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ВСТУП 
 

Збірник методичних вказівок до практичних занять з дисципліни 
„Основи рибоохорони” включає розділи, які передбачені робочою 
програмою курсу.  

Головною метою практичних  занять є: закріплення та поглиблення 
знань, які студенти отримали на лекціях; самостійне узагальнення даних; 
здобуття навичок користування нормативно-правовою базую; пробудження 
інтересу до практичного використання теоретичних знань. 

Користуючись спеціальною та довідковою літературою, довідниками 
та наочними матеріалами  фахівець з водних біоресурсів та аквакультури 
повинен уміти: 
 використовувати основні законодавчі акти та правила, які стосуються 

охорони водних живих ресурсів; 
 застосовувати на практиці статті законодавчих актів при складанні 

протоколів про порушення. 
Ця методична розробка є допоміжним матеріалом для виконання 

студентами практичних робіт і складається з 5 тем. Кожна робота містить 
конкретні теоретичні пояснення суттєвих положень даної теми та практичну 
частину, в якій  детально описаний порядок роботи і наведено завдання. 
Наприкінці кожної теми написані запитання для самоконтролю. На останній 
сторінці методичних вказівок є перелік основної та допоміжної літератури. 

Контроль поточних знань виконується на базі кредитно-модульної 
системи організації навчання.  

В дисципліні «Основи рибоохорони» використовується 2 змістовних 
модуля з теоретичної частини і 1 змістовний модуль з практичної частини. 
Крім того існує окремий змістовний модуль наукової роботи. 

В якості форми поточного контролю практичних модулів дисципліни 
«Основи рибоохорони» використовується усне опитування при захисті 
виконаних практичних робіт. 

Оцінювання  практичної роботи включає правильно виконані та 
записані у зошиті завдання і усне опитування. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1 
Тема: Установлення лімітів та виділення квот користувачам 

Мета роботи: Надати уяву з проведення процедури установлення 
лімітів, розподілу їх, або їх часток на квоти для виділення користувачам 
водних живих ресурсів та практичні навички з отримання користувачами 
квот. 

Матеріали: Інструкція про порядок спеціального використання риби 
та інших водних живих ресурсів. 

Завдання: Ознайомитись з теоретичними поясненнями, коротко 
законспектувати та опрацювати приклади оформлення документів.  

Теоретичні пояснення: ліміт спеціального використання риби та 
інших водних живих ресурсів - дозволений обсяг вилучення (вилову, 
добування, збирання) риби та інших водних живих ресурсів з природного та 
штучно створених рибогосподарських водних об’єктів; квота спеціального 
використання риби та інших водних живих ресурсів - частка ліміту, 
установлена для конкретного користувача; 

Інструкція (витяг) про порядок спеціального використання риби та 
інших водних живих ресурсів 

2. Порядок установлення лімітів 
2.1. Ліміти встановлюються на види (групи видів) риби та інших 

водних живих ресурсів, стосовно яких здійснюється промисел на 
відповідних водних об'єктах, за винятком об’єктів промислу, запаси яких 
формуються виключно шляхом їх штучного розведення. Ліміти на групу 
видів (інші риби, інший дрібний частик, інші види частикових, інші 
безхребетні, інші водні живі ресурси) установлюються за сумою обсягів 
можливого допустимого вилучення окремих видів, які не є основними 
об'єктами промислу в даній водоймі. 

Обсяги використання риби та інших водних живих ресурсів у 
рибогосподарських водних об’єктах, наданих користувачам у користування 
для їх штучного розведення і вирощування, регламентуються режимами 
рибогосподарської експлуатації, які розробляються відповідно до вимог 
пункту 2.3 Інструкції про порядок здійснення штучного розведення, 
вирощування водних живих ресурсів та їх використання, затвердженої 
наказом Держкомрибгоспу від 28.10.98 № 154 (зареєстровано в Мінюсті 
України 07.06.99 за № 357/3650 (із змінами). 

Біологічні обґрунтування щодо допустимих обсягів використання риби 
та інших водних живих ресурсів за видами (групами видів) на відповідних 
водних об'єктах розробляють наукові установи, організації, а на водних 
об'єктах, де не здійснюються наукові дослідження, зазначені обґрунтування 
розробляють органи рибоохорони на замовлення Державного агентства 
рибного господарства (далі – Укрдержрибгосп), інших юридичних або 
фізичних осіб. 

Обґрунтування щодо допустимих обсягів використання риби та інших 
водних живих ресурсів у наступному році подаються науковими 
установами, організаціями, органами рибоохорони до 1 липня поточного 
року на розгляд Укрдержрибгоспу і повинні містити такі відомості: 
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2.1.1. Перелік методик, використаних при оцінці запасів риби та 
інших водних живих ресурсів. 

2.1.2. Оцінка біологічного стану риби та інших водних живих 
ресурсів, вплив на них біотичних, абіотичних факторів та антропогенних 
чинників. 

2.1.3. Дані щодо сучасного стану запасів риби та інших водних живих 
ресурсів та обсяги встановлення на їх основі лімітів, що пропонуються, а 
також обсяги вилучення риби та інших водних живих ресурсів за попередні 
три роки. 

2.1.4. Пропозиції щодо рибницьких, меліоративних та інших заходів 
з поліпшення середовища перебування риби та інших водних живих 
ресурсів, відновлення чисельності, оптимізації їх видового складу. 

2.1.5. Дані щодо допустимої кількості знарядь лову (за типами) та їх 
промислове навантаження, які необхідні для використання певного об’єкта 
промислу. 

2.2. Укрдержрибгосп узагальнює подані матеріали і до 1 серпня 
поточного року направляє до Мінприроди України. 

2.3. Мінприроди України до 1 вересня поточного року затверджує 
ліміти і направляє їх Мінагрополітики України та своїм структурним 
підрозділам. 

2.4. Затвердження змін, що вносяться протягом поточного року до 
встановлених лімітів, Мінприроди України здійснює в місячний термін 
після подання Укрдержрибгоспом обґрунтувань щодо допустимих обсягів 
використання риби та інших водних живих ресурсів за видами (групами 
видів) на відповідних водних об'єктах і направляє їх Мінагрополітики 
України та своїм структурним підрозділам. 

3. Порядок виділення квот 
3.1. Для отримання квот на наступний рік користувачі подають до 1 

серпня поточного року до Укрдержрибгоспу заяву про виділення квот 
установленого зразка, копію установчих документів (нотаріально 
посвідчені), де зазначений відповідний вид діяльності (юридичні особи), 
копію свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької 
діяльності (фізичні особи). 

Заява про виділення квот у межах територій природно-заповідного 
фонду розглядається за умови погодження її Державною службою 
заповідної справи та для установ ПЗФ - адміністрацією відповідної 
природно-заповідної установи, а для всіх інших територій та об’єктів ПЗФ - 
юридичними або фізичними особами, у віданні яких вони перебувають, та 
адміністрацією природно-заповідної установи. 

У разі проведення науково-дослідного, науково-промислового, 
контрольного, дослідно-конструкторського, меліоративного лову, 
вилучення риби та інших водних живих ресурсів для подальшого 
відтворення, з’ясування санітарно-епідеміологічного стану (далі - дослідний 
лов) до заяви додаються наукові обґрунтування необхідних квот. 

У разі проведення лову з метою акліматизації, переселення риби та 
інших водних живих ресурсів до заяви додається дозвіл Мінприроди 
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України. 
3.2. Для розгляду поданих документів Укрдержрибгосп призначає 

комісію, яка визначає обсяги квот риби та інших водних живих ресурсів і 
користувачів, які здійснюватимуть промисловий, дослідний лов у межах 
виділених їм квот (або без квот) згідно з установленими лімітами чи 
частинами установлених лімітів. Склад комісії затверджується 
Укрдержрибгоспом. Для участі в роботі комісії залучаються представники 
Укрдержрибгоспу, Мінприроди України (за згодою з правом дорадчого 
голосу), науки, органів рибоохорони, користувачів та їх об’єднань, обласних 
державних адміністрацій та Ради міністрів Автономної Республіки Крим. 

3.3. Переважне право на одержання квот для здійснення 
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів мають: 

3.3.1. Користувачі, які здійснюватимуть вилучення риби та інших 
водних живих ресурсів при виконанні програм дослідних робіт. 

3.3.2. Користувачі, які здійснюють штучне відтворення риби та 
інших водних живих ресурсів, рибницькі, меліоративні заходи, що 
забезпечують поліпшення стану рибогосподарських водних об'єктів у 
районі ведення промислового вилучення риби та інших водних живих 
ресурсів. 

3.3.3. Користувачі, які традиційно (3 і більше років) здійснюють 
спеціальне використання риби та інших водних живих ресурсів та мають 
власний стаціонарний РПП, судна та інфраструктуру щодо вилучення риби 
та інших водних живих ресурсів. 

3.3.4. Резиденти України, які є власниками риболовних суден. 
3.3.5. Користувачі, техніко-економічні показники яких забезпечують 

найбільш ефективне використання квот. 
3.4. Для забезпечення оперативного управління промислом і 

дослідним ловом комісія залишає в резерві до 20 відсотків ліміту окремих 
видів риби та інших водних живих ресурсів на кожному водному об’єкті. 
Нерозподілена частка ліміту зараховується до резерву. 

3.5. Комісія може відмовити заявнику у виділенні квоти в разі 
(повідомлення про відмову надсилається протягом двох тижнів після 
завершення роботи комісії): 

3.5.1. Несвоєчасного подання заявником документів або їх 
невідповідності вимогам , зазначеним у пункті 3.1 цієї Інструкції, надання 
недостовірних даних, відсутності ліцензії. 

3.5.2. Використання виділених квот менше ніж на 70 відсотків 
протягом 3 років, за винятком випадків форс-мажорних обставин, які 
пов’язані з впливом природних факторів (підтвердження форс-мажорних 
обставин надаються науково-дослідними установами, органами 
рибоохорони, структурними підрозділами Мінприроди України). 

3.5.3. Відсутності частки нерозподіленого ліміту, за винятком 
резерву. 

3.5.4. Порушень вимог постанови Кабінету Міністрів України від 
27.08.99 № 1583 «Про технічний нагляд за суднами рибного господарства 

України, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства» та 
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наказу Міністерства аграрної політики України від 13.11.2000 № 226 «Про 
затвердження Інструкції з проведення технічного нагляду за суднами 
рибного господарства України, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 26.12.2000 за № 949/5170. 

3.5.5. Порушень вимог наказу Мінагрополітики України від 
25.12.2003 №466 «Про утворення системи дистанційного контролю 
риболовних суден», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
30.12.2003 за № 1258/8579 (із змінами). 

3.6. Заяву щодо виділення додаткових (до попередньо виділених) 
квот користувачу протягом поточного року Укрдержрибгосп (за наявності 
резерву ліміту) розглядає за умови використання користувачем не менше 
70 відсотків отриманої квоти та в разі прилову інших видів риб або 
організації промислу видів, не передбачених основною квотою (додаток 2). 
Повідомлення про виділення додаткової квоти або відмову в її виділенні 
Укрдержрибгосп після одержання відповідної заявки в тижневий термін 
доводить до відома користувача, органу рибоохорони, у зоні діяльності 
якого користувач здійснює лов. 

3.7. Користувач може звернутись до Укрдержрибгоспу з 
клопотанням щодо повернення отриманої квоти (частини квоти) до 
резерву. Укрдержрибгосп у тижневий термін розглядає клопотання 
користувача і зараховує зазначену квоту (частину квоти) до резерву, якщо 
відмову від квоти (частини квоти) спричинили події надзвичайного 
характеру, уключаючи пожежі, повені, землетруси, стихійне лихо, вибухи, 
воєнні дії та інші обставини. 

3.8. У разі, коли користувач одержав дозвільні документи в органах 
рибоохорони та не розпочав використання отриманої квоти впродовж 
трьох місяців з моменту отримання повідомлення про її виділення, за 
винятком періодів заборони на промисел, квота на підставі подання органів 
рибоохорони за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву про, 
що повідомляється користувачу. 

3.9. У разі неподання користувачем до Укрдержрибгоспу документів 
на переоформлення в установлений строк у зв’язку із зміною назви, місця 
розташування, форми власності квота користувача за рішенням 
Укрдержрибгоспу зараховується до резерву. 

3.10. При анулюванні ліцензії чи скасуванні дозвільних документів 
квота користувача за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву. 

3.11. У разі анулювання або визнання недійсною ліцензії квота 
користувача за рішенням Укрдержрибгоспу зараховується до резерву про, 
що повідомляється користувач. 

3.12. Користувач, який тільки-но розпочав свою діяльність щодо 
вилучення риби та інших водних живих ресурсів та отримав квоти протягом 
поточного року, зобов’язаний придбати у власність плавзасоби, знаряддя 
лову та інше відповідно до технологічних вимог матеріально-технічне 
обладнання і прилади та розпочати будівництво РПП. 

