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Контроль за дотриманням Правил 
рибальства у Полтавській області 
здійснює Управління Держрибагентства 
у Полтавській області (рибоохоронний 
патруль Полтавщини).

Полтавський рибоохоронний патруль є ор-
ганом з якісно іншими стандартами роботи, 
новий персонал, люди з високою мотивацією, 
відібрані на основі відкритих кадрових конкур-
сів. Це залучення європейського досвіду та 
нові підходи до роботи.
Патрульні працюють в різних напрямах контролю 
за дотриманням правил рибальства на водоймах 
Полтавщини. Патрулюють у акваторії, реагу-
ють на повідомлення громадськості щодо 
порушення правил рибальства, в тому числі 
у заборонених місцях, контролюють ведення 
промислового вилову риби тощо.
Основним документом, що регламентує лю-
бительське рибальство, є Правила любительського 
і спортивного рибальства, затверджені На-
казом Державного комітету рибного госпо-
дарства України від 15.02.1999 N 19. Правила 
регламентують норми лову, заборонені місця, 
терміни заборони лову водних живих ресурсів, 
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Громадяни, які займаються  люби-
тельським рибальством, зобов’язані:

 виконувати вимоги Правил рибальства; 
 підтримувати належний санітарний стан во-
дойм, не залишати на берегах водойм і на 
кризі сміття та інші відходи, не допускати 

засмічення та забруднення водойм іншим 
чином; 
 мати при собі документи, що дають право 
на риболовлю на окремих водоймах, де 
впроваджено лов риби за дозволами, і 
пред’являти їх працівникам органів рибо-
охорони або інших уповноважених на те 
органів за їх вимогою.

 
Відповідно до Правил любительсь- 
кого і спортивного рибальства
(п. 3.14) забороняється: 

 застосування без дозволу органів рибоохо-
рони нових знарядь та способів лову, які не 
передбачені Правилами рибальства; 
 перебування на водоймі або поблизу неї з 
вибуховими та отруйними речовинами, а 
також зі знаряддями лову, застосування 
яких у даний час і в цьому місці заборонено, 
а також зберігання заборонених знарядь 
лову на водоймах або поблизу них; 
 продаж фізичними та юридичними особа-
ми, які не мають на це дозволу, сіткових 
матеріалів, знарядь лову і пристосувань до 
них, застосування яких заборонено прави-
лами рибальства;

мінімальний розмір риб та інших водних жи-
вих ресурсів, умови проведення спортивних 
змагань з рибальства і підводного полювання, 
район дії, дозволені та заборонені знаряддя 
і способи лову та інше. З Правилами можна 
ознайомитись на сайті Держрибагентства. 
Водночас, звертаємо увагу, що Правила люби-
тельського і спортивного рибальства не діють 
на водні об’єкти в межах природно-заповідно-
го фонду.
Любительське і спортивне рибальство – це 
вилов риби, добування водних біоресурсів у 
спеціально визначених для цього водоймах 
(їх ділянках) з метою особистого споживання 
(за умови дотримання встановлених правил 
рибальства та водокористування).

Любительське та спортивне рибальст-
во регламентується наступними  
законодавчими документами:

 Водний кодекс України від 06.06.1995  
№ 213/95-ВР
 Кодекс України про адміністративні право-
порушення від 07.12.1984 №8073-X
 Земельний кодекс України від 25.10.2001 
№ 2768-III

 Закон України «Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних 
біоресурсів» від 8 липня 2011 р. № 3677

З цими та іншими документами, що регламен-
тують діяльність у сфері рибного господарства 
можна ознайомитись на сайті Держрибагентства 
в розділі «Законодавство».  
Любительський і спортивний лов риби і водних 
безхребетних для власних потреб дозволяєть-
ся всім громадянам України, іноземцям, а та-
кож особам без громадянства у всіх водоймах 
України. Виняток становить вилов у водоймах 
природно-заповідного фонду, ставкових та ін-
ших риборозплідних господарствах, водоймах, 
спеціальне використання яких обмежене 
(питні, технічні, лікувальні та інші), водоймах, 
де лов або добування заборонені Правилами 
рибальства.

