
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Р. С.  Пентилюк  

 

ОСНОВИ  РИБООХОРОНИ 

 

Конспект лекцій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одeca  
Одеський державний екологічний університет 

2018 

 



 
П 25  
УДК 639.3 
 
 
Рекомендовано методичною радою Одеського державного екологічного університету 

Міністерства освіти і науки України як конспект лекцій (протокол №8 від 31.05. 2018 р.) 
 

 
 
 
Пентилюк Р.С. 
Основи рибоохорони: конспект лекцій. Одеса, Одеський державний 
екологічний університет, 2018. 67 с. 
 
 
 
 
У конспекті лекцій наведено основні нормативні та правові аспекти 
регулювання діяльності у галузі охорони рибних ресурсів на території України. 
Конспект лекцій підготовлено для студентів спеціальності «Водні біоресурси та 
аквакультура». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ISBN 978-966-186-073-4                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Пентилюк Р.С.,  2018 
© Одеський державний екологічний університет, 2020 

 
 



 
 
 
 
 
 

Навчальне електронне видання 
 
 
 
 

 
 

Пентилюк Роман Сергійович 
 

ОСНОВИ РИБООХОРОНИ 

 
 

Конспект лекцій 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Видавець і виготовлювач 
Одеський державний екологічний університет 

вул. Львівська, 15, м. Одеса, 65016 
тел./факс: (0482) 32-67-35 
E-mail: info@odeku.edu.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи 
ДК № 5242 від 08.11.2016  

 



 
 

ЗМІСТ 
 

ВСТУП…………………………………………………………………………..4
1ВВЕДЕННЯУДИСЦИПЛІНУ………………………………………………5 
2ОХОРОНАРИБОГОСПОДАРСЬКИХВОДОЙМВІДЗАБРУДНЕННЯТАІН
ШИХШКІДЛИВИХВПЛИВІВ……………………………………….17 
3СИСТЕМАОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОПРИРОДНОГОСЕРЕДОВИЩ
А……………………………………………………………….28 
4ОХОРОНАВОДНИХЖИВИХРЕСУРСІВІБІОЛОГІЧНІОСНОВИРЕГУЛЮ
ВАННЯРИБАЛЬСТВА……………………………………………36 
5СПОСОБИЗАХИСТУРИБТАЇХМОЛОДІВІДПОТРАПЛЯННЯДОВОДОЗ
АБІРНИХСПОРУД………………………………………………….61 
ПЕРЕЛІКПОСИЛАНЬ……………………………………………………….65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3



 
ВСТУП 

 
 
 

Метою 
дисципліни"Основирибоохорони"єнабуттястудентамитеоретичнихіпрактич
нихзнаньзосновохорониживихводнихресурсів. 

Особливаувагаприділяєтьсявивченнюосновнихзаконодавчихактів,якіст
осуютьсяохоронирибнихресурсів,безхребетнихіводоростей;встановленняза
кономірностейрозповсюдженняводнихживихресурсівзособливимирежимам
иохорони;вивченнюрайонівістроківміграційрибтаіншихживихресурсів,якіза
несенідоЧервоноїКнигиУкраїни;оволодіннямзнаньщодозасобівтатехнології
виловурибнихресурсів,водоростей,ракоподібнихімолюсків. 

Студентиповинніорієнтуватисьусучасномустанітеоретичнихіпрактичн
ихзнаньзосновохорониживихводнихресурсів.Такожстудентиповиннівмілов
икористатиздобутізнаннянапрактиці. 

Підсумковаформаконтролю-
залік.Контрольпоточнихзнаньвиконуєтьсянабазімодульноїсистеми,залишк
овихзнань-заформоюписьмовихконтрольнихробіт.Запринципомкредитно-
модульноїсистемизабезпечуєтьсярейтинговасистеманаборубалів,яказаумов
иякостізнаньдаєможливістьотриматипідсумковуоцінкубезскладаннязаліку. 

Самостійна робота студентів забезпечується
 спеціальнимиметодичнимирозробкамиіконсультативно
юдопомогоювикладача. 

Дисципліна«Основирибоохорони»базуєтьсяназнанняхдисциплінфун
даментальноїтапрофесійноїпідготовки:загальноїіспеціальноїіхтіології,біол
огіїхордових,гідробіології,екологіїтощо.Здобутізнанняздисципліни«Основ
ирибоохорони»будутьвикористаніприподальшомувивченнідисциплінврам
кахкурсупідготовкибакалаврів:«Розведенняриб», «Основи
 марикультури», «Рибництво в ріках, озерах
 іводосховищах»,«Ставоверибництво»таін. 

Перелікбазовихзнаньівмінь,щобезпосередньовходятьдогалузевогостан
дартувищоїосвітитаякимимаютьволодітистудентипіслявивченнядисциплін
и. 