У разі, якщо користувач протягом промислового року після отримання 
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квоти не виконав умови пункту 3.12 цієї Інструкції, то на наступний 
промисловий рік йому у виділенні квоти буде відмовлено. 

3.13. У разі виконання вимог користувачем пункту 3.12 цієї 
Інструкції Укрдержрибгосп виділяє квоти на наступний рік з 3-відсотковою 
надбавкою до квоти попереднього року для розвитку та економічного 
зростання користувача. 

Далі надається приклад заповнення користувачами заяви про виділення 
квоти: 

 
 
Далі надається приклад заповнення користувачами заяви про виділення 

додаткової квоти: 
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Контрольні запитання: 
1. Які є підстави для отримання додаткової квоти? 
2. З чого складається резерв ліміту? 
3. Що таке квота? 
4. В якому разі до заяви про виділення квот додається біологічне обґрунтування? 
5. В яких випадках квота користувача зараховується до резерву? 
6. Що таке інший дрібний частик? 
7. Зазначте перелік необхідних документів для подання, з метою отримання квот. 
8. Хто залучається до складу комісії, яка визначає обсяги квот риби та інших ВЖР? 
9. В яких випадках біологічні обґрунтування щодо обсягів використання риби та інших ВЖР 
розробляє орган рибоохорони? 
10. Що таке ліміт? 
11. Які користувачі мають переважне право на одержання квот? 
12. Строки подання заяви про виділення квот на наступний рік. 
13. В яких випадках комісія може відмовити у виділенні квот? 
14. Які об’єкти промислу не лімітуються? 
15. Хто такі традиційні користувачі? 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2 

Тема: Отримання користувачами дозвільних документів для 
здійснення промислового лову 

Мета роботи: Надати практичні навички з реєстрації та видачі 
користувачам водних живих ресурсів дозвільних документів на право 
здійснення промислового лову. 

Матеріали: бланки: повідомлення про виділення квоти, заява про 
реєстрацію документів, довідка, талон, журнал обліку прийнятої риби та 
інших водних живих ресурсів, промисловий журнал; Інструкція про порядок 
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів; Правила 
промислового рибальства у басейні Чорного моря. 

Завдання: Ознайомитись з теоретичними поясненнями, коротко 
законспектувати та опрацювати приклади оформлення документів.  

Теоретичні пояснення: Згідно пункту 6.1.2. «Правил промислового 
рибальства в басейні Чорного моря» - «на кожному судні, ланці, дільниці, 
бригаді тощо вести промисловий журнал встановленої форми, а також мати 
документи, які підтверджують законність вилучення (талон)...». Для 
здійснення промислового лову користувачам необхідно зареєструвати в 
органах рибоохорони талони. Порядок реєстрації талонів регламентується 
«Інструкцією про порядок спеціального використання риби та інших живих 
ресурсів»: 

Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших 
водних живих ресурсів (витяг): 

4. Порядок видачі дозвільних документів для здійснення 
промислового лову 

4.1. Для здійснення промислового лову риби та інших водних живих 
ресурсів (вид діяльності, який підлягає ліцензуванню) користувачам 
необхідно зареєструвати в органах рибоохорони талони. Талони видаються 
користувачем. 

Для здійснення всіх інших видів вилучення риби та інших водних 
живих ресурсів (види діяльності, які не підлягають ліцензуванню) 
користувачам необхідно отримати в органах рибоохорони дозвіл і 
зареєструвати талони. 
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4.2. Для реєстрації талона на здійснення промислового лову риби та 
інших водних живих ресурсів користувач подає до органу рибоохорони, у 
зоні діяльності якого здійснюватиметься промисловий лов, такі документи: 

4.2.1. Заяву про реєстрацію документів для здійснення спеціального 
використання риби та інших водних живих ресурсів. 

4.2.2. Повідомлення про виділення квоти Укрдержрибгоспу. 
4.2.3. Довідку про наявність дозволених правилами, режимами 

рибальства знарядь лову, РПП (РПС/РОС), завірену користувачем. 
4.2.4. Документ про авансову плату за спеціальне використання 

риби та інших водних живих ресурсів (за винятком випадків, коли квота 
виділяється додатково з резерву ліміту, або у випадку, коли користувач 
здійснює вилучення риби та інших водних живих ресурсів без квоти в межах 
загального ліміту водойми), акт про виконання робіт з відтворення риби, 
інших водних живих ресурсів та робіт природоохоронного призначення, 
якщо такі роботи виконувались. 

4.2.5. Промисловий журнал, журнал обліку прийнятої риби та інших 
водних живих ресурсів. Сторінки журналів повинні бути пронумеровані, 
прошнуровані, скріплені підписами і печатками користувача та органу 
рибоохорони. 

4.2.6. Довідку, завірену територіальним органом Мінприроди, про 
те, що користувач ознайомлений з режимом території чи об’єкта 
природно- заповідного фонду та з особливими умовами використання 
водних живих ресурсів (якщо промисловий лов має здійснюватися в межах 
природно - заповідного фонду). 

4.3. Зареєстровані талони видаються користувачу або за його 
дорученням особі, відповідальній за проведення промислу, у двотижневий 
термін після отримання документів, зазначених у пункті 4.2 цієї Інструкції. 

Відмітка про видачу документів на ведення промислу заноситься до 
журналу реєстрації, сторінки журналу мають бути прошнуровані, 
пронумеровані та скріплені печаткою органу рибоохорони. 

У разі зміни назви, реєстраційних документів, форми власності 
користувач зобов'язаний в десятиденний термін переоформити документи 
для подальшого здійснення промислу в порядку , зазначеному в пункті 4.2 
цієї Інструкції. 

4.4. Термін дії талона встановлюється з дати видачі його і до кінця 
календарного року. 

Журнал реєстрації, заяви користувачів після закінчення терміну їх дії 
зберігаються протягом трьох років в органах рибоохорони, який їх видав. 
Талони зберігаються у користувача впродовж того самого терміну. 

У разі втрати журналу обліку вилученої риби та інших водних 
живих ресурсів, талона, бирок користувач зобов’язаний в триденний 
термін письмово повідомити про це орган рибоохорони, де їх було 
зареєстровано чи отримано. Орган рибоохорони в триденний термін з дня 
отримання повідомлення приймає рішення щодо перереєстрації або заміни 
втрачених документів та бирок. 

4.5. У разі невиконання вимог пункту 4.2 цієї Інструкції, вимог 
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правил і режимів рибальства орган рибоохорони повертає представлені 
документи без розгляду в триденний термін, повідомивши причину 
відмови. 

4.6. Після закінчення терміну дії талона користувач зобов'язаний в 
десятиденний термін пред'явити органу рибоохорони (який їх реєстрував) 
для перевірки промисловий журнал та журнал обліку прийнятої риби та 
інших водних живих ресурсів. 

4.7. Користувач, при необхідності зміни бирок, особистих даних 
рибалок та ін., за клопотанням до органу рибоохорони та погодженням має 
право на протязі терміну дії талону вносити необхідні зміни та 
доповнення. 

Далі, як приклад, надається перелік оформлених документів для 
реєстрації талону на право ведення промислового лову, але треба 
враховувати, що окрім наведених документів, до органу рибоохорони для 
реєстрації талонів необхідно надавати ще й документи зазначені у пунктах 
4.2.4. та 4.2.5. Приклад заповненого бланку заяви про реєстрацію 
документів: 

 

 
 
Далі надається приклад повідомлення про виділення користувачу 

водних живих ресурсів квоти для спеціального використання в басейні 
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Чорного моря: 

 
 
Далі, як приклад, надається довідка користувача водних живих ресурсів 

про наявність у нього дозволених знарядь лову та рибоприймального пункту 
в басейні Чорного моря: 

 
Далі надається приклад заповнення промислового талону для 

реєстрації на право проведення промислового лову водних живих ресурсів 
в басейні Чорного моря: 
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Контрольні запитання: 

1. Дії користувача при закінчення терміну дії талона. 
2. Яким чином користувач може передати частину квоти іншим фізичним або юридичним особам? 
3. Ким видаються талони? 
4. Дії користувача при втраті промислового талону. 
5. Що додатково подається до органу рибоохорони, якщо промисловий лов має здійснюватися в 

межах природно-заповідного фонду? 
6. Кому та коли видаються зареєстровані талони? 
7. Коли та яким чином можна вносити зміни до талону? 
8. Де саме та скільки зберігаються талони термін дії яких закінчився? 
9. Термін дії промислового талону. 
10. Перелік документів, які подаються користувачем до органу рибоохорони для реєстрації талонів. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3 
Тема: Користування органами рибоохорони кодексом України 

про адміністративні правопорушення 
Мета роботи: Надати практичні навички з користування Кодексом 

України про адміністративні правопорушення для керівництва в роботі 
органів рибоохорони та визначати види та розміри адміністративних 
стягнень передбачені його статтями. 

Матеріали: Кодекс України про адміністративні правопорушення. 
Завдання: Ознайомитись з теоретичними поясненнями, коротко 

законспектувати та опрацювати приклади оформлення документів.  
Теоретичні пояснення: Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду 

природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (стаття 
66. Конституції України). 

Органи держрибоохорони, відповідно до законодавства мають право: 
давати обов'язкові до виконання письмові вказівки (приписи) про усунення 
порушень у галузі охорони, використання і відтворення водних біоресурсів; 

перевіряти документи на право використання водних біоресурсів, 
зупиняти відповідно до законодавства транспортні (в тому числі плавучі) 
засоби, які задіяні в промисловому вилученні водних біоресурсів, та 
проводити огляд транспортних (у тому числі плавучих) засобів, знарядь 
лову, добутої продукції та інших спеціальних предметів, пов’язаних з 
промисловим вилученням водних біоресурсів; 

вилучати в порядку, встановленому законодавством, у осіб, які 
порушують законодавство у галузі охорони і використання водних 
біоресурсів, знаряддя добування водних біоресурсів, транспортні (в тому 
числі плавучі) засоби, обладнання та предмети, що були знаряддями 
правопорушення; незаконно добуті біоресурси; 

визначати розмір збитків, завданих рибному господарству, за 
затвердженими таксами та методиками; 

скасовувати видані дозволи чи інші передбачені законодавством 
документи на право добування водних біоресурсів в інших цілях, а також на 
право переселення та утримання в неволі чи напіввільних умовах водних 
біоресурсів; 

складати протоколи та розглядати в установленому законодавством 
порядку справи про адміністративні правопорушення в галузі охорони, 
використання і відтворення водних біоресурсів. 

Для виконання своїх посадових обов’язків, згідно діючого 
законодавства України, кожен працівник органів держрибоохорони повинен 
знати та вміти користуватися Кодексом України про адміністративні 
правопорушення. 

Далі надані основні статті КУпАП, які використовуються в роботі 
працівниками держрибоохорони: 
12 - Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність 
13 - Відповідальність неповнолітніх 
14 - Відповідальність посадових осіб 
24 - Види адміністративних стягнень 
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24 -1 - Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 
26 - Попередження 
27 - Штраф 
38 - Строки накладення адміністративного стягнення 
39 - Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була 
піддана адміністративному стягненню 
240 - Органи рибоохорони 
255 - Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні 
правопорушення 
256 - Зміст протоколу про адміністративне правопорушення 
268 - Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності 
276 - Місце розгляду справи про адміністративне правопорушення 
277 - Строки розгляду справ про адміністративні правопорушення 
283 - Зміст постанови по справі про адміністративне правопорушення 
284 - Види постанов по справі про адміністративне правопорушення 
285 - Оголошення постанови по справі про адміністративне 
правопорушення і вручення копії постанови 
289 - Строк оскарження постанови по справі про адміністративне 
правопорушення 
292 - Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі про 
адміністративне правопорушення 
293 - Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про адміністративне 
правопорушення 
298 - Обов’язковість постанови про накладання адміністративного 
стягнення 
299 - Звернення постанови до виконання 
303 - Давність виконання постанов про накладення адміністративних 
стягнень 
307 - Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу. 

Органи рибоохорони складають адміністративні протоколи та виносять 
постанови за статтями: 
50 - Порушення права державної власності на тваринний світ (переуступка 
квот) 
854.3 - Порушення правил використання об’єктів тваринного світу. 
Порушення правил рибальства 
86-1 - Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не 
забезпечених рибозахисним обладнанням 
91-2 - Перевищення лімітів та нормативів використання природних ресурсів 
188 -5 - Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб 
органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 
навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів, 
радіаційної та ядерної безпеки або охорону природних ресурсів. 

Органи рибоохорони складають адміністративні протоколи, за якими 
суди виносять постанови за статтями: 
854.4 - Порушення правил використання об’єктів тваринного світу. Грубе 
порушення правил рибальства 
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85-1 - Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів 
тваринного або рослинного світу 
88-1 - Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або 
рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі або в 
напіввільних умовах. 

Далі наведені статті КУпАП, якими користуються працівники органів 
держрибоохорони для керівництва в роботі: 

Стаття 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення 
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є 

охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, 
прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого 
правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, 
виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і 
законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил 
співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед 
суспільством. 