  продаж або скуповування риби, ікри і вод-
них безхребетних та продуктів їх переробки 
без наявності документа, який підтверджує 
законність їх придбання, та сертифіката 
якості; 
 миття у рибогосподарських водоймах або в 
їх прибережних смугах транспортних засо-
бів, а також проведення робіт, які негативно 
впливають на стан водойм; 
 зупинка плавзасобів в заборонених для ри-
бальства місцях, за винятком зупинок біля 
населених пунктів та випадків конечної по-
треби (шторм, туман, аварія тощо); 
 організація змагань з рибальства в період 
нересту риби; 
 пересування автотранспортних засобів, крім 
тих, що належать природоохоронним та 
правоохоронним органам, по кризі рибо-
господарських водойм у період льодоставу 
(за винятком спеціально обладнаних льо-
дових трас); 
 пересування плавзасобів у заборонених для 
рибальства зонах (за винятком установле-
них суднових ходів), а на ділянках, оголоше-
них органами рибоохорони нерестовища-
ми в період нересту всіх плавучих засобів, 
крім суден спеціально уповноважених орга-
нів, які здійснюють охорону водних живих 
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ресурсів;
 лов риби та інших водних живих ресурсів, 
занесених до Червоної книги України; 
 вивезення (винесення) риби, раків та інших 
водних живих ресурсів у кількості, що пере-
вищує добову норму лову, або заборонених 
до лову; 
 вилучення із води знарядь лову, які нале-
жать іншим особам, та об’єктів лову, які є в 
цих знаряддях тощо; 
 проведення без погодження з органами ри-
боохорони та без дозволу Мінекобезпеки 
акліматизації (реакліматизації), переселен-
ня і розведення нових для фауни України 
або генетично змінених водних живих ре-
сурсів, зариблення водойм тощо.

Правилами любительського і спортив-
ного рибальства (п. 3.15) забороняєть-
ся лов водних живих ресурсів: 

 із застосуванням вибухових і отруйних ре-
човин, електроструму, колючих знарядь 
лову, вогнепальної та пневматичної зброї 
(за винятком гарпунних рушниць для 
підводного полювання), промислових та 
інших знарядь лову, виготовлених із сітко-
снастевих чи інших матеріалів усіх видів і 

найменувань, а також способом багріння, 
спорудження гаток, запруд та спускання 
води з рибогосподарських водойм; 
 у каналах теплоенергоцентралей, підвідних 
та скидних каналах електростанцій; 
 у підвідних і магістральних каналах, відво-
дах рибогосподарських та меліоративних 
систем, в шлюзових каналах тощо; 
 у новостворених водосховищах (до особли-
вого розпорядження); 
 з незареєстрованих плавзасобів або таких, 
що не мають на корпусі чіткого реєстрацій-
ного номера (за винятком веслових човнів);
 з човнів або інших плавзасобів на промис-
лових ділянках, закріплених за користува-
чами водних живих ресурсів; 
 у верхніх б’єфах гребель на відстані ближ-
че ніж за 500 метрів, в нижніх — на від-
стані в межах, встановлених Правилами  
рибальства;
 поблизу мостів, які охороняються, в межах 
режимних зон охорони; 
 у радіусі 500 метрів навколо риборозплід-
них господарств;
 у водоймах риборозплідних і товарних риб-
них господарств; 
 у зимувальних ямах; 
 з криги на ділянках водойм, закріплених за 

рибодобувними організаціями — на відста-
ні більш як за 500 метрів від берега;
 на водоймах, що не визначені органами 
рибоохорони як такі, на яких дозволене лю-
бительське рибальство. 

ЗАБОРОНЕНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЛОВУ В 
РІЧКАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

 р. Ворскла — на ділянці від гирла до гужово-
го мосту біля міста Кобеляки;
 р. Псел — на ділянці від гирла до залізнич-
ного мосту через цю річку біля станції Потоки.

