
ПОРЯДОК 
здійснення любительського рибальства 

  
1. Згідно з цим Порядком у рибогосподарських водних об’єктах України дозволяється 
здійснення любительського рибальства всім громадянам України, а також особам без 
громадянства відповідно до встановлених правил любительського рибальства. Винятком є 
рибогосподарські водні об’єкти (їх частин), що мають обмеження щодо їх спеціального 
використання (питні, технічні та інші), на яких лов (добування) водних біоресурсів 
заборонено, а також водні об’єкти в межах природно-заповідного фонду, де любительське 
рибальство заборонено положенням про них. 
 
Любительське рибальство в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (де 
здійснення цієї діяльності передбачено відповідним положенням), встановлюється 
відповідно до цього Порядку, де в якості суб’єкта господарювання, що здійснює організацію 
любительського рибальства, виступає адміністрація об’єкта або території природно-
заповідного фонду. 
  
2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення: 
 
Підводний мисливець – рибалка-любитель, що здійснює підводне полювання. 
 
Підводне полювання – вид любительського рибальства, при якому добування (вилов) риби 
здійснюється шляхом занурення рибалки-любителя у водне середовище без застосування 
автономних дихальних пристроїв за допомогою гарпунних рушниць всіх видів та 
найменувань, що приводяться в дію мускульною силою підводного мисливця. 
 
Режим любительського та спортивного рибальства – встановлена на певний проміжок 
часу сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або скасовують окремі 
положення правил рибальства для оптимізації кількісного та видового складу водних 
біоресурсів у визначеному водному об'єкті (його частині). 
 
Рибалка-любитель – особа, що здійснює любительське рибальство. 
 
Картка реєстрації підводного мисливця - документ, що підтверджує проходження 
перевірки знань з вимог правил любительського рибальства підводним мисливцем та 
реєстрацією в органі рибоохорони. 
 
Відловлювальна картка – документ, що видається суб’єктом господарювання, який 
здійснює організацію любительського рибальства і засвідчує право фізичної особи 
здійснювати любительське рибальство в порядку спеціального використання водних 
біоресурсів у визначений  термін. 
 
Об’єкт любительського добування (вилову) - водні біоресурси певного виду та 
біологічного стану, щодо яких здійснюється любительське рибальство, добування, збирання. 
 
Культурне рибне господарство – господарська діяльність, що направлена на створення 
сприятливих умов для любительського рибальства та надання послуг рибалкам – любителям 
на рибогосподарських водних об’єктах. 
  
3. Любительське рибальство на території України здійснюється на засадах: 
 
• збереження та поліпшення середовища існування водних біоресурсів; 
• охорони, відтворення та раціонального використання водних біоресурсів; 
• спеціального використання водних біоресурсів за плату. 



  
4. Рибогосподарські водойми (їх частини) та умови використання водних біоресурсів для 
любительського рибальства визначаються Держрибагентством України на підставі науково-
біологічних обґрунтувань науково-дослідних установ, наукових підприємств та організацій. 
 
Порядок визначення рибогосподарських водойм (їх ділянок) для любительського рибальства 
за науково-біологічними обґрунтуваннями, приналежність водойм до рибогосподарських 
категорій по здійсненню діяльності, пов’язаної з організацією любительського рибальства, 
встановлюється Правилами любительського рибальства. 
  
5. На водоймах (їх частинах), визначених для любительського рибальства, забороняється 
промислове рибальство. На цих водоймах дозволяється проведення контрольного, науково-
дослідного добування (вилову) водних біоресурсів та меліоративного вилову. В цих 
випадках суб’єктом господарювання, що здійснює зазначені види спеціального використання 
водних біоресурсів, отримується відповідний дозвіл на спеціальне використання водних 
біоресурсів у рибогосподарських водних об’єкта (їх частинах). 
  