Стаття 2. Законодавство України про адміністративні правопорушення 
Законодавство України про адміністративні правопорушення 

складається з цього Кодексу та інших законів України. 
Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх 

у встановленому порядку до цього Кодексу застосовуються безпосередньо. 
Положення цього Кодексу поширюються і на адміністративні 

правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, 
ще не включеними до Кодексу. 

Стаття 12. Вік, після досягнення якого настає адміністративна 
відповідальність 

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на 
момент вчинення адміністративного правопорушення 
шістнадцятирічного віку. 

Стаття 13. Відповідальність неповнолітніх 
До осіб віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, які вчинили 

адміністративні правопорушення, застосовуються заходи впливу, 
передбачені статтею 24-1 цього Кодексу. 

У разі вчинення особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років 
адміністративних правопорушень, передбачених статтями 44, 51, 121-127, 
частинами першою і другою статті 130, статтями 173, 174, 185, 190-195 
цього Кодексу, вони підлягають адміністративній відповідальності на 
загальних підставах. З урахуванням характеру вчиненого правопорушення 
та особи правопорушника до зазначених осіб (за винятком осіб, які вчинили 
правопорушення, передбачені статтею 185) можуть бути застосовані заходи 
впливу, передбачені статтею 24-1 цього Кодексу. 

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб 
Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за 
адміністративні правопорушення, зв’язані з недодержанням 

установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і 
громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, 
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забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків. 
Стаття 24. Види адміністративних стягнень 
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись 

такі адміністративні стягнення: 
1) попередження; 
2) штраф; 
3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; 
4)  конфіскація: предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення; грошей, 
одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення; 

5) позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові 
(права керування транспортними засобами, права полювання); 

6) виправні роботи; 
7) адміністративний арешт. 

Законами України може бути встановлено й інші, крім зазначених у цій 
статті, види адміністративних стягнень. 

Законами України може бути передбачено адміністративне видворення 
за межі України іноземців і осіб без громадянства за вчинення 
адміністративних правопорушень, які грубо порушують правопорядок. 

Стаття 24-1. Заходи впливу, що застосовуються до неповнолітніх 
За вчинення адміністративних правопорушень до неповнолітніх у віці 

від шістнадцяти до вісімнадцяти років можуть бути застосовані такі заходи 
впливу: 

1) зобов’язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у 
потерпілого; 

2) застереження; 
3) догана або сувора догана; 
4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх 

замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх 
згодою, а також окремим громадянам на їх прохання. 

Стаття 26. Попередження 
Попередження, як захід адміністративного стягнення виноситься в 

письмовій формі. У передбачених законом випадках попередження 
фіксується іншим установленим способом. 

Стаття 27. Штраф 
Штраф - є грошовим стягненням, що накладається на громадян і 

посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, 
встановлених цим Кодексом та іншими законами України.  

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення 
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через 

два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому 
правопорушенні — два місяці з дня його виявлення. 
У разі відмови в порушенні кримінальної справи або закриття 

кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак 
адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути 
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накладено не пізніш як через місяць з дня прийняття рішення про відмову в 
порушенні кримінальної справи або про її закриття. 

Стаття 39. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що 
не була піддана адміністративному стягненню 

Якщо особа, піддана адміністративному стягненню, протягом року з 
дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового 
адміністративного правопорушення, то ця особа вважається такою, що не 
була піддана адміністративному стягненню. 

Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення 
У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: 
дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, 

яка склала протокол; відомості про особу порушника; місце, час вчинення і 
суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який 
передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси 
свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника; інші відомості, 
необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно 
матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі. 

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила 
адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих 
протокол може бути підписано також і цими особами. 

У разі відмовлення особи, яка вчинила правопорушення, від підписання 
протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила 
правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту 
протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого 
відмовлення від його підписання. 

При складенні протоколу порушникові роз’яснюються його права і 
обов’язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться 
відмітка у протоколі. 

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності 

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має 
право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати 
докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися 
юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за 
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за 
дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися 
послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться 
провадження; 

оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне 
правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу 
може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її 
сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло 
клопотання про відкладення розгляду справи. 

Стаття 276. Місце розгляду справи про адміністративне 
правопорушення 
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Справа про адміністративне правопорушення розглядається за місцем 
його вчинення. 

Стаття 277. Строки розгляду справ про адміністративні 
правопорушення 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в 
п’ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою 
особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адміністративне 
правопорушення та інших матеріалів справи. 

Стаття 283. Зміст постанови по справі про адміністративне 
правопорушення 

Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган 
(посадова особа) виносить постанову по справі. Постанова виконавчого 
органу сільської, селищної, міської ради по справі про адміністративне 
правопорушення приймається у формі рішення. 

Постанова повинна містити: найменування органу (посадової особи), 
який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої 
розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді 
справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за 
дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення. 

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за 
адміністративне правопорушення органами (посадовими особами), 
переліченими у пунктах 1-4 статті 213 цього Кодексу, одночасно 
вирішується питання про відшкодування винним майнової шкоди, то в 
постанові по справі зазначаються розмір шкоди, що підлягає стягненню, 
порядок і строк її відшкодування. 

Постанова по справі повинна містити вирішення питання про вилучені 
речі і документи, а також вказівку про порядок і строк її оскарження. 

Постанова по справі про адміністративне правопорушення 
підписується посадовою особою, яка розглянула справу. 

У випадках, передбачених законодавством України, про захід 
стягнення робиться відповідний запис на протоколі про адміністративне 
правопорушення або постанова оформляється іншим установленим 
способом. 

Стаття 284. Види постанов по справі про адміністративне 
правопорушення 

По справі про адміністративне правопорушення, орган (посадова 
особа) виносить одну з таких постанов:  

1) про накладення адміністративного стягнення; 
2) про застосування заходів впливу, передбачених статтею 24-1 цього 

Кодексу; 
3) про закриття справи. 

Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного 
зауваження, передачі матеріалів на розгляд громадської організації чи 
трудового колективу або передачі їх прокурору, органу досудового слідства 
чи дізнання, а також при наявності обставин, передбачених статтею 247 
цього Кодексу. 
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Стаття 285. Оголошення постанови по справі про адміністративне 
правопорушення і вручення копії постанови 

Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 
Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, 
щодо якої її винесено. 

Копія постанови в той же строк вручається або висилається 
потерпілому на його прохання. 

Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо копія постанови 
висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. 

По справах про адміністративне правопорушення, передбачені 
статтями 174 і 191 цього Кодексу, щодо особи, якій вогнепальну зброю, а 
також бойові припаси ввірено в зв’язку з виконанням службових обов’язків 
або передано в тимчасове користування підприємством, установою, 
організацією, суд надсилає копію постанови, крім того, відповідному 
підприємству, установі або організації для відома і органу внутрішніх справ 
для розгляду питання про заборону цій особі користуватися вогнепальною 
зброєю. 

Стаття 289. Строк оскарження постанови по справі про адміністративне 
правопорушення 

Скаргу на постанову по справі про адміністративне правопорушення 
може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. В 
разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою 
особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом 
(посадовою особою), правомочним розглядати скаргу. 

Стаття 292. Строк розгляду скарги і протесту на постанову по справі 
про адміністративне правопорушення 

Скарга і протест на постанову по справі про адміністративне 
правопорушення розглядаються правомочними органами (посадовими 
особами) в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не 
встановлено законами України. 

Стаття 293. Розгляд скарги і протесту на постанову по справі про 
адміністративне правопорушення 

Орган (посадова особа) при розгляді скарги або протесту на постанову 
по справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і 
обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень: 

1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без задоволення; 
2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд; 
3) скасовує постанову і закриває справу; 
4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним актом 

про відповідальність за адміністративне правопорушення, з тим, однак, щоб 
стягнення не було посилено. 

Якщо буде встановлено, що постанову винесено органом (посадовою 
особою), неправомочним вирішувати цю справу, то така постанова 
скасовується і справа надсилається на розгляд компетентного органу 
(посадової особи). 

Стаття 298. Обов’язковість постанови про накладення 
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адміністративного стягнення 
Постанова про накладення адміністративного стягнення є 

обов’язковою для виконання державними і громадськими органами, 
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і 
громадянами. 

Стаття 299. Звернення постанови до виконання 
Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає 

виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено цим 
Кодексом та іншими законами України. 

При оскарженні або опротестуванні постанови про накладення 
адміністративного стягнення постанова підлягає виконанню після 
залишення скарги або протесту без задоволення, за винятком постанов про 
застосування заходу стягнення у вигляді попередження, а також у випадках 
накладення штрафу, що стягується на місці вчинення адміністративного 
правопорушення. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді 
штрафу підлягає примусовому виконанню після закінчення строку, 
встановленого частиною першою статті 307 цього Кодексу. 

Постанова про накладення адміністративного стягнення звертається до 
виконання органом (посадовою особою), який виніс постанову. 

Стаття 303. Давність виконання постанов про накладення 
адміністративних стягнень 

Не підлягає виконанню постанова про накладення адміністративного 
стягнення, якщо її не було звернуто до виконання протягом трьох місяців 
з дня винесення. В разі зупинення виконання постанови відповідно до статті 
291 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до розгляду скарги 
або протесту. У разі відстрочки виконання постанови відповідно до статті 
301 цього Кодексу перебіг строку давності зупиняється до закінчення 
строку відстрочки. 

Законами України може бути встановлено й інші, більш тривалі строки 
для виконання постанов по справах про окремі види адміністративних 
правопорушень. 

Стаття 307. Строки і порядок виконання постанови про накладення 
штрафу 

Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 
п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення 
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови — не 
пізніш як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги 
або протесту без задоволення. 

У разі відсутності самостійного заробітку в осіб віком від шістнадцяти 
до вісімнадцяти років, які вчинили адміністративне правопорушення, 
штраф стягується з батьків або осіб, які їх замінюють. 

Органи рибоохорони мають право виносити постанови згідно статті 
240 КУпАП: 

Стаття 240. Органи рибоохорони 
Органи рибоохорони розглядають справи про адміністративні 
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правопорушення, пов’язані з порушенням правил рибальства та охорони 
рибних запасів, передбачені статтею 50, частиною третьою статті 85, 
статтями 86-1, 91-2 і 188-5 цього Кодексу. 

Від імені органів рибоохорони розглядати справи про адміністративні 
правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: 
керівник спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі 
рибного господарства та його заступники, начальники басейнових 
управлінь по охороні, відтворенню рибних ресурсів і регулюванню 
рибальства та їх заступники, начальники відділів рибоохорони зазначених 
басейнових управлінь, начальники державних інспекцій рибоохорони, 
старші державні інспектори та державні інспектори рибоохорони. 

Стаття 50. Порушення права державної власності на тваринний світ 
Самовільна переуступка права користування об’єктами тваринного 

світу, а також укладення інших угод, які в прямій чи прихованій формі 
порушують право державної власності на тваринний світ, — тягнуть за 
собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до 
семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або 
накладення штрафу на посадових осіб - від п'яти до восьми 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 86-1. Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не 
забезпечених рибозахисним обладнанням 

Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених 
рибозахисним обладнанням, якщо його наявність передбачена відповідними 
нормативами, або з неефективно працюючим рибозахисним обладнанням, 
— тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до шести 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Стаття 91-2. Перевищення лімітів та нормативів використання 
природних ресурсів 

Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання 
природних ресурсів, — тягне за собою накладення штрафу на громадян від 
трьох до вісімнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на 
посадових осіб - від дев'яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян. 

Стаття 188-5. Невиконання законних розпоряджень чи приписів 
посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі 
охорони навколишнього природного середовища, використання природних 
ресурсів, радіаційної та ядерної безпеки або охорону природних ресурсів 

Невиконання законних розпоряджень чи приписів, інших законних 
вимог посадових осіб органів, які здійснюють державний контроль у галузі 
охорони навколишнього природного середовища, використання природних 
ресурсів, радіаційної та ядерної безпеки або охорону природних ресурсів, 
ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, 
вчинення інших перешкод для виконання покладених на них, — тягнуть за 
собою накладення штрафу на громадян від дев'яти до п'ятнадцяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від 
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п'ятнадцяти до сорока п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Стаття 85. ч.3. Порушення правил використання об’єктів тваринного 
світу 

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. 

Органи рибоохорони також мають право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення по статтям КУпАП передбачених ст. 255, 
але ці справи розглядаються судами. 

Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про 
адміністративні правопорушення (витяг) 

У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються 
органами, зазначеними в статтях 218 — 221 цього Кодексу, протоколи про 
правопорушення мають право складати: 

1) уповноважені на те посадові особи: 
- органів рибоохорони (статті 85, 85-1, 88-1). 
Стаття 85. ч.4. Порушення правил використання об’єктів тваринного 

світу 
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. 