*відповідно до Правил любительського та спортивного рибальства
**об’єкт ПЗФ

ЗАБОРОНЕНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЛОВУ 
В ЗАТОКАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ *

 Сульській — від острова «Жовнинська круча» 
— село Мозоліївка вгору до гирла річки Сул;
 у Ворсклянській затоці —лінією: Кишеньков-
ське лісництво — с. Великий Курган, від нього 
— на лівий берег (колишнє с. Вереміївка), далі 
вгору до шосейного мосту на трасі «Світло-
горськ - Кобеляки» біля с. Лучки.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЛОВ РИБИ 
У ТАКІ СТРОКИ:

 На зимувальних ямах з 1 листопада до 
закінчення зимового періоду (перелік і межі 
зимувальних ям, строки заборони лову що-
річно затверджуються наказами органів ри-
боохорони). 

 На період нересту риби, який визначається 
органами рибоохорони щороку за науково-бі-
ологічним обґрунтуванням (орієнтовно, з 1 
квітня).

ЗАБОРОНЕНІ ДІЛЯНКИ ДЛЯ ЛОВУ В 
ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Дніпродзержинське водосховище**

 У Ворсклянській затоці – лінією: Кишень-
ковське лісництво – с. Великий Курган, від 
нього – на лівий берег (колишнє с. Вереміїв-
ка), далі вгору до шосейного мосту на трасі 
«Світлогорськ – Кобеляки» біля с. Лучки. 

 На відстані 10 км униз від греблі Кременчуць-
кої ГЕС.

 У відрозі ріки Псел від нижнього закінчення 
острова Волчек у районі колишнього села Ре-
дути догори, паралельно до суднового ходу, на 
русловий маяк біля гирла р. Псел і до створу №9.
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Відповідно до п. 4.3 Правил 
любительського та спортивного 
рибальства, підводне полювання на 
риб дозволяється:

 гарпунними рушницями без застосування 
аквалангів та інших автономних дихальних 
приладів;
 на ділянках водойм, визначених органа-
ми рибоохорони для проведення люби-
тельського рибальства;
 при наявності посвідчення підводного мис-
ливця.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА

Любительський лов риби, інших 
водних живих ресурсів дозволяється:

 На водоймах загального користування — з 
берега або з човна, вудками всіх видів, із 
загальною кількістю гачків не більше 5 на 
рибалку, та спінінгом.
 На водоймах, на яких впроваджене платне 
рибальство: з берега або з човна вудками 
усіх видів із загальною кількістю гачків не 
більше 10 на рибалку і спінінгом.
 На водоймах, наданих громадським об’єд-
нанням для організації любительського 
рибальства.
 Дітям до 16 років самостійний лов риби 
дозволяється тільки з берега.

В нерестовий заборонний період люби-
тельське рибальство може бути дозволено 
органами рибоохорони на спеціально ви-
значених ділянках водойм однією поплав-
ковою або донною вудкою із одним гачком 
і спінінгом з берега.

Вивезення з водойми риби та безхребетних 
— як у свіжому, так і в обробленому вигляді, — 
незалежно від терміну перебування на водоймі 
дозволяється в розмірі не більше за добову 
норму, за винятком випадків, коли вага однієї 
рибини перевищує встановлену норму вилову. 
Відповідно до п. 4.2. Правил любительського 
та спортивного рибальства, любительський 
лов риби в зимовий період (від льодоставу 
до скресання криги) дозволяється зимовими 
вудками з блешнею вертикального блесніння з 
гачком не більше N 10, мормишкою, наживною 
і живцевою снастями із загальною кількістю 
гачків: на водоймах загального користування, 
а також тих, що закріплені за громадськими 
об’єднаннями — не більше п’яти на рибалку; на 
водоймах, де впроваджене платне рибальство 
— не більше десяти на рибалку.