Користуючисьспеціальноютадовідковоюлітературою,довідникамиінао
чнимиматеріалами
 фахівецьзводнихбіоресурсівтааквакультуриповин
енуміти: 

визначатитипизнарядьвиловуводнихживихресурсів,розмірвічкатаможл
ивостізастосуванняцихзнарядьдляловуокремихвидівресурсів;використо

вуватиосновнізаконодавчіактитаправила,якістосуються 
охорониводнихживихресурсів; 

застосовуватинапрактицістаттізаконодавчихактівприскладанніпротоко
лівпропорушення; 

застосовуватиметодивстановленнярозміріввиловленоїриби,молюсків,ра
коподібних. 
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1ВВЕДЕННЯУДИСЦИПЛІНУ 

 
 
 

Водаєнайціннішимприроднимресурсом.Вонавідіграєвинятковурольуп
роцесахобмінуречовин,щостановлятьосновужиття.Величезнезначеннявода
маєвпромисловомуйсільськогосподарськомувиробництві;загальновідомане
обхідністьїїдляпобутовихпотреблюдини,всіхрослинітварин.Длябагатьохжи
вихістотвонаслужитьсередовищемперебування. 

Зростанняміст,бурхливийрозвитокпромисловості,інтенсифікаціясільсь
когогосподарства,значнерозширенняплощзрошуванихземель,поліпшенняку
льтурно-
побутовихумовірядіншихфакторівусебільшеускладнюєпроблемизабезпечен
няводою. 

Потребиуводівеличезнійщорічнозростають.Щорічнавитратаводиназем
нійкулізавсімавидамиводопостачаннястановить3300-
3500км3.Прицьому70%усьоговодоспоживаннявикористовуєтьсявсільському
господарстві. 

Багатоводиспоживаютьхімічнайцелюлозно-
паперовапромисловість,чорнайкольороваметалургія.Розвитокенергетикита
кожприводитьдорізкогозбільшенняпотребиуводі.Значнакількістьводивитра
чаєтьсядляпотребгалузітваринництва,атакожнапобутовіпотребинаселення.
Більшачастинаводипісляїївикористаннядлягосподарсько-
побутовихпотребповертаєтьсяврікиувиглядістічнихвод. 

Насучасномуетапівизначаютьсятакінапрямкираціональноговикориста
нняводнихресурсів:більшповневикористанняйрозширеневідтворенняресурс
івпріснихвод;розробкановихтехнологічнихпроцесів,щодозволяютьзапобігт
изабрудненнюводоймізвестидомінімумуспоживаннясвіжоїводи. 

ВоднаоболонкаЗемлівціломуйменуєтьсягідросфероюіявляєсобоюсуку
пністьокеанів,морів,озер,рік,крижанихутворень,підземнихіатмосфернихвод
.ЗагальнаплощаокеанівЗемлів2,5разиперевищуєтериторіюсуші. 

ЗагальнізапасиводинаЗемлістановлять138,6млн.км3.Близько97,5%води
-
солонаабозначноюміроюмінералізована,тобтопотребуєочищеннядляцілого
рядузастосувань.НаСвітовийокеанприпадає96,5%об'ємуводноїмасипланети
. 

Длябільшнаочногоподанняпромасштабигідросферивартопорівнятиїїма
сузмасоюіншихоболонокЗемлі(утонах): 

Гідросфера-
1,50x1018Земнакора-

2,80x1011 

Живаречовина(біосфера)-
2,4х1012Атмосфера-5,15х1013 

Забезпеченістьводоюврозрахункунаоднулюдинунадобуврізнихкраїнахсвіту
різна.Урядікраїнзрозвинутоюекономікоюназрілазагроза 
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недостачіводи.ДефіцитпрісноїводинаЗемлізростаєугеометричнійпрогресії.
Однакіснуютьперспективніджерелапрісноїводи-
айсберги,породженільодовикамиАнтарктидийГренландії. 

Яквідомо,безводинеможежитилюдина.Вода–
одинзнайважливішихфакторів,щовизначаєрозміщенняпродуктивнихсил,ад
ужечастойзасібвиробництва.Збільшеннявитративодипромисловістюпов'яза
нонетількизїїшвидкимрозвитком,алейзізбільшеннямвитративодинаодиниц
юпродукції.Наприклад,навиробництво1тбавовняноїтканинифабрикивитрач
ають250м3води.Багатоводипотрібнохімічнійпромисловості.Так,навиробниц
тво1таміакувитрачаєтьсяблизько1000м3води. 

Сучаснівеликітеплоелектростанціїспоживаютьвеличезнукількістьводи.
Тількиоднастанціяпотужністю300тис.кВтвитрачаєбільше300млн.м3урік.Ва
ловеспоживанняводидляцихстанційуперспективізростеприблизнов9-
10разів. 

Однимзнайбільшзначнихводоспоживачівєсільськегосподарство.Усист
еміводногогосподарства-
ценайбільшийводоспоживач.Навирощування1тпшениціпотрібнозавегетаці
йнийперіод1500м3води,1трису-
більше7000м3.Високапродуктивністьзрошуванихземельстимулюваларізкез
більшенняїхплощівусьомусвіті-
воназараздорівнює200млн.га.Становлячиблизько1/6всієїплощіпосівів,зрош
уваніземлідаютьприблизнополовинусільськогосподарськоїпродукції. 