Стаття 85-1. Виготовлення та збут заборонених знарядь добування 
об’єктів тваринного або рослинного світу 

Виготовлення, збут заборонених знарядь добування об’єктів 
тваринного або рослинного світу, а також збут незаконно добутої продукції, 
— тягнуть за собою накладення штрафу від дев'яти до двадцяти одного 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян з конфіскацією цих 
знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення. 

Стаття 88-1. Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів 
тваринного або рослинного світу, правил утримання диких тварин у неволі 
або в напіввільних умовах 

Порушення порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного або 



26 
 

рослинного світу, — тягне за собою накладення штрафу від трьох до 
п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без такої. 

Ті самі дії, вчинені щодо об’єктів тваринного або рослинного світу, які 
перебували в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, 
занесених до Червоної книги України або які охороняються відповідно до 
міжнародних договорів України, — тягнуть за собою накладення штрафу 
від дев'яти до двадцяти чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян з конфіскацією об'єктів тваринного або рослинного світу чи без 
такої. 

Контрольні запитання: 
1. Зміст протоколу про адміністративне затримання. 
2. Порядок сплати штрафів накладених постановою по справі про адміністративне 
правопорушення. 
3. Строк накладання адміністративного стягнення разі відмови закриття кримінальної справи. 
4. В яких випадках постанова про накладення адміністративного стягнення не підлягає 
виконанню? 
5.  Права особи на яку складається протокол про адміністративне правопорушення. 
6. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. 
7. В яких випадках справу про адміністративне правопорушення може бути розглянуто за 
відсутності особи, яка притягається до відповідальності? 
8. Коли стягнення у вигляді штрафу підлягає примусовому виконанню? 
9.  Порядок оголошення постанови по справі про адміністративне правопорушення. 
10. Види винесених рішень при розгляді скарги на постанову по справі про адміністративне 
правопорушення. 
11. В чому полягає оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення 
адміністративного правопорушення? 
12. Які Ви знаєте заходи адміністративних стягнень? 
13. Після закінчення якого строку особа вважається такою, що не була піддана 
адміністративному стягненню? 
14. Що таке штраф? 
15. Яким чином здійснюється обчислення строків адміністративного стягнення? 
16. Які заходи впливу за вчинення адміністративних правопорушень можуть бути застосовані до 
неповнолітніх у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років? 
17. За які адміністративні правопорушення посадові особи підлягають адміністративній 
відповідальності? 
18. Які особи підлягають адміністративній відповідальності? 
19. В чому полягає конфіскація предмета, який став знаряддям адміністративного 
правопорушення? 

 
ПРАКТИЧНА РОБОТА № 4 

Тема: Класифікація органами рибоохорони адміністративних 
правопорушень 

Мета роботи: Надати практичні навички з визначення класифікації 
порушення при складанні адміністративного протоколу органами 
рибоохорони. 

Матеріали: Правила промислового рибальства в басейні Чорного 
моря, Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших 
водних живих ресурсів, Кодекс України про адміністративні 
правопорушення. 

Завдання: Ознайомитись з теоретичними поясненнями, коротко 
законспектувати та опрацювати приклади оформлення документів.  

Теоретичні пояснення: При складанні адміністративного протоколу 
інспектор рибоохорони повинен правильно класифікувати адміністративне 
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правопорушення, визначити пункт Правил рибальства або Інструкції про 
порядок спеціального використання риби та інших, які було порушено. У 
разі неправильної класифікації порушення, адміністративний протокол не 
буде розглянутий в суді або може бути скасований. Для якісної кваліфікації 
порушень необхідно знати та вміти швидко користуватися наступними 
документами: 

Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря (витяг) 
9. Забороняється: 

9.1. Скидати в рибогосподарські водні об'єкти і їхню 
водоохоронну зону неочищені й незнешкоджені стічні води промислових, 
комунальних, сільськогосподарських, інших підприємств, а також води 
після миття транспорту, виробничі, побутові та інші види відходів. 

9.2. Скидати ґрунт, вибраний при проведенні 
днопоглиблювальних, дноочисних та інших робіт, а також пульпу, що 
створюється за межами відведених і позначених місць та не в установлені 
терміни. 

9.3. Здійснювати в рибогосподарських водних об'єктах 
вимочування льону, конопель, миття автотранспорту, винної тари, тари з-
під ядохімікатів та інших речовин, що негативно впливають на 
гідрохімічний режим водних об'єктів. 

9.4. Здійснювати заготівлю лісу на берегах рік та їхніх приток, що 
є місцями нересту цінних видів риб, інших водних живих ресурсів на 
відстані менше ніж 1 км від берега, а в районі розміщення рибоводних 
заводів і господарств із розведення риб, інших водних організмів - на 
відстані менше ніж 3 км. 

9.5. Вилучення заборонених, незаконно встановлених знарядь 
лову та незаконно вилучених водних живих ресурсів без відповідного 
запису в судновому журналі і без оповіщення державних органів 
рибоохорони. 

9.6. Знаходитися промисловим, транспортним та іншим суднам у 
межах заборонених для промислу місцях, за винятком транзитного проходу 
і проходу фарватером, зупинок біля поселень, для встановлення бакенів і у 
випадках надзвичайної потреби (шторм, туман, аварія тощо.). 

9.7. Всюди продаж і скупка водних живих ресурсів (об'єктів 
промислу) та продукції із них без наявності у продавця документів, що 
підтверджують законність їх вилучення або придбання. 

9.8. У прибережних захисних смугах забороняється: 
9.8.1. Застосування авіа опилення і авіаобприскування при обробці 

сільськогосподарських, лісних та інших масивів. 
9.8.2. Використання для будь-яких цілей препаратів ДДТ, 

гексахлорану та інших речовин, гранично допустима концентрація яких для 
води рибогосподарських водних об'єктів нормується як "відсутність". 

9.8.3. Застосування пестицидів із незатвердженими ГД К для води 
рибогосподарських водних об'єктів. 

9.8.4. Будівництво складів для схову пестицидів і мінеральних 
добрив, влаштування злітно-посадочних майданчиків для авіа хімічних 
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робіт, ванн для купання худоби, майданчиків для заправки наземної 
апаратури отрутохімікатами. 

9.8.5. Будівництво тваринницьких ферм і комплексів, 
розміщення шлаконакопичувачів, сховищ, відстійників, промислових 
відходів та інших гідротехнічних споруд, що можуть створювати 
негативний вплив на прибережні води морів, рік, озер тощо. 

9.9. Користувачам водних живих ресурсів забороняється: 
9.9.1. Здійснення промислу виробничими підрозділами 

користувача (ланки, дільниці, бригади тощо) на суднах, що не призначені 
для здійснення промислу, та (або) без наявності у рибалок, відповідальних 
за вилучення, промислових квитків, талонів, журналів обліку вилучених 
водних живих ресурсів (промислових журналів), а в інших рибалок, які 
здійснюють вилучення водних живих ресурсів у зазначених підрозділах 
користувача, посвідчень рибалок. 

9.9.2. Зберігати об'єкти промислу, невраховані чи заборонені до 
вилову, частини їхнього тіла, а також приймати (здавати) виловлені об'єкти 
одного виду під іншою назвою або без видової назви. 

9.9.3. Вести неточно облік та подавати неточні звітні облікові дані 
про райони та об'єкти промислу, обсяги вилучення водних живих ресурсів 
та заготівлю ікри. 

9.9.4. Зберігати на судні, бригадному стані тощо або у 
водоохоронній зоні неопломбовані державними органами рибоохорони 
знаряддя лову, застосування яких у даному районі і в даний період 
заборонено. 

9.9.5. Використовувати ставні знаряддя лову, не позначаючи їх 
розташування за допомогою буїв чи розпізнавальних знаків. 

9.9.6. Використовувати знаряддя лову із водних об'єктів, в яких 
виявлені осередки паразитарних та інфекційних захворювань риб, в інших 
водних об'єктах без попередньої дезінфекції цих знарядь. 

9.9.7. Перебувати на водному об'єкті або у водоохоронній зоні зі 
знаряддями лову, застосування яких заборонено цими Правилами, а також 
із вибуховими та отруйними речовинами, за винятком випадків (проведення 
на водних об'єктах робіт, пов'язаних із застосуванням цих речовин, а також 
при транзитному проходженні), узгоджених з державними органами 
рибоохорони. 

9.9.8. Викидати за борт улов (у тому числі дозволених до вилову 
об'єктів промислу)або його частину. У таких випадках користувач 
зобов'язаний відшкодувати завдані збитки. 

9.9.9. Вилов риби, інших водних живих ресурсів на зимувальних 
ямах. 

9.10. Без погодження з державними органами рибоохорони 
забороняється: 

9.10.1. Будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан 
водних живих ресурсів, без виконання обов'язкових заходів для 
попередження та зменшення можливого впливу. 

9.10.2. Проводити в рибогосподарських водних об'єктах без 
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обґрунтування наукових установ, підприємств, організацій та дозволу 
Мінекобезпеки акліматизацію та переселення водних організмів. 

9.10.3. Здійснювати обваловування та відбудову зруйнованих 
валів на заплавних ділянках, що є місцями нересту, міграцій риб та інших 
водних живих ресурсів. 

9.10.4. Створювати завали та перегороджувати ріки, протоки, 
канали, руйнувати вали та береги, проводити будівництво ставів і каналів, 
випускати з лиманів і озер воду, проводити відторгнення морських заток, 
відділення морських акваторій дамбами. 

9.10.5. Здійснювати забір води з рибогосподарських водних 
об'єктів для потреб промисловості, сільського, комунального та особистого 
господарства. Експлуатувати водозабірні споруди без ефективних 
рибозахисних пристроїв. 

9.10.6. Здійснювати видобуток гравію та піщано-черепашкової 
суміші в рибогосподарських водних об'єктах та в прибережних захисних 
зонах. 

9.10.7. Здійснювати в рибогосподарських водних об'єктах 
днопоглиблювальні, вибухові, бурові, сейсмологічні та 
геологорозвідувальні роботи, за винятком проведення невідкладних 
днопоглиблювальних робіт для підтримки судноплавства на обмілілих 
ділянках річок. Для проведення вибухових робіт у зазначених випадках 
потрібно негайно сповістити в державні органи рибоохорони. 

9.10.8. Здійснювати заготівлю очерету, рогозу та інших водних 
рослин у рибогосподарських водних об'єктах і на їхніх берегах. 

9.10.9. Здійснювати встановлення штучних рифів. 
9.10.10. Проводити на рибогосподарських водних об'єктах і їхніх 

ділянках роботи з розведення та вирощування водних живих ресурсів. 
10. Забороняється промисел протягом всього року: 

10.1. У Чорному морі: В перед гирловому просторі р. Дунай (від 
Старостамбульського гирла до Білгородського каналу включно і на 10 км у 
глиб моря) на ділянках шириною по 1 км в обидва боки від кожного рукава 
й гирла, рахуючи від середини фарватера і на 5 км в глиб моря. 

10.2. У р. Дніпро: 
10.2.1. Протягом 10 км униз по річці від греблі Каховської ГЕС. 
10.2.2. На Львівській ямі (на 100 м вгору і на 700 м вниз річкою від 

пристані с. Львово). 
10.2.3. На ділянці нижче лінії, що йде від Верхньокасперовського 

маяка через усі гирла на щоглу Червоної Хати й далі на вершину заплави 
Глаголь, на південь до виходу протоки Джигирка, включаючи Щукову 
Забич, і далі на материковий берег, і в 

Дніпровському лимані перед гирлом р. Дніпро по лінії, що йде від гирла 
балки, розміщеної біля східного кінця с. Широка Балка, через лиман у точці 
в 4,5 км до заходу від рибоприймального пункту в с.Рибальче, а також на 
Станіславській ямі (навпроти с. Станіслав). 

10.3. У р. Південний Буг: 
10.3.1. На ділянці від греблі Олександрівської ГЕС протягом 4 км 
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вниз по річці. 
10.3.2. На ділянці в межах м. Первомайська від впадіння р. 

Кодима вниз рікою до міської межі. 
10.3.3. У притоці р. Синюха на ділянці від Первомайського заводу 

будматеріалів до впадіння в р. Південний Буг. 
10.4. У верхів'ї лиману Сасик: 
10.4.1. Від лінії, що з'єднує південні межі сіл Борисівка й Трапівка 

до гирл рік Когільник і Сарата та в поймах цих рік до автошляхових мостів 
на трасі Татарбунари - Жовтий Яр. 

10.5. У Дністровському лимані: 
10.5.1. Перед гирлами рік Дністер і Турунчук - на відстані 2 км 

праворуч і ліворуч від гирл та на 2 км в глиб лиману, а також на 2 км в глиб 
цих річок. 

10.5.2. На ділянці від гирла р. Турунчук уздовж західного берега 
до м.Білгород-Дністровський - на відстані 1 км в глиб лиману. 