В нерестовий заборонний період любительське 
рибальство може бути дозволено органами 
рибоохорони на спеціально визначених ділян-
ках водойм однією поплавковою або донною 
вудкою із одним гачком і спінінгом з берега.
Відлов живця дозволяється на водоймах під-
сакою діаметром не більше 100 см або «хват-
кою» («павуком») розміром 1х1 м з вічком сіт-
кового полотна не більше 10 мм. 
Забороняється лов риби і водних безхребет-
них, менших за розміри, вказані в Правилах 
рибальства.
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Мінімальні розміри риб і водних 
безхребетних, дозволених до вилову 
рибалками-любителями 
витяг з Додатку до п. 4.11 Правил любительського і 
спортивного рибальства

Білий амур 40 см

Білизна 30 см

Вугор 50 см

В'язь 28 см

Головень 24 см

Карась —

Об'єкти
лову

(добування)

Водойми
загального

користування

Водойми, закріплені за 
громадськими об’єд-

наннями, а також ті, де 
впроваджене платне 

рибальство

Риба (кг) 3 5

Раки (шт.) 30 50

Мідії (кг) 5 8

Рапани (шт.) 10 20

Креветки (кг) 1 2

Одній особі дозволяється вилов
за 1 добу перебування на водоймі
таких видів у таких кількостях:

Короп 25 см

Сазан 35 см

Лин 20 см

Лящ 32 см

Плітка 18 см

Синець 22 см

Сом 70 см

Судак 42 см

Товстолоб 40 см

Чехоня 24 см

Щука 35 см

Рак 10 см
сріблястий
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ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВЧИНЕННЯ 
ПРАВОПОРУШЕНЬ
За порушення правил рибальства передбачено 
як адміністративну, так і кримінальну відпові-
дальність у встановленому законодавством 
порядку. 
Відповідальність за вчинення адміністратив-
них правопорушень, пов’язаних з порушенням 
правил рибальства та охорони рибних запасів, 
передбачені ч.3, ч.4 ст. 85, ст. 85-1, 88-1, 90, 91-2 
Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення (КУпАП).
Відповідно до Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення:

 за порушення правил рибальства передба-
чено попередження або накладення штрафу 
на громадян від 34 до 170 грн., на посадових 
осіб від 170 до 510 грн. (ч.3 ст. 85 КУпАП); 
 за грубе порушення правил рибальства (на-
приклад, за рибальство із застосуванням 
вогнепальної зброї, електроструму, вибу-
хових або отруйних речовин, інших заборо-
нених знарядь лову, промислових знарядь 
лову особами, які не мають дозволу на 

промисел тощо) передбачено штраф від 340 
до 680 грн. з конфіскацією знарядь і засобів 
вчинення правопорушення, на посадових 
осіб 510-850 грн з конфіскацією знарядь і 
засобів вчинення правопорушення (ч.4 ст. 
85 КУпАП);
 за виготовлення, збут, зберігання забороне-
них знарядь добування (збирання) об’єктів 
тваринного світу – штраф від 153 до 340 
грн. з конфіскацією знарядь і засобів їх ви-
готовлення; за рекламування заборонених 
знарядь лову – штраф від 850 до 1700 грн. і 
на посадових осіб – штраф від 1700 до 4250 
грн. (ст. 85-1 КУпАП);
 за порушення порядку придбання чи збуту 
об’єктів тваринного або рослинного світу, 
правил утримання диких тварин у неволі або 
в напіввільних умовах передбачено штраф 
від 510 до 1700 грн. з конфіскацією об’єктів 
тваринного або рослинного світу чи без та-
кої. Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тварин-
ного або рослинного світу, які перебували в 
межах територій та об’єктів природно-запо-
відного фонду, занесених до Червоної книги 
України, або які охороняються відповідно до 
міжнародних договорів України, – штраф від 
1700 до 3655 грн. (ст. 88-1 КУпАП).
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ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування 
(збирання) або знищення цінних видів водних біоре-
сурсів у рибогосподарських водних об’єктах України