Особливе місце у використанні водних ресурсів
 займаєводоспоживаннядляпотребнаселення.Нагосподарсь
ко-
питніцілівнашійкраїнівідводитьсяблизько10%водоспоживання.Прицьомуо
бов'язковимиєбезперебійністьводопостачання,атакожстрогедотриманнянау
ковообґрунтованихсанітарно-гігієнічнихнормативів. 

Використанняводизгосподарськоюметою–
однезланоккругообігуводивприроді.Алеантропогенналанкакругообігувідріз
няєтьсявідприродноготем,щовпроцесівипаруваннячастинавикористаноїлюд
иноюводивертаєтьсяватмосферуопрісненою.Іншачастина(наприклад,приво
допостачаннімістібільшостіпромисловихпідприємств90%)скидаєтьсяуводо
ймиувиглядістічнихвод,забрудненихвідходамивиробництва. 

Рибоохорона—
системазаходівзохорониводнихживихресурсів.Правиларегулюваннярибоох
оронивУкраїнівизначаютьсяЗаконом«Протваринний світ»
 (2001), Порядком здійснення любительського
 іспортивногорибальства(затв.КМУкраїни18.VII.1998),Правил
амипромисловогорибальствавбасейніЧорногоморя(затв.Держкомрибгоспо
мУкраїни8.XII.1998),
 Правиламипромисловогорибальстваврибогосподарськихводн
ихоб'єктахУкраїни(затв.Держкомрибгоспом18.III.1999),спец.держ.органам
изохоронивод.живихресурсів,щодіютьприДержавномудепартаментірибног
огосподарства(Укрдержрибгоспі)приМінагрополітикиУкраїни. 
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Основирибоохорони–

наука,щовивчаєпроблеми,пов’язанізохороноюживихводнихресурсів,зокрем
арибнихзапасів,регулюванняпромислового, аматорського і
 спортивного рибальства,
 охороноюрибогосподарськихводоймвідзабрудненнятаінш
ихвидівнешкідливихвпливів,збіологічнимобґрунтуванням,створеннязаконо
давчоїбазищодораціональноговикористаннярибнихбагатстввнутрішніхводо
йм,атакожконтинентальногошельфуУкраїни. 

Взавданнядисциплінивходятьелементиохорониіхтіофауни,боротьбазус
імавидамибраконьєрськоговиловуриби,відтворенняживихводнихресурсівт
а зниженнязбитків,що завдаютьсяводоймамчерез масовузагибельриб. 

Врезультатівивченнядисциплінистудентиповиннізнатиосновнінапрями
охорониживихводнихресурсівводоймУкраїни,їхзабезпеченнядержавнимита
міжнароднимизаконодавчимиінормативно-
правовимиактами,структурнуорганізаціютавидидіяльностідержавнихоргані
врибоохорони,їхправа,обов’язкийматеріально-технічнезабезпеченнятощо. 

Наосновіздобутихзнаньмайбутніфахівцізнапрямку«Воднібіоресурси»п
овиннівмітинапрактицізастосовуватисистемуохоронирибтаіншихживихвод
нихресурсів,атакожчиннезаконодавстводойогопорушників; проводити
 облік збитків, котрі завдаються
 рибномугосподарствувнаслідокпорушення законодавства
 проохоронунавколишньогосередовища,вразінеобхідностівмі
тиоформитинеобхіднідокументиздотриманнямвимогчинногозаконодавства
України. 

Згідностатті17ЗаконуУкраїни"Протвариннийсвіт"рибальство,якодиніз
видіввикористаннятваринногосвіту,це-
"промисловедобуванняриби,воднихбезхребетнихіморськихссавців,атакожл
юбительськеіспортивне рибальство та добування
 водних безхребетних
 урибогосподарськихводоймах". 

Яксвідчитьісторія,рибальствоєоднимзнайдревнішихспособівдобуванн
яїжіітієюгосподарськоюдіяльністю,яканавсійземнійповерхнівпродовжбагат
ьохвіківбуладомінуючою,авдеякихрегіонахзбереглацезначенняідосі.Пізніш
еякгосподарчасистемаставморськийпромисел. 

Однак,слідиобохзназванихгалузейгосподарствагублятьсявсивійдавнині
. 

Встановитиісторичнопочатокрибноїловлінеможливо.Вжезепохипалеол
ітунатериторіяхстародавніхпоселеньзустрічаютьсякісткириб.Враховуючит
одішнювеликукількістьрибиврічкахівморях,вособливостіпідчаснересту,мо
жнавважати,щонасамомупочаткуперіодурибальстваїїловилипросторуками,
безвсякихпристосувань.Такийспосібщедонедавнапрактикувавсяйунашогон
ароду.Підчасмасовогоходуриби,стоячипротитечії,людивикидалиїїнаберегп
росторуками.Рибутакожлегкодобувалиймешканціморськихузбережь.Рибни
йпромиселна 
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тойчасбуводнимізосновнихпромислівнаселення. 