10.5.3. Перед гирлом, що з'єднує Дністровський лиман з морем на 
відстані 1 км в обидва боки від гирла, на 2 км в глиб моря і на 1 км всередину 
приморської частини Дністровського лиману, від Кароліно-Бугазької коси. 

10.5.4. У Гарагольській затоці. 
10.6. У Хаджибейському лимані: У верхів'ї від лінії, що з'єднує 

північну межу с. Щорсове й південну межу с. Жовте до гирла р. Малий 
Куяльник та в поймі цієї ріки до південної межі с. Білка. 

10.7. У протоці Джигірка: На всьому протязі. 
10.8. У Чорному морі тралами в районах, обмежених: 
10.8.1. Меридіанами 35 град.05 мін.сх.д. і 35 град. 50,5 мін.сх.д., 

береговою межею та лінією, яка проходить на віддалі 12 миль від берега. 
10.8.2. Береговою межею та лінією, яка проходить через південну 

межу мису Євпаторійський, точки 45 град.09 мін.півн.ш. 33 град.16 мін.сх.д. 
і 45 град.00 мін.півн.ш. 33 град.04 мін.сх.д., далі йде на віддалі 12 миль від 
берега до перети ну з лінією, що з'єднує мис Тарханкут і Дністровсько-
Царгородський маяк, і далі до мису Тарханкут. 

10.8.3. З півдня лінією, що з'єднує мис Тарханкут із Дністровсько- 
Царгородським маяком. 

10.8.4. Зі сходу меридіаном 30 град.00 мін.сх.д., із заходу - 
береговою смугою та з півдня державним кордоном. 

10.9. В озерах: 
10.9.1. Ялпуг - у верхів'ї від автошляхового мосту Болград - Рені 

вниз до лінії, що з'єднує північний край села Тополине й протилежний 
берег на 5 кілометрів у південному напрямку від села Виноградівка. 

10.9.2. Кагул - від риборозплідника рибколгоспу ім.Шмідта на 2 
км вздовж берега в бік м.Рені та на 500 метрів в глиб озера, включаючи 
протоку Руська. 

10.9.3. Кугурлуй - у межах від каналу Тобочел Ренійського району, 
включаючи райони плавнів Каприці, Голобова Скеля, Шурой, канал 
"Георгій Запша" до виходу в озеро Кугурлуй і в глиб водойми на 200 метрів 
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11. Забороняється ведення промислу в такі строки: 
11.1. У річках: 
11.1.1. Дніпро - від гирла до забороненого простору Каховської 

ГЕС, а також у придатковій системі - з 10 квітня по 15 червня. Заборона не 
поширюється на лов оселедця на ділянці від верхнього кордону 
Нижньодніпровського забороненого простору до нижнього кордону 
забороненого простору у с.Львово. 

11.1.2. Інгулець - від гирла до с.Велика Олександрівка - з 10 квітня 
по 15 червня. 

11.1.3. Південний Буг - від Варваровського моста вгору рікою до 
забороненого простору Олександрівської ГЕС - з 5 квітня по 5 червня і від 
забороненого простору Олександрівської ГЕС до с.Г олоскове - з 5 квітня по 
20 червня. Заборона не поширюється на вилов пузанка. 

11.1.4. Інгул - на всьому протязі з придатковою системою - з 1 
квітня по 30 червня; 

11.1.5. Дністер з рукавом Турунчук - з 15 квітня по 5 червня, в 
заплавних озерах - з 15 квітня по 15 червня. Заборона не поширюється на 
лов оселедців. 

11.1.6. Дунай, його протоках, гирлах і єриках - з 1 по 30 травня, у 
придунайських озерах, лимані Сасик і Стенсівсько-Жебріянських плавнях - 
з 15 квітня по 15 червня. Заборона не поширюється на лов сітками в річці 
осетрових і оселедця. 

11.2. У лиманах: 
11.2.1. Дніпровському (західним кордоном є лінія коса Очаківська 

- коса Кінбурнська), Бузькому й Березанському - на всій акваторії з 5 квітня 
по 5 червня. Заборона не поширюється на вилов оселедців і пузанка. 

11.2.2. Дніпровському - на відстані 1,5 км від берега в глиб лиману 
на ділянці від нижньої межі Дніпровського забороненого простору до 
Покровсько-Хуторського лабазу, включаючи всю придаткову озерну 
систему - з 6 по 15 червня. 

11.2.3. Хаджибейському - з 15 квітня по 15 червня. 
11.2.4. Сухому - з 1 травня по 15 червня. 
11.2.5. Дністровському з плавнями, що прилягають до нього, - з 15 

квітня до 31 липня. Заборона не поширюється на лов оселедців. 
11.2.6. Кучурганському - з 15 квітня по 15 червня. 
11.3. У гирлах озер і лиманів: Що з'єднуються з Чорним морем і 

перед гирлами з боку моря та лиманів - на відстані 500 м праворуч і ліворуч 
від гирла та на 500 м в глиб моря, озера чи лиману - з 1 квітня по 31 серпня. 

11.4. У полойних системах і займищах усіх річок від скресання 
криги до спаду весняної повені. 
11.5. В усіх інших, не перерахованих у статтях 10 і 11 цих Правил 
внутрішніх водних об'єктах Миколаївської, Херсонської, Одеської 
областей, - з 1 квітня по 30 червня, Автономної Республіки Крим - з 1 квітня 
по 31 травня. 

16. Забороняється: 
16.1. Усякий вид та засіб промислу, не передбачений пунктами 13 
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і 14 цих Правил. 
16.2. Добування занесених у Червону книгу України тварин і 

рослин, крім плідників, які відбираються для потреб рибництва (прилов 
видів, які занесені до Червоної книги України, випускаються у 
рибогосподарські водні об'єкти в живому вигляді, а заснула риба, інші водні 
живі ресурси оприбутковуються). 

16.3. Займати знаряддями лову та іншими спорудами для вилову 
водних живих ресурсів понад 2/3 ширини русла ріки, струмка чи протоки, а 
також закидання неводів з протилежних берегів "у замок". 

16.4. Установлювати ставні знаряддя лову в шаховому порядку. 
16.5. Виконувати тралення різноглибинним тралом без використання 

приладів контролю горизонтального ходу трала, а також із доторканням 
розпірних дошок до ґрунту. 

16.6. Вилов рибця на греблях у нижньому Дніпрі. 
16.7. Використання суден для лову закидними неводами й 

волокушами в р. Дунай. 
16.8. Застосування: 
16.8.1. Неводів та волокуш з приводами понад 1/2 довжини 

відповідного крила. 
16.8.2. Ставних порядків у лиманах довжиною понад 600 м і на 

відстані ближче 500 м один від одного, за винятком вилову піленгаса, коли 
відстань між сітками не обмежується. 

16.8.3. У р. Дунай з її придатковою системою та передгирловим 
простором лав ятерів і порядків сіток довжиною понад 150 м з відстанню 
між лавами ятерів менше 200 м, а між порядками сіток - менше 500 м один 
від одного. 

16.8.4. Порізі в сітках при спеціалізованому промислі оселедців 
(крім р. Дунай з її придатковою системою і передгирловим простором), 
калкана, катрана і скатів. 

16.8.5. Лійок з кільцями в ставних неводах з розміром вічка менше 
як 20 мм. 

16.8.6. Сіток у Дніпровському і Бузькому лиманах у світлий час доби 
від закінчення весняної заборони до 15 вересня. Державним органам 
рибоохорони надається право дозволяти в окремих випадках залишати на 
промислі сітки у вихідні й передсвяткові дні у світлий час доби. 

16.8.7. Бурил у Дніпровському і Бузькому лиманах у темний час 
доби. 

16.8.8. Будь-яких засобів і пристроїв, що зменшують розмір вічка 
нижче допустимого. 

16.8.9. Ставних неводів, ятерів та сіток у гирлах та протоках. 
16.8.10. Плавних сіток без нижньої підбори з ядром, що волочиться 

по дну. 
16.8.11. Сіткових пасток при гардах. 
16.9. При добуванні водних живих ресурсів застосовувати знаряддя 

лову з розміром вічка нижче розмірів, передбачених Правилами рибальства. 
22. Порядок притягнення порушників цих Правил до адміністративної, 



33 
 

дисциплінарної, кримінальної та цивільно-правової відповідальності, а 
також відшкодування збитків, завданих рибному господарству, 
визначаються діючим законодавством. Припинення права спеціального 
використання водних живих ресурсів не звільняє користувача від 
зобов'язань щодо компенсації збитків, завданих ним внаслідок порушення. 

23. Вибірка з води знарядь лову, що використовувались з порушенням 
цих Правил, доставка затриманих знарядь лову, плавзасобів та уловів до 
місць зберігання на вимогу працівників державних органів рибоохорони 
проводиться порушником за його рахунок. 

Інструкція 
про порядок спеціального використання риби та інших водних 

живих ресурсів (витяг) 
4. Порядок видачі дозвільних документів для здійснення 
промислового лову. 

4.2. Для реєстрації талона на здійснення промислового лову риби 
та інших водних живих ресурсів користувач подає до органу рибоохорони, 
у зоні діяльності якого здійснюватиметься промисловий лов, такі 
документи: 

4.2.1. Заяву про реєстрацію документів для здійснення 
спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів. 

4.2.2. Повідомлення про виділення квоти Укрдержрибгоспу. 
4.2.3. Довідку про наявність дозволених правилами, режимами 

рибальства знарядь лову, РПП (РПС/РОС), завірену користувачем. 
4.2.4. Документ про авансову плату за спеціальне використання 

риби та інших водних живих ресурсів (за винятком випадків, коли квота 
виділяється додатково з резерву ліміту, або у випадку, коли користувач 
здійснює вилучення риби та інших водних живих ресурсів без квоти в межах 
загального ліміту водойми), акт про виконання робіт з відтворення риби, 
інших водних живих ресурсів та робіт природоохоронного призначення, 
якщо такі роботи виконувались. 

4.2.5. Промисловий журнал, журнал обліку прийнятої риби та 
інших водних живих ресурсів. Сторінки журналів повинні бути 
пронумеровані, прошнуровані, скріплені підписами і печатками 
користувача та органу рибоохорони. 

4.2.6. Довідку, завірену територіальним органом Мінприроди, 
про те, що користувач ознайомлений з режимом території чи об’єкта 
природно- заповідного фонду та з особливими умовами використання 
водних живих ресурсів (якщо промисловий лов має здійснюватися в межах 
природно-заповідного фонду). 
6. Порядок вилучення риби та інших водних живих ресурсів 

6.2. При проведенні промислового лову дозволяється вилучення 
риби та інших водних живих ресурсів з дотриманням ліцензійних умов, 
правил, режимів рибальства, що діють на рибогосподарському водному 
об'єкті, де здійснюється промисел, цієї Інструкції за наявності в рибалки, 
відповідального за лов у виробничому підрозділі користувача, талона, який 
реєструється органом рибоохорони, промислового журналу, біркованих 
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знарядь лову, а в рибалок, які здійснюють лов у складі зазначеного 
підрозділу, - посвідчення рибалки, яке видає користувач, за винятком 
екіпажів риболовних суден, піднаглядних кваліфікаційному товариству. 

При проведенні дослідного лову дозволяється вилучення риби та інших 
водних живих ресурсів з дотриманням вимог програми дослідних робіт, цієї 
Інструкції, за наявності у відповідального за проведення дослідного лову 
дозволу талона, промислового журналу, а в рибалки, який здійснює лов у 
складі виробничого підрозділу користувача, у тому числі й за договорами 
про спільне проведення дослідних робіт, - посвідчення рибалки, яке 
видається користувачем або співвиконавцем, за винятком екіпажів 
риболовних суден, піднаглядних класифікаційному товариству. 

Проведення промислового або дослідного лову без відповідального за 
його проведення (який визначається наказом користувача) забороняється. 
7. Порядок ведення промислового журналу 

7.1. Промисловий журнал є основним документом з обліку 
обсягів вилучених риби та інших водних живих ресурсів. 

7.2. Відповідальним за правильне і своєчасне ведення 
промислового журналу при здійсненні промислового лову є рибалка, 
відповідальний за лов у виробничому підрозділі користувача, а при 
здійсненні дослідного лову зазначений журнал зобов'язаний вести 
представник юридичної особи, відповідальний за його проведення. 

7.3. Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, 
прошнуровані і скріплені підписами, печатками користувача та органу 
рибоохорони. 

7.4. Усі записи в журналі виконуються акуратно, розбірливо, 
пастою або чорнилом. У разі неточності в записах весь горизонтальний 
рядок закреслюється двома прямими лініями і записи поновлюються в 
наступному рядку. 

7.5. На титульній сторінці журналу записуються його повна 
назва, порядковий номер, дата початку ведення журналу, назва користувача, 
назва та номер структурного підрозділу користувача або співвиконавця, 
тип, назва, номер, порт приписки судна. 

