Кременецький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги

Любительське і спортивне рибальство - вилов риби, добування водних безхребетних у
спеціально визначених для цього водоймах (їх ділянках) з метою особистого споживання (за
умови дотримання встановлених правил рибальства та водокористування).
Основними правилами рибальства є:
- підтримувати належний санітарний стан водойм, 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 рибоохорони
або інших уповноважених на те органів за їх вимогою;
- не допускати пошкодження покажчиків, щитів та інших знаків, встановлених на
водоймах та на їх берегах.
Також відповідно до Правил любительського і спортивного рибальства та
Інструкції про порядок обчислення та внесення платежів за спеціальне використання водних
живих ресурсів при здійсненні любительського і спортивного рибальства забороняється:
- застосовувати без дозволу органів рибоохорони нові знаряддя та способи лову, які не
передбачені цими Правилами рибальства;
- перебувати 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
зберігати заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них;
- продаж фізичними та юридичними особами,
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правилами рибальства;
- продаж або скуповування риби, ікри і водних 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
засобів, а також проведення робіт, які негативно впливають на стан водойм;
- зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за винятком зупинок біля
населених пунктів та випадків конечної потреби (шторм, туман, аварія тощо);
- організація змагань з рибальства в період нересту риби;
- пересування автотранспортних засобів,
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органів, які здійснюють охорону водних живих ресурсів;
- лов морських ссавців, риби та інших водних живих ресурсів, занесених до Червоної
книги України;
- вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості,
що перевищує добову норму лову, або заборонених до лову правилами рибальства;
- вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та об'єктів лову, які є в цих
знаряддях тощо;

- проведення без погодження з органами рибоохорони та без дозволу Мінекобезпеки
акліматизації (реакліматизації), переселення і розведення нових для фауни України або
генетично змінених водних живих ресурсів, зариблення водойм тощо.
Відповідно до статті 85 КУпАП порушення правил рибальства тягне за собою
попередження або накладення штрафу на громадян від двох до десяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від
десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Грубе порушення правил рибальства (рибальство із застосуванням вогнепальної зброї,
електроструму, вибухових або отруйних речовин, інших заборонених знарядь лову,
промислових знарядь лову особами, які не мають дозволу на промисел, вилов водних живих
ресурсів у розмірах, що перевищують встановлені ліміти або встановлену правилами
любительського і спортивного рибальства добову норму вилову) - тягне за собою накладення
штрафу на громадян від двадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з
конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю
порушника, та незаконно добутих водних живих ресурсів чи без такої і на посадових осіб - від
тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією знарядь і
засобів вчинення правопорушення, які є приватною власністю порушника, та незаконно добутих
водних живих ресурсів чи без такої.