Очевидно,цейперіодбувлишепідготовчимірибальство,яксамостійнугал
узьгосподарства,требавважатисформованоюзчасузастосуваннялюдьмиспец
іальних,хочінайпростіших,знарядьлову. 

Заданиминауковців,першимизнаряддямиловубулисписи,задопомогою
якихможнабулозаколотирибупрямозберегачизнаходячись внеглибокій,проз
орійводі.Зчасомз’явилисяйриболовнігачки,остроги,жерлиці,зубчатінаконеч
никистрілйгарпуни.Дляїхвиготовленняпереважновикористовувалисьоргані
чніматеріали:дерево,кістка,стулкичерепашок. 

Виникненнярибальствабулозумовленоцілимрядомпричин.Нинівстанов
лено,щодіяльністьпервісноїлюдининапрямубуладинамічнопов’язаназнавко
лишнімприроднимсередовищем.Очевидно,щосуспільствонамагаєтьсявибра
титаку форму господарськоїдіяльності,яка бзабезпечилайомуотриманнямак
симальногоенергетичногопродуктупримінімальномуризику.Такимчином,з
мінивгеографічномусередовищінеминучеприводилидозмінугосподарськійд
іяльностілюдини. 

Поступовийрозвитокрибальствасприявпоявітакоїгілкирибноїгалузігосп
одарства,якрибництво. 

Згіднозсучасним законодавством "рибництво"–
цештучне розведенняіприродне відтворенняводнихживихорганізмів, які пер
ебуваютьу неволіуспеціальностворенихштучнихрибницькихабоіншихприст
осованихдляцьогоспорудах,ізольованихприроднихчиштучнихводоймах. 

Засвідченнямиісториків,вирощуваннярибивставкахпочалосящезнайдав
нішихчасів.Посадказаплідненоїікритарибивспеціальніставкиібасейнидляви
рощуваннязастосовуваласьщевстародавньомуКитаї.ЗачаткирибництвавЄвр
опівідносятьсядоепохирозвиткуримськоїкультури.РимськіписьменникиВар
рон,якийживдонашоїери,іКолумела,якийнаписавуІст.дон.е.книгупросільськ
егосподарство,розповідали,щобагатіримськіпатриціїбудувалиставкидляутр
иманняціннихпорідриб,деостаннінетількипідгодовувались,айрозводились. 

Розвитокставковогорибництваякгалузісільськогогосподарствавідносит
ьсядопізнішогочасу–
середніхвіків.ОднезнайстародавнішихрибнихгосподарствЄвропи"Віттінгау
"(Чехія)булопобудованев1358р.УкінціXIVст.булизбудованіставковігоспода
рствавГаличині,Богемії,Баварії,Франконіїтавіншихтодішніхдержавахтапро
вінціях. 

Натойчасрибурозводилипримітивнимспособом:воднихітихжеставках
 вона нерестилась (розмножувалась) і нагулювалась
 доспоживацькоїваги;вирощуванняїїдоринковоївагипродовжувал
ось5-
6років.Єдине,щовідрізнялорибництвовсередньовічнихставковихгосподарст
вахвідведеннягосподарстввозерах,булоте,щорегулюваннярибногостадавста
вкахпроводилосьшляхомспускуводи. 

Недосконалістьтехнікирибництвапризводиладотого,щов 
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неблагополучнізаметеорологічнимиумовамирокивсепотомствогинулощеув
иглядіікриабовстадіїличинок,якітількивиклюнулисязікри. 

НавітьуXVIIст.,колидлярозмноженнярибиідлявирощуваннямолоді обл
аднувалиспеціальніставкиіпроводиливідбірнайкращоїрибинаплем’я,рядгос
подарствзалишалисябезприплодуінодідекількароківпідряд. 

УXVIIст.ставковегосподарствоЗахідноїЄвропиприйшловзанепад.Багат
оставківбулоспущеноіїхднобуловикористанопідзасівиполівтавипасихудоби
.Такийзанепадрибництвабувспровокованийрізкимзниженнямціннапродукт
итваринництватапромисловогорибальства. 

Середньовічніформиведенняставковогогосподарствазтривалимтерміно
м вирощування риби, виснаження ставків без
 вживаннямеліоративнихзаходівзатримувализниженнясобіварто
стіпродукції.Внаслідокчогоставковегосподарствоневитримувалоконкуренц
іїзсільськимгосподарствоміпромисловимрибальствомвріках,озерах,морях. 

ДопочаткудругоїполовиниXIXст.булодосягнутозначнепокращеннятех
нікирибництва:поліпшилосьстадовиробниківзарахунокшвидкозростаючихп
орідкоропу;термінвирощуваннярибискоротивсядо3-
хроків;введенолітуванняставків,щозабезпечилопідвищенняїхпродуктивнос
ті.Такіпокращаннязробилиможливимобновленняіподальшийрозвитокставк
овогогосподарства. 