7.6. Журнал ведеться тільки в період здійснення операцій, 
пов’язаних з вилученням риби та інших водних живих ресурсів : 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - щоденно на місці лову на кожному судні безпосередньо; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - на місці базування (рибстані). 
7.7. У графі 1 записуються число, місяць, рік, час (година) виходу на 
лов : 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової операції; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на промисел на 
рибогосподарському водному об’єкті. 

7.8. У графі 2 записуються назва рибогосподарського водного 
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об’єкта або його частини, місце здійснення лову (номер квадрата, 
кординати) : 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової операції; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на промисел на 
рибогосподарському водному об’єкті. 

7.9. У графі 3 записуються: - вид лову (промисловий, дослідно- 
конструкторський, контрольний, меліоративний, науково-дослідний, 
науково-промисловий лов); 

- вид промислової операції (траління, закидання, притонення 
кошильних, кільцевих, закидних неводів, дифонів, постановка пасток, 
зябрових сіток, ставних неводів, наживних крючків та інших знарядь лову); 

- тривалість лову при тралінні, закиданні, притоненні кошільних, 
кільцевих, закидних неводів, дифонів і інших - дата і час початку та 
закінчення промислової операції, при перебуванні на лову пасток зябрових 
сіток, інших знарядь лову - дата і час початку та закінчення промислової 
операції. 

Зазначена графа заповнюється : 
- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного 

товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової операції; 
- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 

товариства, - безпосередньо перед кожним виходом на промисел у 
рибогосподарському водному об’єкті, а дата і час - безпосередньо на пункті 
базування (рибстані) після закінчення даної промислової операції. 

7.10. У графах 4, 5, 6 записуються назва та параметри знарядь 
лову, які перебувають на лову (довжина, висота, розмір вічка), їх кількість: 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - щоденно на промислі з початку кожної промислової операції; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - безпосередньо перед початком виходу на промисел на 
рибогосподарському водному об’єкті. 

7.11. У графі 7 записуються назви видів риби та інших вилучених 
водних живих ресурсів : 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - щоденно на промислі після закінчення технологічної операції 
із сортування риби за видами у відповідності до технологічних інструкцій 
та ДСТУ; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства, - на пункті базування (рибстані) після сортування та здавання 
риби та інших водних живих ресурсів у відповідності до технологічних 
інструкцій. 

7.12. У графі 8 записується літерами кількість вилучених особин 
осетрових риб, камбали-калкана, інших видів риб та водних живих ресурсів, 
визначених Укрдержрибгоспом. 

7.13. У графі 9 записують дату, час (годин) та місце здачі улову 
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після здавання його на РИП. 
7.14. У графі 10 записується літерами кількість риби та інших 

водних живих ресурсів за видами і вагою, зданих на РИП (під час здавання 
рибопродукції вказується згідно з нормативами розрахункова вага 
вилучених видів риби та інших водних живих ресурсів) та списаних до акта 
(за його наявності) : 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства 
з приймальним пунктом на борту судна, - на промислі після повного 
завершення технологічного процесу конкретної промислової операції у 
відповідності до технологічних інструкцій і ДСТУ; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства з береговим РПП, і для суден, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства, - на пункті базування (рибстані) після 
здавання риби та інших водних живих ресурсів у відповідності до 
технологічних інструкцій і ДСТУ. 

7.15. У графі 11 записуються номер квитанції і номер акта про 
списання риби та інших водних живих ресурсів (за його наявності) : 

- для суден, що підлягають нагляду класифікаційного товариства 
з рибоприймальним пунктом на борту судна, - на промислі після повного 
завершення технологічного процесу конкретної промислової операції у 
відповідності до технологічної інструкції і ДСТУ; 

- для суден, що не підлягають нагляду класифікаційного 
товариства з береговим РИП, і для суден, що не підлягають нагляду 
класифікаційного товариства, - на пункті базування (рибстані) після 
здавання риби та інших водних живих ресурсів у відповідності до 
технологічної інструкції і ДСТУ. 

7.16. У графі 12 після відповідного оформлення журналу ставить 
підпис рибалка, відповідальний за лов у виробничому підрозділі 
користувача, а при здійсненні дослідного лову - особа, відповідальна за його 
проведення. 

Закон України «Про тваринний світ» (витяг) 
Стаття 34. Обов’язки користувачів об’єктами тваринного світу 
Користувачі об'єктами тваринного світу в установленому 

законодавством порядку зобов'язані: 
- додержуватися встановлених правил, норм, лімітів і строків 

використання об'єктів тваринного світу; 
- використовувати тваринний світ у способи, що не допускають 

порушення цілісності природних угруповань і забезпечують збереження 
тварин, яких не дозволено використовувати; 

- безперешкодно допускати до перевірки всіх об'єктів, де 
утримуються, перероблюються та реалізуються об'єкти тваринного світу, 
представників органів, що здійснюють державний контроль за охороною і 
використанням тваринного світу, своєчасно виконувати їх законні вимоги 
та розпорядження;  

- своєчасно вносити збір за спеціальне використання об'єктів 
тваринного світу. 
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Користувачі об'єктами тваринного світу, які здійснюють ведення 
мисливського та рибного господарства, також зобов'язані: 

- раціонально використовувати об'єкти тваринного світу, не 
допускати погіршення екологічного стану середовища існування тварин 
внаслідок власної діяльності, застосовувати природоохоронні технології під 
час здійснення виробничих процесів; 
- проводити первинний облік чисельності і використання диких 
тварин, вивчати їх стан та характеристики угідь, де перебувають об'єкти 
тваринного світу, подавати цю інформацію органам, що здійснюють 
державний облік тварин та облік їх використання, ведення державного 
кадастру і моніторингу тваринного світу; 

- проводити комплексні заходи, спрямовані на відтворення, в тому 
числі штучне, диких тварин, збереження і поліпшення середовища їх 
існування; 

- здійснювати заходи щодо виконання загальнодержавних, 
регіональних, республіканських та інших територіальних екологічних 
програм з питань охорони, використання і відтворення тваринного світу; 

- негайно інформувати природоохоронні органи, ветеринарні, 
санітарно-епідеміологічні служби про виявлення захворювань тварин, 
погіршення стану середовища їх існування, виникнення загрози знищення 
та випадки загибелі тварин, здійснювати комплексні заходи щодо 
профілактики і боротьби із захворюваннями; 

- в межах закріпленої території здійснювати охорону об'єктів 
тваринного світу, дотримуватися режиму охорони видів тварин, занесених 
до Червоної книги України і до переліків видів тварин, які підлягають 
особливій охороні на території Автономної 

Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; 
- самостійно припиняти використання об'єктів тваринного світу в 

разі погіршення їх стану та умов існування, зниження відтворюючої 
здатності та виникнення загрози знищення тварин, негайно вживати заходів 
до усунення негативного впливу на тварин і середовище їх існування; 

- виконувати інші обов'язки щодо охорони і використання 
тваринного світу, передбачені законом. 

Стаття 63. Відповідальність за порушення законодавства в галузі 
охорони, використання і відтворення тваринного світу 

Порушення законодавства в галузі охорони, використання і 
відтворення тваринного світу тягне за собою адміністративну, цивільно- 
правову чи кримінальну відповідальність відповідно до закону. 

Відповідальність за порушення законодавства в галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу несуть особи, винні в: 

- порушенні встановленого законодавством порядку надання 
об'єктів тваринного світу в користування; 
- порушенні правил використання об'єктів тваринного світу; 

- незаконному вилученні об'єктів тваринного світу з природного 
середовища; 

- перевищенні лімітів і порушенні інших встановлених 



38 
 

законодавством вимог використання об'єктів тваринного світу; 
- невиконанні вимог державної екологічної експертизи; 
- порушенні встановлених законодавством вимог щодо охорони 

середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин, 
самовільному випалюванні сухої рослинності або її залишків; 

порушенні правил зберігання, транспортування, застосування засобів 
захисту рослин, стимуляторів їх росту, мінеральних добрив та інших 
речовин (препаратів); 

- порушенні правил створення, поповнення, зберігання, 
використання та державного обліку зоологічних колекцій, торгівлі ними, а 
також установленого законодавством порядку їх пересилання, ввезення в 
Україну і вивезення за її митну територію; 

- самовільному або з порушенням установленого законодавством 
порядку переселенні, акліматизації та схрещуванні тварин, а також 
виведенні і використанні генетично змінених організмів; 

- жорстокому поводженні з тваринами; 
- приховуванні та перекрученні інформації про стан і чисельність 

об'єктів тваринного світу та їх використання; 
- невжитті заходів щодо запобігання загибелі тварин, погіршенню 

середовища їх існування та ліквідації негативного впливу на тваринний світ; 
- порушенні порядку придбання, реалізації, пересилання і вивезення 

за межі України, ввезення на її територію диких тварин та інших об'єктів 
тваринного світу; 

- невиконанні встановлених законодавством вимог щодо охорони 
видів тварин, занесених до Червоної книги України або до переліків видів 
тварин, що підлягають особливій охороні; 

- виготовленні, зберіганні, реалізації та застосуванні заборонених 
знарядь добування тварин; 

- невиконанні законних розпоряджень посадових осіб органів, що 
здійснюють державний контроль та управління у галузі охорони, 
використання і відтворення тваринного світу. 

Законом може бути встановлено відповідальність і за інші порушення 
законодавства в галузі охорони, використання і відтворення тваринного 
світу. 

Підприємства, установи, організації та громадяни зобов'язані 
відшкодувати шкоду, заподіяну ними внаслідок порушення законодавства в 
галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, в порядку та 
розмірах, встановлених законодавством. Незаконно добуті (зібрані) об'єкти 
тваринного світу, виготовлена з них продукція, знаряддя правопорушень 
підлягають безоплатному вилученню в установленому законом порядку. 
Дикі тварини та інші об'єкти тваринного світу, що ввезені на територію 
України або вивозяться за її межі з порушенням законодавства, підлягають 
у встановленому законом порядку конфіскації або безоплатному вилученню 
і реалізуються згідно з правилами, встановленими спеціально 
уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та 
природних ресурсів за погодженням з центральним органом виконавчої 
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влади з питань ветеринарної та санітарної медицини. У разі вилучення 
незаконно добутих живих тварин повинні бути вжиті заходи щодо їх 
збереження, і за можливості - повернення у природне середовище. 

Правила любительського й спортивного рибальства України 
(витяг) 

3.14. Забороняється: 
- застосовувати без дозволу органів рибоохорони нові знаряддя й 

способи лову, не передбачені дійсними Правилами рибальства; 
- перебувати на водоймі або поблизу від нього з вибуховими й 

отруйними речовинами, а також - зі знаряддями лову, застосування яких 
тепер й у даному місці заборонено, а також зберігати заборонені знаряддя 
лову на водоймах або поблизу від них; 

- продаж фізичними і юридичними особами, що не мають на це 
дозволу органів рибоохорони, сіткових матеріалів, знарядь лову й 
пристосувань до них, застосування яких заборонено Правилами рибальства; 

- продаж або скупка риби, ікри й водних безхребетних і 
продуктів їхні переробки без наявності документа, що підтверджує 
законність їхнього придбання й сертифіката якості; 

- мийка в рибогосподарських водоймах або в їхніх прибережних 
смугах транспортних засобів, а також проведення робіт, що негативно 
впливають на стан водойм; 

- стоянка плавзасобів у заборонені для рибальства місцях, за 
винятком зупинок поблизу населених пунктів і випадків гострої потреби 
{шторм, туман, аварія тощо); 

- організація змагань по рибальству в період нересту риби; 
- пересування автотранспортних засобів, крім тих, які належать 

природоохоронним і правоохоронним органам, по льоду 
рибогосподарських водойм у період льодоставу (за винятком спеціально 
обладнаних льодових трас); 

- пересування плавзасобів у заборонні для рибальства зонах (за 
винятком установлених суднових ходів), а на ділянках, оголошених 
органами рибоохорони нерестовищами в період нересту, - всім плавучим 
засобам, крім судів спеціально вповноважених органів, що здійснюють 
охорону водних живих ресурсів; 

- лов морських ссавців, риби й інших водних живих ресурсів, 
занесених у Червону книгу України; 

- вивіз (винос) риби, раків й інших водних живих ресурсів у 
кількості, що перевищує добову норму вилову, або заборонених до лову 
Правилами рибальства; 

- вилучення з води знарядь лову, що належать іншим особам, і 
об'єктів лову, що перебувають у цих знаряддях, тощо; 

-- проведення без узгодження з органами рибоохорони й без дозволу 
Мінекобезпеки акліматизації (реакліматизації), переселення й розведення 
нових для фауни України або генетично змінених водних живих ресурсів, 
зариблення водойм тощо. 
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3.15. Забороняється лов водних живих ресурсів: 
- із застосуванням вибухових й отруйних речовин, 

електроструму, що колють знарядь лову, вогнепальної й пневматичної зброї 
(за винятком гарпунних рушниць для підводного полювання), промислових 
й інших знарядь лову, виготовлених із сітко-снастних або інших матеріалів 
всіх видів і найменувань, а також - способом багріння, спорудження гаток, 
загат і спуска води з рибогосподарських водойм; 

