЕТРОВИЙ 
КОМПЛЕКС" 

Одеса, Суворовський 
район, вулиця 
Миколаївська дорога, 
144 

+380487161213 
odosetrovod@ukr.net 

ОСИПЧУК 
ВОЛОДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 

37.  FISHERIES FARM 
LIMITED LIABILITY 
COMPANY "AKVATOP" 

Одеса, Приморський 
район, вулиця 
НОВОЩИПНИЙ РЯД 2 

+380487150003 
rf.akvaton@gmail.com    
aquatop@ukr.net 

ЛУШКІН 
ОЛЕКСАНДР 
ВІКТОРОВИЧ 
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38.  ПП «AIKO ТРЕЙДИНГ» ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Ренійський район, село 
Орлівка, вулиця 
Набережна, 1 

+380989443699    
+380975568542 
aikotreyding@gmail.com 

ХЛІВНИЙ 
ОЛЕКСАНДР 
ГРИГОРОВИЧ 

39.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЯКИ-2007" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Біляївський район, село 
Маяки, вулиця Річна, 42-
Д 

+380485222903 
olga.byx888@ukr.net 

СИЧОВА ТАМАРА 
ВАСИЛІВНА 

40.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОЗЕРНЕ 2012" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Кілія, вулиця 
Тимошенка, 22 

+380677864906 ОЛЕКСАНДРОВ 
ОЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ 

41.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"РИБОЛОВНА СОЮЗ" 
УКРІБЕКСПОРТ " 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Сухолуція, 
вулиця Дністровська, 45 

+380674857202 
ukrryb364eks@ukr.net 

ВАСИЛЬЄВ 
ОЛЕКСІЙ 
ЮРІЙОВИЧ 

42.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТЕРАПОРТ" 

Одеса, Суворівський 
район, 2-й Лиманчик, 
лінія 5-А, 13 

+380487845503 
officca2014@ukr.net 

КУЛІКОВ СЕРГІЙ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

43.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ТІЛІГУЛ ПЛЮС" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Лиманський район, село 
Сичавка, вулиця 
Центральна, 10 

+380978000061 
filyanovich27@gmail.com 

ФІЛЯНОВИЧ 
РУСЛАН 
ВАСИЛЬОВИЧ 

44.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ПІВДЕННИЙ БЕРЕГ" 

Одеса, Приморський 
район, вулиця 
Успенська, 54, 17 

+380503905079 
officca2014@ukr.net 

НАЗАРІЙ ГАЧИК 
СЕВАНОВИЧ 

45.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РІБКОМФЛОТ-2" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Чорноморськ, село 
Бурлача Балка, вулиця 
Приморська, 31 

+380982497189 
ribcomflot-2@ukr.net 

ШЛАПАК 
ОЛЕКСАНДР 
ПИЛИПОВИЧ 

46.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ОДЕСАРІБГОСП" 

ОДЕССЬКА ОБЛАСТЬ, 
Біляївський район, село 
Яські, Миру, 113 

+380672799828 
odesarybxoz@ukr.net 

ДМИТРУК 
ОЛЕКСАНДР 
ПЕТРОВИЧ 

47.  ДЕРЖАВНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ 
МНОГОРИБОЛОВСТВО
" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Біленьке, 
вулиця Вільна, 68 

+380963195116 
kefalev36@ukr.net 

ІВАСЬЄВ АНДРІЙ 
ІВАНОВИЧ 
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48.  СІЛЬСКОГОСПОДАРСЬК
ИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
КООПЕРАТИВ "КРАП 
ЗАРЯ-2" 

ОДЕСЬКА ОБЛ., М. 
Білгород-Дністровський, 
смт Затока, мікрорайон 
Райдужний, 1, 29 

+380965770582 СКОТИКАЙЛО 
АНАТОЛІЙ 
МИХАЙЛОВИЧ 

49.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"КРИСТАЛЛ" 

Одеса, Приморський 
район, вулиця Скісна, 1 

+380974934597 
business-svit@ukr.net 

ДУДНИК ОЛЕГ 
ОЛЕКСІЙОВИЧ 

50.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"ЧЕРНОМОРЕЦЬ - ОВ" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Біляївський район, село 
Чолодна Балка, бічна 
вулиця Пляжний, 1-Б 

+380482303479 
chernomorec_ov@ukr.net 

ОСІПОВ 
ВОЛОДИМИР 
ІВАНОВИЧ 

51.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"РЕПІДА" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Ізмаїльський район, 
село Нова Некрасівка, 
вулиця Шкільна, 112 

+380975936258 
ooo_repida@ukr.net 

ВОЙНОВА 
СВІТЛАНА 
ГЕОРГІЇВНА 

52.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО 
"СПРУТ-К" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Білгород-Дністровський 
район, село Сучолужжя, 
вулиця Дністровська, 45 

+380688253523 
spryt387Syh@ukr.net 

БУРЧУ 
ОЛЕКСАНДР 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

53.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"МЕРКУРІ-АКВА" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Біляївський район, село 
Паліївка, вулиця 
Лиманська, 30 

+380487953738 
merc_acva@ukr.net 

АРМАШ 
ВЛАДИСЛАВ 
ЄВГЕНОВИЧ 

54.  ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СОЮЗУГПРОМ" 

ОДЕССЬКА ОБЛАСТЬ, 
Кілійський район, м. 
Кілія, вулиця Леніна, 129 

+380445458008 
coyuzyugprom@ukr.net 

ГРИШАЙЕНКО 
ВОЛОДИМИР 
ВАЛЕРІЙОВИЧ 

55.  ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ГЕРА" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Лиманський район, село 
Сичавка, вулиця 
Цвєтаєва, 1Б 

+380634716035 
ryabchuk.gera@gmai.com 

РЯБЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
ДМИТРОВИЧ 

56.  SERVICE COOPERATIVE 
"GRANIT-2" 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
Татрбунарський район, 
Татарбунари, вулиця 
Степова, 5 

+380672834785 
granit.lebed@ukr.nnet 

НЕНЬКО БОРИС 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

 
 