УсерединіXIXст.починаєз’являтисяінтересдоставковогогосподарстваів
Росії.Ужурналі"Вісник"за1856рікпрофесорУсовписав:"Россиярыбойбогата,
большойнуждывнейнет,нотольковнемногихблагословенных
 местностях рыба составляет часть
 народногопродовольствия.ВсреднейжеРоссиикрестьяни
нпобольшейчастипитаетсяпустымищамисзабелкой,кашейсмолоком,хлебом
даквасом,мясожеедяттолькопопраздникам.Ввестирыбувовсеобщееупотреб
лениебылобыистиннымблагодеяниемдлякрестьянина,неутомимымтрудомс
нискивающегосебенасущныйхлеб...". 

Якбачимо,нетількизаіснуючиминедалекимизгадкаминашихдідів,айзана
явністюпокинутих,занедбаних,алеколисьпроцвітаючихставковихгосподарст
вмимаємопрактичнепідтвердженняактуальностіцьогопитання. 

Однакнадіїкращихлюдейтогочасущодорозвиткурибництватазабезпече
ннясвіжоюрибоюнаселення,надіїнагодуватикожногоселяниназалишилисям
ріями,ікоропдалістолупоміщикайфабрикантанепішов. 

Лишенапочатку XX ст.великіземлевласникита орендаторизайнялисяро
звиткомставковогогосподарства.Івжепередпочаткомімперіалістичноївійнив
царськійРосіїнараховувалосяблизько25тис.гатакихставків.Більшаїхчастина
знаходиласявзахіднійРосії,врайонах,депісляімперіалістичноївійниз’явилис
яновідержави–Польща,Литва,Латвія, 
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Естонія.АвмежахкордонівколишньогоРадянськогоСоюзуставковегосподарс
твознайшлосвійрозвитоклишевУкраїнітавБілорусії[5,с.8]. 

Такимчином,поступовонабравшиширокихмасштабів,системарибногог
осподарствапотребувалацентралізованогокерівництватаорганізації,взв’язку
зчимвиникланеобхідністьвдержавномууправліннійформуванніправовоїбази
вційгалузі. 

Короткийоглядтааналізосновнихзаконодавчихдокументівщодоврегул
юваннярибальства,якібулиприйнятінатойперіодісталифундаментомсучасно
гозаконодавства. 

Так,9грудня1918р.РозпорядженнямРобітничоготаСелянськогоУрядуР
СФСРбулоствореноГоловнеуправліннязрибальстватарибноїПромисловості. 

ДекретомРадиНароднихКомісарів"ПрореорганізаціюГоловногоуправл
іннязрибальстватарибноїпромисловостівРосіїтайогоорганівнамісцях"від26л
ютого1920р.,якимнаданіУправліннюповноваженнятапоставлені перед
 ним завдання були поповнені та
 розширені,проголошувалось,щозавданнямиУправлінняє"общееза
ведованиеираспоряжениевсемипромысловымирыбохозяйственнымиугодья
мивпределахтерриторииРеспубликисовсеми
 ихспециальнымиоборудованиями..;организацияиведениерыболо
вногохозяйства,включаядобычу ипромысловую обработку
 рыбыиеёпродукты
 вобщегосударственноммасштабе,всестороннееразвитие
 иусовершенствованиеэтогохозяйстваворганизационномитехниче
скомотношенияхииспользованиеегопродуктов;снабжениевустановленномп
орядкепредметамирыбопромысловогоисудоходногоснаряженияитехническ
ойодеждойвсехрыбопромысловыхпредприятийРеспублики,атакжеихрабочи
х и ловцов;искусственное рыборазведение
 иакклиматизация объектоврыболовствав
 промысловыхугодьях;обследованиесостояниярыболовнойпромы
шленностивнутристраныизаграницей;наблюдениезаправильнымприменени
емдействующихзаконовиправительственныхраспоряженийвобластирыболо
встваирыбоводства;принятиевсехвообщемер,вызываемыхинтересамирыбно
гохозяйствастраны;выработкатвердыхценнарыбуирыбныепродукты...”. 

Впершеназаконодавчомурівнібулоурегульованотакепитання,якзалучен
нянаукидорозвиткурибноїпромисловості.Пункт"е"зазначеногоДекретупрог
олошував,щооднимиіззавданьУправлінняєтакож:"Организацияновыхиобъе
динениесуществующихнаучно-
прикладныхучрежденийвобластипромысловогорыболовства,как-
то:лабораторий,обществ,опытныхстанций,заводовиподобныхучрежденийэт
огорода". 