- у каналах тепло енергоцентралей, що підводять і скидних 
каналах електростанцій; 

- у що підводять і магістральних каналах, відводах 
рибогосподарських і меліоративних систем, у шлюзових каналах тощо; 

- у новостворених водоймищах (до особливого розпорядження); 
з незареєстрованних плавзасобів або не мають на корпусі чіткого 
реєстраційного номера (за винятком веслових човнів); із човнів або інших 
плавзасобів на промислових ділянках закріплених за користувачами водних 
живих ресурсів, а також на відстані від берега більше 3 км у Чорному морі 
й 1,5 км - в Азовському морі; 

- у верхніх б'єфах гребель на відстані ближче 500 метрів, а в 
нижніх - на відстані в межах, установлених п. 4.13 дійсних Правил 
рибальства; 

- поблизу охоронюваних мостів у межах режимних зон охорони; 
у радіусі 500 метрів навколо риборозплідних господарств; у водоймах 
риборозплідних і товарних рибних господарств; на водоймах, що 
перебувають у зоні евакуації (відчуження) на територіях, радіактивно 
забруднених внаслідок катастрофи на Чорнобильської АЕС; 

- на зимувальних ямах; 
- з льоду на ділянках водойм, закріплених за рибовидобувними 

організаціями - на відстані більше 500 м від берега; 
- на водоймах, не певних органами рибоохорони як такі, на яких 

дозволене аматорське рибальство. 
В таблиці-прикладі надана класифікація порушень Правил 

промислового рибальства в басейні Чорного моря та пунктів Інструкції про 
порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів, 
яких не було дотримано по суті виявлених та приведених нижче фактів:
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Таблиця з прикладами класифікації порушень правил промислового рибальства 
в басейні Чорного моря 

№ 
п/п 

Суть порушення пункти Правил промрибальства 
Стаття 
КУпАП 

1. 
Здійснення промислу виробничими підрозділами користувача (ланки, дільниці, 

бригади тощо) на суднах, що не призначені для здійснення промислу 
п.9.9.1. ст.85 ч.3 

2. 
Здійснення промислу виробничими підрозділами користувача (ланки, дільниці, 
бригади тощо) без наявності у рибалок, відповідальних за вилучення, талонів, 

журналів обліку ВЖР, промжурналів 

п.9.9.1.; 
п.6.1.2.; 

п.6.2. Інструкції про порядок 
спецвикористання риби та 

інш.ВЖР 

ст.85 ч.4 

3. 
Відсутність у рибалок, не відповідальних за вилучення ВЖР, посвідчень рибалок, 

перебування сторонніх громадян на промислі 
п.9.9.1. ст.85 ч.3 

4. 
Зберігання об'єктів промислу, неврахованих чи заборонених до вилову, та частини 

їхнього тіла, без відповідного запису в промжурналі 
п.9.9.2. ст.85 ч.4 

5. 
Приймання (здача) виловлених об'єктів одного виду під іншою назвою або без 

видової назви, якщо цей запис сприяє перевищенню встановленого ліміту 
п.9.9.2. ст.85 ч.4 

6. Неточне ведення обліку у журналі виловлених ВЖР п.9.9.3. ст.85 ч.3 

7. 
Подання неточних звітних даних про райони та об'єкти промислу, обсяги вилучення 

ВЖР та заготівлю ікри 
п.9.9.3. ст.85 ч.3 

8. 
Зберігання на судні необіркованих знарядь лову, застосування яких в даному районі 

і в даний період заборонено 
п.9.9.4 ст.85 ч.4 

9. 
Зберігання на бригадному стані, тощо, необіркованих знарядь лову, застосування 

яких заборонено 
п.9.9.4. ст.85 ч.3 

10. 
Використання ставних знарядь лову, не позначаючи їх розташування за допомогою 

буїв чи розпізнавальних знаків 
п.9.9.5. ст.85 ч.3 

11. 
Використання знарядь лову із водних об'єктів, в яких виявлені осередки 

паразитарних та інфекційних захворювань риб, в інших водних об'єктах без 
попередньої дезінфекції цих знарядь лову 

п.9.9.6. ст.85 ч.3 

12. 
Проведення лову ВЖР на водному об'єкті знаряддями лову, застосування яких 
заборонено цими Правилами, а також із вибуховими та отруйними речовинами 

п.9.9.7. ст.85 ч.4 
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13. 
Перебування у водоохоронній зоні зі знаряддями лову, застосування яких 

заборонено цими Правилами, а також із вибуховими та отруйними речовинами (на 
березі) 

п.9.9.7. ст.85 ч.3 

14. 
Викидання за борт улову, у тому числі дозволених до вилову об'єктів промислу або 

його частину (снулої риби) 
п.9.9.8. ст.85 ч.4 

15. Вилов риби, інших ВЖР на зимувальній ямі п.9.9.9. ст.85 ч.4 

16. 
Невірний порядок ведення промислового журналу користувачами ВЖР під час 
здійснення промислу (несвоєчасне заповнювання граф або невірний запис чи 

виправлення запису тощо). 

п.6.1.2.; 
п 7. Інструкції про порядок 
спецвикористання риби та 

інш.ВЖР 

ст.85 ч.3 

17. Невірний порядок ведення журналу з обліку прийнятих ВЖР п.6.1.3. ст.85 ч.3 

18. 
Здійснення промислу користувачами ВЖР в місцях, заборонених для ведення 

промислового рибальства 
п.9.9.9.; 

п.10. 
ст.85 ч.4 

19. 
Здійснення промислу користувачами ВЖР під час заборони без відповідного 

дозволу 
п.11. ст.85 ч.4 

20. 
Здійснення промислу користувачами ВЖР у зоні діяльності органу рибоохорони без 

відповідної реєстрації дозвільних документів (талону, промислового журналу, 
журналу обліку прийнятої риби та інших БЖР 

п.6.1.2.; 
п. 4.2. Інструкції про порядок 

спецвикористання риби та 
інш.ВЖР 

ст.85 ч.4 

21. Використання користувачами ВЖР на промислі необіркованих знарядь лову 

п.6.1.8.; 
п. 6.2. Інструкції про порядок 

спецвикористання риби та 
інш.ВЖР 

ст.85 ч.4 

22. 
Вилучення заборонених, незаконно встановлених знарядь лову та незаконно 

вилучених ВЖР без відповідного запису в судовому журналі чи без оповіщення 
державних органів рибоохорони 

п.9.5. ст.85 ч.4 

23. 
Перебування промислових та інших суден у межах, заборонених для промислу 

місць, за винятком транзитного проходу і проходу фарватеру, зупинок біля 
поселень, у випадках надзвичайної потреби 

п.9.6. ст.85 ч.3 

24. 
Продаж або скупка об'єктів промислу та продукції з них без наявності у продавця 

документів, що підтверджують законність їх вилучення або придбання 
п.9.7. ст.88-1ч.1 
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25. 
Скидання у рибогосподарські водні об'єкти неочищених виробничих йод з 

плавзасобів під час здійснення промислу користувачами ВЖР 
п.9.1. ст.85 ч.3 

26. 
Застосування будь-яких засобів та обладнань, які зменшують крок вічка на менший 

за припустимий 
п.16.8.8. ст.85 ч.4 

27. 
Використання порежі у сітках під час проведення спеціалізованого промислу 

оселедця 
п.16.8.6. ст.85 ч.4 

28. 
Усякий вид та засіб промислу, не передбачений пунктами 13 та 14 Правил 

промислового рибальства в басейні Чорного моря та вимогами Режиму рибальства 
п.16.1. ст.85 ч.4 

29. 
Займання знаряддями лову та іншими спорудами для вилову ВЖР понад 2/3 ширини 
русла ріки, струмка чи протоки, а також закидання неводів з протилежних берегів «у 

замок» 
п.16.3. ст.85 ч.3 

30. Встановлення ставних знарядь лову в шаховому порядку п.16.4. ст.85 ч.3 

31. Вилов рибця На греблях у Нижньому Дніпрі п.16.6. ст.85 ч.4 

32. Застосування ставних неводів, ятерів та сіток в гирлах та протоках п.16.8.9. ст.85 ч.4 

33. 
Застосування знарядь лову, під час добування ВЖР, з розміром вічка нижче 

розмірів, передбачених правилами рибальства 
п.16.9. ст.85 ч.4 

34. 
Застосування користувачами ВЖР бурил у Дніпровсько-Бузькому лимані в темний 

час доби 
п.16.8.7. ст.85 ч.4 

35. 
Постановка сіток в Дніпровсько-Бузькому лимані у світлий час доби з кінця 

весняної заборони до 15 вересня (без дозволу рибоохорони) 
п.16.8.6. ст.85 ч.4 
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Контрольні запитання: 
1. Де можна встановлювати ставні знаряддя лову в шаховому порядку? 
2. На яких умовах може здійснюватися добування занесених у Червону книгу України тварин і рослин? 
3. Які наслідки неправильної класифікації порушення у протоколі про адміністративне 
правопорушення? 
4. Назвіть різницю між спеціалізованим та неспеціалізованим промислом водних живих ресурсів. 
5. Коли заборонено застосування сіток у Дніпровсько-Бузькому лимані? 
6. Які дії повинен провести користувач водних живих ресурсів при втраті біркованих знарядь лову? 
7. Назвіть перелік документів, які необхідно подати до рибоохорони для реєстрації талона на здійснення 
промислового лову риби. 
8. Які Ви знаєте рибогосподарські водні об’єкти? 
9. Умови використання різноглибинного тралу. 
10. Строки та умови весняно - нерестової заборони на ведення промислу у річці Дніпро. 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 5 
Тема: Розрахунок збитків внаслідок порушення правил 

рибальства 
Мета роботи: Надати практичні навички з проведення розрахунку 

збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення правил 
рибальства та охорони водних живих ресурсів. 

Матеріали: «Методика розрахунку збитків заподіяних рибному 
господарству внаслідок порушення правил рибальства та охорони водних 
живих ресурсів». 

Завдання: Ознайомитись з теоретичними поясненнями, коротко 
законспектувати та опрацювати приклади оформлення документів, а також 
основні принципи розрахунків збитків.  

Теоретичні пояснення: 
Ця Методика розроблена відповідно до статей 60, 63 Закону України 

«Про тваринний світ», пункту 55 Тимчасового порядку ведення рибного 
господарства і здійснення рибальства, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 28.09.96 № 1192. 

Методика призначена для розрахунку збитків, заподіяних рибному 
господарству України юридичними та фізичними особами 
(підприємцями), у тому числі іноземними, унаслідок незаконного (з 
порушенням правил рибальства і охорони водних живих ресурсів) 
добування або знищення запасів водних живих ресурсів у територіальних та 
внутрішніх водах, на континентальному шельфі та у виключній (морській) 
економічній зоні України. 

Підставою та основними вихідними даними для розрахунку збитків, 
заподіяних рибному господарству порушенням правил рибальства та 
охорони водних живих ресурсів, можуть бути акти, рапорти, 
повідомлення, службові записки, фотографії та інші документи, 
складені посадовими особами спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань 
рибного господарства та посадовими особами їх територіальних органів, 
посадовими особами підприємств, установ та організацій, що здійснюють 
охорону. використання і відтворення тваринного світу, та громадськими 
інспекторами у галузі охорони, використання і відтворення тваринного 
світу та особами, що безпосередньо спостерігали ті або інші вияви 
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спричинення збитків, прямі підрахунки і виміри, результати контрольних 
ловів, а також офіційні відомості науково-дослідних установ та організацій 
про стан запасів даного об'єкта промислу та інші аспекти спричинення 
збитків. 

Збитки відшкодовуються у разі: загибелі риби (на всіх стадіях 
розвитку), інших водних живих ресурсів, а також їх незаконного вилучення 
з водних об'єктів; зменшення запасів риби, інших водних живих ресурсів 
при погіршенні умов їх існування і відтворення. 

Збитки визначаються однаково як для освоєних, так і неосвоєних 
промислом водних об'єктів. 

Методика встановлює порядок підрахунку тієї частини збитків, 
визначення яких піддається кількісному обліку. 

Вартісні показники в Методиці подаються у національній валюті 
України. За необхідності вони перераховуються за офіційним курсом 
валют, установленим 

Національним банком України на момент виявлення збитків, 
заподіяних рибному господарству. 

Перелік середніх біологічних показників основних видів риб, інших 
водних живих ресурсів, як складової частини розрахунків заподіяних 
збитків наводиться в додатку 1. 

Приклади розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству, 
наводяться в додатку 2. 

Підрахунок збитків, заподіяних рибному господарству в результаті 
скидання у водні об'єкти стічних вод та інших відходів, а також 
спричинених унаслідок проведення будівельних та інших видів робіт, 
проводиться за відповідними методиками. 

Визначення обсягів збитків та розміри стягнень за незаконне 
добування (збирання) або знищення цінних видів риб, інших водних живих 
ресурсів за цією Методикою здійснюють посадові особи органів 
рибоохорони. 