6. З метою оптимізації стану водних біоресурсів та раціонального їх використання в певних 
водоймах (або групах водойм) окремі положення правил рибальства можуть уточнюватися, 
доповнюватися або скасовуватися на певний проміжок часу режимами любительського 
рибальства (далі - Режими рибальства). 
 
Режими рибальства розробляються Держрибагентством на підставі науково-біологічних 
обґрунтувань наукових підприємств та організацій та (або) обґрунтованих пропозицій 
органів рибоохорони і затверджуються Мінагрополітики. 

7. На окремих ділянках водойм, які традиційно використовуються як для промислового, так і 
любительського рибальства, дозволяється розмежування у часі промислового і 
любительського рибальства (за днями тижня, сезонами року тощо). Зазначене розмежування 
встановлюється науково-біологічним обґрунтуванням, що визначає умови використання 
водних біоресурсів для любительського рибальства та затверджується Режимом рибальства. 

8. Підводне полювання здійснюється за умови щорічної реєстрації в органі рибоохорони 
картки реєстрації підводного мисливця (додаток 1). Картка реєстрації видається 
організацією, що проводила підготовку та навчання підводного мисливця. 

9. Умови та вимоги щодо здійснення підводного полювання, визначення рибогосподарських 
водних об’єктів (їх частин) для підводного полювання встановлюється правилами 
любительського рибальства. 

10. Любительське рибальство здійснюється у порядку загального та спеціального 
використання водних біоресурсів. 
 
У порядку загального використання любительське рибальство здійснюється безоплатно для 
особистого споживання (без права реалізації) у визначених водоймах (їх ділянках) 
загального користування, у межах встановлених норм безоплатного вилову знаряддями лову, 
встановлених для цього Правилами любительського рибальства. 
 
В інших випадках любительське рибальство здійснюється в порядку спеціального 
використання водних біоресурсів з обов’язковим отриманням відловлювальної картки 
(додаток 2). 
 
Відловлювальна картка видається суб’єктом господарювання, що організовує надання послуг 
з любительського рибальства, на засадах спеціального використання водних біоресурсів. 



11. Вимоги щодо здійснення любительського рибальства на умовах загального та 
спеціального використання водних біоресурсів, відповідно до категорій водойм, 
визначаються Правилами любительського рибальства. 

12. Правила любительського рибальства затверджуються Мінагрополітики та включають в 
себе: 
• район дії; 
• об’єкти любительського добування (вилову); 
• умови здійснення любительського рибальства; 
• вимоги щодо проведення змагань зі спортивного рибальства; 
• знаряддя та засоби любительського рибальства; 
• норми вилову та заходи зі збереження молоді водних біоресурсів; 
• місця та терміни заборони вилову водних біоресурсів; 
• порядок здійснення контролю за дотриманням правил рибальства та відповідальність за їх 
порушення; 

• умови любительського рибальства на засадах спеціального використання водних 
біоресурсів у водних об’єктах загального користування; 

• умови функціонування культурних рибних господарств (КРГ) та вимоги до здійснення 
любительського рибальства в спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ). 

13. Змагання зі спортивного рибальства проводяться в порядку загального використання 
водних біоресурсів на рибогосподарських водних об’єктах, в терміни та знаряддями лову, 
визначеними відповідно до положення про ці змагання, Правилами любительського 
рибальства та вимогами законодавства у сфері фізичної культури та спорту. 
 
Положення про змагання  спортивного рибальства має відповідати вимогам, визначеним 
Мінкультури, а також вимогам природоохоронного законодавства, бути затвердженим 
організатором змагань зі спортивного рибальства та погодженим Держрибагентством. 
Положення  затверджується  органом рибоохорони, в зоні контролю якого будуть 
проводитись змагання, не пізніше ніж за один місяць до дати їх проведення. 
 
У разі якщо змагання зі спортивного рибальства планується проводити на рибо-
господарських водних об’єктах, де створено КРГ або СТРГ, положення про змагання зі 
спортивного рибальства окремо погоджуються з користувачем водних біоресурсів КРГ або 
СТРГ. 
 