Такимчином,початоквформуванніправовоїбазищодоврегулюванняриба
льстватарибництвавкраїнібулопокладено. 
Зчасомбільшеувагисталоприділятисяправоохоронниммоментамурибопроми

словійгалузі.У1935р.взаконодавчихактахУрядуСРСР 
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з’явилисятакіновітерміни,як"рибогосподарськіводойми","охоронатавідтвор
еннярибнихзапасів","правиларегулюваннярибальства","квитокнапромисел"
,"органирибопромисловогонагляду","адміністративнийштраф"таінші.Поста
новоюРадиНароднихКомісарівСРСР"Прорегулюваннярибальстватаохорон
урибнихзапасів"від25вересня1935р.завідуванняводоймамизагальносоюзног
означення(врибогосподарськомувідношенні),регулюваннявнихрибальства,
наглядзаним,атакожпроведеннязаходівщодовідтвореннятаохоронирибнихз
апасівбулопокладенонаНароднийКомісаріатхарчовоїпромисловості(вскладі
Головрибводу). 

Уподальшомуосновнівимогидоорганізаціїрибноїловлі,порядкузбереже
ннятавідтвореннярибнихзапасівнатериторіїРадянськогоСоюзубулизакріпле
нівПоложенніпроохоронурибнихзапасівіпрорегулюваннярибальствавводой
махСРСР,затвердженомувжеМіністерствомрибногогосподарстваСРСРтапо
становоюРадиМіністрівСРСРвід15вересня1958р.,зподальшимидоповнення
митазмінами.Цеположеннядіяломайже30років. 

Окрімположеньтаправиліснувавцілийрядпідвідомчихактів-
інструкцій,листів,вказівок,розпоряджень. 

У60-
хрокахминулогостоліттяврезультатіактивногорозвиткупромисловостівдерж
авівиникланеобхідністьубільшпосиленомузахистіводнихоб’єктів-
річок,озер,морів,яксередовищапомешканняриби,відзабрудненняпромислов
ими,побутовимитаіншимистічнимиводами.Зцієюметою22квітня1960р.Радо
юМіністрівСРСРбуловиданопостанову"Прозаходипоупорядкуваннювикори
станняіпосиленнюохорониводнихресурсівСРСР". 

Ав1974р.вийшовУказПрезидіїВерховноїРадиСРСР"Пропосиленнявідп
овідальностізазабрудненняморяречовинами,шкідливимидляздоров’ялюдей
тадляживихресурсівморя",якимбуливизначенізатакіпорушеннянетількиштр
афи,айкримінальнавідповідальністьувиглядіпозбавленняволі. 

Длядосягненнянайбільшраціональноговикористаннярибнихзапасівнате
риторіїСРСР13травня1976р.ПостановоюРадиМіністрівСРСРбулозапровадж
еноліцензійнийпорядокловуціннихпорідриби.А31січня1976р.наказомМініст
ерстварибногогосподарства№62булозатвердженоТиповеположенняпропоря
доквиловурибиціннихпорідзаліцензіями,згіднозякимліцензійний,тобтозапл
ату,виловціннихпорідрибипроводивсявокремихводоймахабоїхділянкахзаре
комендацієюнауковихзакладівізазгодоюГоловрибводу,виходячиізстануриб
нихзапасівціннихоб’єктіврибальства,виловякихгромадянамбувзаборонений
Правиламирибальства. 
ПромиселморськихссавцівздійснювавсянапідставіспеціальнихПравил,якізм

етоюохоронизаборонялидобуванняморськихзвірів 
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окремихвидівабовпевнихмісцях.Наприклад,Правилами,затвердженимиМіні
стерствомрибногогосподарстваСРСР11червня1975р.,булозабороненодобув
аннядельфініввАзовсько-
Чорноморськомубасейні.Увсіхіншихвипадкахдобуванняморськихссавцівзд
ійснювалосьлишепринаявностідозвільнихквитків,яківидавалисяорганамири
боохорони. 

У1966р.буловстановленопорядокдобуванняморськихрослинтаводнихб
езхребетних.ЗгідноіззатвердженимиМіністерствомрибногогосподарстваСР
СР17січня1966р.Правиламипромислуморськихрослинтаводнихбезхребетни
х,добуванняостанніхдозволялосяяквпорядкупромисловоголову,таківпорядк
улюбительськоготаспортивноголову,аленаспеціальновиділенихдляцьогоор
ганамирибоохорониділянкахізаспеціальнимидозволами(видаєтьсяпромисл
овийквиток). 

БезпосередньонатериторіїУкраїнськоїPCPнатойчасдодатковокрімсоюз
нихзаконодавчихактівдіяли:Правилавикористанняводойм,наданихколгоспа
м,радгоспамтаіншимсільськогосподарськимпідприємствам,Правилакорист
уваннябереговоюсмугоюрибогосподарськихводоймдляпотребрибальства,за
твердженіпостановоюРадиМіністрівУРСРвід23березня1959р.(вредакціїпос
тановиРадиМіністрівУРСРвід21червня1953р.),атакожПравилалюбительськ
оготаспортивногорибальстваувнутрішніхводоймах,затвердженінаказомУкр
рибводвід9січня1984р.таПравилазмаганьзриболовногоспортувУРСР,затвер
дженіФедерацієюриболовногоспортуДержкомспортуУРСР25лютого1987р.
таінші. 