2  ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 
У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: 
виключна (морська) економічна зона — морські райони, зовні 

прилеглі до територіального моря України, включаючи райони островів, що 
їй належать. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до 
200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і 
територіальне море України; 

водний об’єкт — природний або створений штучно елемент довкілля, 
у якому зосереджуються води (море, річка, озеро, водосховище, ставок, 
канал, водоносний горизонт); 

водні живі ресурси — сукупність організмів, життя яких неможливе 
без перебування у воді. До водних живих ресурсів належать прісноводні, 
морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку; круглороті, 
морські ссавці; водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, 
голкошкірі, губки: кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії 
розвитку, водорості та інші водні рослини; 
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коефіцієнт промислового повернення — відношення кількості риб у 
промисловому віці до вихідної кількості риб на початкових вікових стадіях 
розвитку (ікра, личинки, молодь); 

конвертована валюта — іноземна валюта, що віднесена до цієї 
категорії Національним банком України; 

континентальний шельф — поверхня і надра морського дна 
підводних районів, то прилягають до узбережжя або до островів України, 
але знаходяться за межами територіального моря до глибини до 200 м або 
за цією межею до такого місця, де глибина вод, що його покривають, дає 
змогу розробляти природні багатство цих районів; 

правила рибальства — нормативно-правові акти, згідно з якими 
здійснюється регулювання промислового, любительського та спортивного 
рибальства; 

«сидячі» види — водні живі ресурси, які в період їх можливого 
промислу перебувають у нерухомому стані на морському дні чи під ним або 
не здатні пересуватись інакше, як перебуваючи в постійному фізичному 
контакті з морським дном чи його надрами; 

територіальні води України (територіальне море) — прибережні 
морські води шириною 12 морських миль, відлічуваних від лінії 
найбільшого відпливу як на материку, так і на островах, що належать 
Україні, або від прямих вихідних ліній, які з'єднують відповідні точки. В 
окремих випадках інша ширина територіальних вод (територіального моря) 
України може визначатись міжнародними договорами України, а за їх 
відсутності — відповідно до загальновизнаних принципів і норм 
міжнародного права. 

3  ВИЗНАЧЕННЯ ЗАПОДІЯНИХ ЗБИТКІВ 
3.1 Визначення заподіяних збитків підраховується послідовно. 
3.2 Спочатку підраховується розмір прямих збитків у вартісному 

виразі, а потім збитки від утрати потомства. 
3.3  Сума величин безпосередніх збитків та від утрати потомства 

приймається за загальний збиток. завданий рибному господарству внаслідок 
загибелі або незаконного вилучення водних живих ресурсів з водних 
об'єктів (далі — водойми). 

3.4 У разі, якщо зниження запасів водних живих ресурсів під впливом 
несприятливих факторів проявляється на протязі періоду до 5 років, то 
збитки, розраховані за наведеними нижче формулами, множаться на число 
років, на протязі яких діють ці фактори. 

4  ПІДРАХУНОК ЗАПОДІЯНИХ ЗБИТКІВ 
Збитки, заподіяні рибному господарству внаслідок загибелі чи 

незаконного вилучення риби, інших водних живих ресурсів (на всіх стадіях 
розвитку), підраховуються: 

4.1 Прямі збитки: 
4.1.1 Для риб, водних безхребетних і водних живих ресурсів 

"сидячих" видів (крім водних рослин) за формулою: 



47 
 

 
де: 
N1 - розмір збитків, заподіяних загибеллю особин або їх незаконним 

вилученням з водного середовища (грн.); 
Z - вартість продукції, виготовленої з 1 кг сировини, за діючими 

роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення розрахунку 
збитків (грн.); 

n - кількість загиблих або незаконно добутих з водойми статевозрілих 
особин (шт.); 

р - середня маса статевозрілої особини (кг); 
n1 - кількість загиблих личинок (шт.); 
n2 — кількість загиблої ікри (шт.); 
k1 - коефіцієнт промислового повернення від личинок (у відсотках); 
k2 - коефіцієнт промислового повернення від ікри (у відсотках). 
 
4.1.2 Для морських ссавців за формулою: 

 
N1 - розмір збитків, заподіяних загибеллю або незаконним добуванням 

ссавців (грн.); 
n - кількість загиблих або незаконно добутих ссавців (шт.); 
Z - вартість продукції, виготовленої з одного ссавця середнього 

промислового розміру, за діючими роздрібними ринковими цінами регіону 
на момент проведення розрахунку збитків (грн.). 

 
4.1.3 Для водних рослин за формулою: 

 
де: 
N - розмір збитків, заподіяних загибеллю або незаконним добуванням 

рослин (грн.); 
р - загальна маса загиблих або незаконно добутих рослин (кг); 
Z - вартість продукції, виготовленої з 1 кг сировини, за діючими 

роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення розрахунку 
збитків (грн.). 

 
4.2 Збитки від втрати потомства: 
4.2.1. Для риб, водних безхребетних і водних живих ресурсів "сидячих" 

видів за формулою: 
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де: 
N2 — розмір збитків, заподіяних втратою потомства (грн.); 

n – кількість загиблих або незаконно добутих статевозрілих особин (шт.); 
Q - середня плодючість ікринок, личинок (шт.); 
k - коефіцієнт промислового повернення від ікри (личинок) (у відсотках); 
р - середня маса статевозрілої особини (кг); 
r - відносна частина (або доля) самок у стаді (у відсотках); 
с - кратність нересту (раз); 
Z - вартість продукції, виготовленої з 1 кг сировини, за діючими 
роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення розрахунку 
 

4.2.2 Для морських ссавців за формулою: 
 

 
N2 - розмір збитків, заподіяних втратою потомства (грн.); 
n - кількість загиблих або незаконно добутих самок (шт.); 
Q - середня плодючість самок (шт.); 
с - кратність щеніння (раз); 
Z - вартість продукції, виготовленої з одного екземпляра морського 

ссавця середніх розмірів, за діючими роздрібними ринковими цінами 
регіону на момент проведення розрахунку збитків (грн.). 

 
4.3 Збитки, заподіяні рибному господарству погіршенням умов 

відтворення, визначаються: 
4.3.1 Для риб, водних безхребетних і водних живих ресурсів "сидячих" 

видів та водних рослин за формулою: 

 
N3 - збитки від погіршення умов відтворення (грн.); 
S - площа, на якій проявляється дія несприятливих факторів (га); 
b - продуктивність ділянки за даним об'єктом промислу до початку дії 

несприятливого фактору (кг/га)*; 
b1 - продуктивність ділянки за даним об'єктом промислу після дії 

несприятливого фактору (кг/га); 
Z - вартість продукції, одержаної з 1 кг сировини, за діючими 

роздрібними ринковими цінами регіону на момент проведення розрахунку 
збитків (грн.). 

*Примітка. У разі, якщо ця ділянка має промислове значення, 
продуктивність розраховується шляхом ділення кількості видобутої на 
ділянці риби, безхребетних, водних живих ресурсів "сидячих" видів, водних 
рослин на площу. 

Якщо на ділянці промисел перерахованих об'єктів лову не здійснюється 
(наприклад, на нерестовищах, іонах розмноження), то продуктивність 
розраховується, виходячи із значення ділянки у відтворенні і промисловому 
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поверненні риби та інших вищеназваних об'єктів. 
Якщо ділянка має як промислове, так репродуктивне значення, то 

продуктивність являє собою суму величин, які розраховані за обома 
наведеними способами. 

 
4.3.2 Для морських ссавців за формулою: 

де: 
N3 - збитки від погіршення умов відтворення (грн.); 
Z - вартість продукції, виготовленої з одного екземпляра морського 

ссавця середньою розмір), за діючими роздрібними ринковими цінами 
регіону на момент проведення розрахунку збитків (грн); 

n1 - кількість особин до початку дії несприятливих факторів (шт.)$ 
n2 - кількість особин після дії несприятливих факторів (шт.); 
q - середня плодючість самки (шт. малят); 
с - кратність щеніння (раз); 
r - відносна частка самок у стаді (відсоток). 
Науково-дослідними установами та організаціями або 

рибогосподарським організаціями на основі існуючих у їх розпорядженні 
матеріалів, що відносяться до даної ділянки, а за відсутності таких , за 
даними аналогічних ділянок, схожих за рибогосподарськими 
характеристиками, або на основі експертних оцінок визначаються такі 
показники: 
k - коефіцієнт промислового повернення; 
b - продуктивність ділянок за даним об'єктом промислу; 
Q - середня плодючість водних живих ресурсів; 
r - відносна частка самок у стаді; 
с - кратність нересту або щеніння; 
р - середня маса об'єкта промислу. 

При втраті або скороченні запасів об’єктів водного промислу на період 
5 років виникає необхідність поповнення втрат шляхом проведення заходів 
капітального характеру. 

При цьому загальні збитки визначаються складанням величин втрат, 
заподіяних рибному господарству в період до закінчення будівництва 
компенсаційних об’єктів (по вище вказаних формулах), і додаткових затрат, 
необхідних для будівництва та експлуатації цих об’єктів. 

Збитки пов’язані із здійсненням компенсаційних заходів, 
розраховуються проектними та науково-дослідними організаціями по 
узгодженню із Міністерством охорони навколишнього природного 
середовища України, його органами та органами рибоохорони. 

Порядок оформлення розрахунків по збитках, заподіяних 
рибному господарству: 
1. Основними вихідними даними розрахунку збитків, заподіяних 

рибному господарству порушенням правил рибальства та охорони рибних 
запасів, можуть бути акти, рапорти, повідомлення, службові записки, 
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фотографії та інші документи, складені особами, що безпосередньо 
спостерігали ті або інші вияви збитків, прямі підрахунки та виміри, 
результати контрольних ловів, а також офіційні відомості науково - 
дослідних організацій про стан сировинних запасів даного об’єкту та по 
інших аспектах збитків. 

2. В залежності від розмірів і масштабів заподіяних збитків 
розрахунок проводиться: 

- при виявленні збитків на водоймах, які розташовані на території однієї 
області, державним управлінням охорони навколишнього природного 
середовища Мінприроди України по цій області, а на території 
декількох областей - одним із держу правлінь (за згодою); 

- при виявленні збитків у зоні діяльності державних інспекцій 
охорони Чорного і Азовського морів Мінприроди України - відповідними 
держінспекціями; 

- при виявленні збитків у межах дії одного басейнового управління 
рибоохорони - відповідним басейновим управлінням або за його вказівкою 
інспекціями рибоохорони; 

- при виявленні збитків на водоймах, що обслуговуються двома або 
кількома басейновими управління рибоохорони - одним із басейнових 
управлінь (за згодою). 

3. На вимогу органів Мінприроди України і рибоохорони: 
- всі рибогосподарські проектні і науково - дослідні інститути та 

лабораторії беруть безпосередню участь у збиранні вихідних даних і 
визначенні заподіяних збитків; 

- підприємства та організації рибного господарства надають органам 
Мінприроди України і рибоохорони всі необхідні для розрахунку відомості, 
а також іншу допомогу, необхідну для визначення наслідків порушення 
правил рибальства та охорони рибних запасів. 

4. Розмір відшкодувань збитків, заподіяних рибному господарству 
України внаслідок незаконного (з порушенням правил рибальства і охорони 
рибних запасів) добування або знищення громадянами України, іноземними 
громадянами та особами без громадянства запасів риб, морських ссавців, 
водних безхребетних і водних рослин у рибогосподарських водоймах 
України, виключної (морської) економічної зони України, а також запасам 
анадромних риб, що утворюються у ріках України і за межами вказаної 
зони, ресурсам живих організмів «сидячих» видів, що є природним 
багатством континентального шельфу України, обчислюється за Таксами, 
затвердженими постановою КМУ від 19.01.1998р. № 32. 

Підрахунок збитків, заподіяних рибному господарству в результаті 
скидання у рибогосподарські водойми стічних вод та інших відходів, а 
також спричинених внаслідок проведення будівельних та інших видів робіт, 
проводиться за відповідними методиками. 

Далі надається перелік середніх біологічних показників основних видів 
риб, інших водних живих ресурсів, як складової частини розрахунків 
заподіяних збитків: 
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Контрольні запитання: 
1. Які Ваші дії якщо в переліку біологічних показників відсутній вид риби необхідний Вам для 

розрахунку заподіяної шкоди? 
2. Що може бути вихідними даними розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству? 
3. Ким проводиться розрахунок збитків, які нанесені на території декількох областей? 
4. Яке призначення має Методика для розрахунку збитків? 
5. В яких випадках відшкодовуються збитки? 
6. Для яких водних об’єктів визначаються збитки? 
7. Як визначаються виявлені збитки, які наносилися протягом декількох років? 
8. Що таке коефіцієнт промислового повернення? 
9. Як підраховуються збитки, які не піддаються кількісному обліку? 
10. Підстави для розроблення Методики розрахунку збитків. 
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