Види водних біоресурсів Оцінка збитків* Сума в грн.
Амур білий 15 255
Бичок (крім видів, занесених до Червоної книги України) 2 34
Білизна 15 255
В’юн 1 17
В’язь 8 136
Верховодка (уклія) 1 17
Веслоніс, гібриди осетрових риб 150 2550
Інша риба (крім видів, занесених до Червоної книги України) 1 17
Йорж звичайний 1 17
Карась сріблястий 1 17
Клепець, Синець, Плітка 5 85
Краснопірка 4 68
Лин 7 119
Лящ 10 170
Окунь 1 17
Підуст звичайний, Плоскирка 2 34

*Оцінка збитків, заподіяних внаслідок незаконного 
добування (збирання) або знищення одного ек-
земпляра водних біоресурсів незалежно від розміру 
та ваги (неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян)

Крім штрафу за незаконний вилов правопо-
рушнику нараховується такса для обчислення 
розміру відшкодування шкоди за кожну вилов-
лену рибину, незалежно від її розміру та ваги.
Залежно від ступеня завданих збитків, за 

грубі порушення передбачена кримінальна 
відповідальність — штраф 1700 – 6800 грн. 
або позбавлення волі строком до 3 років з кон-
фіскацією знарядь і засобів лову, та незаконно 
добутих водних біоресурсів (ст. 249 ККУ).
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Види водних біоресурсів Оцінка збитків* Сума в грн.
Рибець звичайний 15 255
Сазан 18 306
Сом 25 425
Судак звичайний 30 510
Товстолоб 15 255
Чехоня 8 136
Щука 20 340

Водні безхребетні
Мідії, модіоли, мії, кардіуми, солени, венуси, донакси, куніар-
ка (скафарка), інші двостулкові молюски “сидячих” видів

0,1 1,7

Раки (крім широкопалого рака) 1,5 25,5
Зоопланктон (коловертки, гіллястовусі, веслоногі тощо) (за 1 кг) 10 170
Личинки хірономід (за 1 кг) 30 510
Каретра (за 1 кг) 20 340
Трубочник (за 1 кг) 20 340
Губка-бодяга, інші губки “сидячих” видів (за 1 кг) 0,1 1,7

ТАКСИ
для обчислення розміру відшкодування шкоди,
заподіяної внаслідок незаконного добування 
(збирання) або знищення цінних видів водних біоре-
сурсів у рибогосподарських водних об’єктах України

*Оцінка збитків, заподіяних внаслідок незаконного 
добування (збирання) або знищення одного ек-
земпляра водних біоресурсів незалежно від розміру 
та ваги (неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян)
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Види водних біоресурсів Сума в грн.

Мінога українська 74

Стерлядь прісноводна 48 000

Ялець звичайний 330

Вирезуб причорноморський 10 000

Рибець малий 348

Марена дніпровська 820

Карась звичайний, карась золотий 330

Минь річковий 330

Йорж носар 165

Бистрянка російська 660

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ
за незаконне добування, знищення або 
пошкодження тварин із числа видів, занесених до 
Червоної книги України



Сайт Держрибагентства – www.darg.gov.uaПравила любительського та спортивного 
рибальства www.darg.gov.ua — посилання 
на головній сторінці під центральним фото.

Всеукраїнський безкоштовний  
номер «гарячої» лінії  
0 800 50 52 50

«Гаряча» лінія рибоохоронного патруля 
Полтавщини 
096 682 20 34 або 066 551 48 37

Корисна інформація:

У випадку, якщо помітили порушення пра-
вил рибальства на водоймі, незаконний 
продаж риби в точках продажу, а також 
щодо роз’яснення Правил любительського 
та спортивного рибальства, звертайтесь за 
номером телефону «гарячої» лінії Держриб- 

агентства. У режимі консультування грома-
дян та фіксації звернень щодо ймовірних 
порушень «гаряча» лінія працює з понеділка 
по четвер з 9:00 до 18:00 і до 16:45 у п’ятни-
цю. У режимі фіксації звернень громадян – 
цілодобово 7 днів на тиждень.

Цей довідник було розроблено за сприяння проекту 
Європейського Союзу «Підтримка впровадження сільськогосподарської 
та продовольчої політики в Україні (SAFPI)» 