Впершепоняття"любительськоготаспортивногорибальства"булозапров
адженов1958р.увищезгаданомуПоложенніпроохоронурибнихзапасівіпроре
гулюваннярибальствавводоймахСРСР,такякупопереднійпостановіРадиНар
однихКомісарівСРСР1935рокупротакийвидрибальствабулопідміченолишео
днимреченням:"Ловрыбыдляличногопотребления разрешают всем
 трудящимся во всех водоемах,
 заисключениемзапретныхмест,питомниковипрудовыхрыбн
ыххозяйств,ссоблюдениемправил,установленныхорганамирегулированияр
ыболовства". 

1тількиу1982р.наказомМіністерстварибногогосподарстваСРСР№139б
улозатвердженоПоложенняпролюбительськетаспортивнерибальство,згідно
якоголюбительськийтаспортивнийловрибиідобуванняіншихводнихтваринт
арослиндляособистогоспоживаннядозволявсявсімгромадянамбезоплатноув
сіхводоймах,завиняткомзаповідників,ставковихтаіншихкультурнихрибнихг
осподарств,здодержаннямвстановленихправилрибальстватаводокористуван
нятаін. 

Незалишилосяйпозаувагоюзаконодавчогопроцесузалученнягромадськ
остідоохоронирибнихзапасівдержави.Так,у1965р.наказомГоловногоуправлі
ннязохоронирибних запасівта регулюваннюрибальствазатвердженоІнструк
ціюпроорганізаціютадіяльністьрад(штабів)громадськоїрибоохорониприбас
ейновихуправлінняхзохоронита 
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відтвореннярибнихзапасівірегулюваннярибальстватавпідвідомчихїмінспек
ціяхрибоохорони,відповіднодоякоїради(штаби)громадськоїрибоохорониств
орювалисянасуспільнихзасадахзчисланайбільшактивнихгромадськихінспек
торіврибоохоронизметоюкоординаціїгромадськості. 

14квітня1972р.Головнимуправліннямзохоронирибнихзапасівтарегулю
ваннюрибальствабулозаснованоЦентральнурадугромадськоїрибоохорони,о
сновнимизавданнямиякоїбули:"широкоепривлечениеобщественностикразр
аботкемероприятийпоохранеивоспроизводствурыбныхзапасов;воспитаниен
аселениявдухебережногоизаботливогоотношениякприроднымрыбнымзапас
амстраны;активнаяпропагандамероприятийпоохране,воспроизводствурыбн
ыхзапасовирегулированиюрыболовствапосредствомпечати,кино,телевиден
ия,использованиясредствнагляднойинформацииидругихформит.д."[13,с.14
8].Управліннямбуловиданоряднаказівщодоорганізаціїтадіяльностігромадсь
коїрибоохорониінавітьбулостворено"Голубийпатруль"-
об’єднанняпіонерівташколярів,любителівприроди,якідопомагалиохороняти
тамножитирибнібагатствакраїни. 

25червня1980р.булоприйнятоЗаконСРСР"Проохоронутавикористання
тваринногосвіту",який,якзазначеновпередмовіЗбірникадокументівпартіїта
УрядуА.М.ГалеєвимтаМ.Л.Курок,схваленорадянськимнародомдляпокраща
нняроботипідприємств,установтаорганізацій,підвищенняїхвідповідальності
завирішеннязадачщодоохоронинавколишньогоприродногосередовища, 

ЗпоявоюновоїсамостійноїдержавиУкраїни"рибне"законодавствомайже
повністюобновилося. 

ПрийнятоновийЗаконУкраїни"Протвариннийсвіт",запровадженонавсій
територіїУкраїниведеннядержавногокадаструтваринногосвіту(ПостановаКа
бінетуМіністрівУкраїнивід15.11.1994р.№772),встановленоТимчасовийпоря
докведеннярибногогосподарстваіздійсненнярибальства(ПостановаКабінету
МіністрівУкраїнивід28.09.1996р.№1192),введеноновийПорядоксправляння
платизаспеціальневикористаннярибнихтаіншихводнихживихресурсівтаТим
часовінормативиплатизаспеціальневикористаннярибнихтаіншихводнихжив
ихресурсів(ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід5.09.1996р.№1073),затве
рдженотаксидляобчисленнярозмірувідшкодуванняшкоди,заподіяноївнаслід
окнезаконногодобування(збирання)абознищенняпіннихвидіврибтаіншихоб’
єктівводногопромислу(ПостановаКабінетуМіністрівУкраїнивід28.01.1994р.
№41),наказомМінекобезпекиУкраїнитаМінрибгоспуУкраїнивід6.06.1995р.
№53/69затвердженоІнструкціюпропорядокустановленнятарозподілулімітів
 використання живих об’єктів рибного
 господарствазагальнодержавногозначенняівидачудозволівнаїхсп
еціальне 
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використання,анаказомМінрибгоспуУкраїнивід30.10.1995р.№186-
Інструкціюпропорядокконтролюзавилученням,обліком,зберіганням,здачею
,звітністю,реалізацієюрибитаіншихводнихживихресурсів. 

Навідмінувідпопередніхсоюзнихположеньтаінструкційщодорегулюва
ннярибальстватаохоронирибнихзапасів,вукраїнськомучинномузаконодавст
вірозширенотермінологіюзцьогопитання,більшконкретизованотакіпоняттяя
к"рибнегосподарство","рибальство","рибництво","ліміти""квота"таінші. 

Якщоранішепоняття"рибальство"розкривалосялишевЗаконіСРСР"Про
охоронутавикористаннятваринногосвіту"якпромисловийвиловриби,добува
нняводнихбезхребетнихтаморськихссавців,атакожлюбительськетаспортивн
ерибальство(ст.13),яківсучасномуЗаконіУкраїни"Протвариннийсвіт",тоТим
часовийпорядокведеннярибногогосподарстварозкриваєпоняття"промислов
ерибальство"вжеяк"видспеціальноговикористанняводнихживихресурсів,які
перебуваютьустаніприродноїволі,шляхомїхвилучення(вилову,добування,зб
ирання)ізприродногосередовищазметоюзадоволенняпотребнаселенняінаро
дногогосподарства".А"водніживіресурси",згідноцьогожТимчасовогопорядк
у,визначенояксукупністьводнихорганізмів,життяякихнеможливебезперебув
анняуводі,ідоякихналежать:прісноводні,морські,анадромнірибинавсіхстаді
яхрозвитку;круглороті;воднібезхребетні,утомучислімолюскиголовоногі,че
ревоногі,двостулкові;ракоподібні,черв'яки,голкошкірі,губки,наземнібезхре
бетніуводнійстадіїрозвитку,іншіводнітварини;водорості,вищіводнірослини;
живіоб’єктирибногогосподарстватаіншіживіресурси,яківикористовуютьсяв
процесіведеннярибногогосподарстваіздійсненнярибальстваіт.д. 

Такимчином,аналізуючивикладенетазоглядунасучасність,просталюдсь
капотребавдобуванніїжі–
рибальство,пройшовшикрізьвіки,перетворилисянагроміздку,алещенеостато
чновпорядкованусистемусуспільнихвідносинугалузіохорони,використання
тавідтвореннятакогооб’єктутваринногосвітуякводніживіресурси. 

В2000роціпостановоюКабінетуМіністрівствореноДержавнийдепартам
ентрибногогосподарства.ДойогоструктуриувійшовіГоловрибводу.Цеорганр
ибоохорони,щовключаєвсебештатдержавнихінспекторів,Іхтіологічнуслужб
у,службуфлотутатранспорту.Цейорганздійснюємоніторингстануводнихжив
ихресурсів,регулюєвилов,здійснюєохоронутавідтворенняживихресурсів.Щ
овключаєоперативнерегулюванняпромислу,контрользаобсягамивиловууме
жахвиділенихквот,видачутавилученнядозвільнихдокументівукористувачів.
Фахівціцієїслужбиведутьконтрользавідтвореннямводнихживихресурсівури
богосподарськихводоймахкраїни,відповідаютьзавиготовленнятавстановлен
няштучнихгнізддлянерестуриби,охороняютьзимувальніями,шляхинерестов
оїміграціїтанерестовища,контролюютьсвоєчаснузміну 
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районіввилову,замінузнарядьловутощо. 

НайбільшпріоритетнимидляУкраїнипроблемамиводнихживихбіологічн
ихресурсівєнаступнішість: 

1.Хімічнезабруднення,щовиявляєтьсяупогіршенніякостіповерхневих
 і підземних вод, змінах в біорізноманітті
 водних,навколоводнихіназемнихбіоресурсів,виснаженніриб
нихресурсівізниженнівидовогорізноманіття,змініареалівіснування,порушен
нірепродуктивнихіповедінковихфункційуводнихорганізмів,змініструктури
угрупованьтазниженніімунітетуводнихорганізмів; 

2.Змінаівтратаекосистемабоекотопівізниженняжиттєздатностібіоресур
сівурезультатізабрудненняіхвороб,щовиявляєтьсяузначнихзмінахстанувод
нихіназемнихекосистем,атакожвидовогоскладурослиннихітвариннихоргані
змів,високомувідсоткупаразитарноїзараженостігідробіонтів,акумуляціїворг
анізмахгідробіонтівіназемнихтваринірослинахшкідливихдомішокантропоге
нногопоходження; 

3.Змінагідрологічногорежимуповерхневихвод,пов'язаназмеліоративно
юдіяльністюуверхнійчастинібасейну,зарегульованістюстокумалихісередніх
річок,будівництвомкаскадуДніпровськихводосховищ,атакожзбудівництво
мканалівдляперекиданнячастинистоку; 

4.Евтрофікація,якаєнаслідкомнадходженняуводніоб’єктирічкиДніпроз
начнихобсягіворганічнихібіогеннихречовин,зарегульованостістоку,наявнос
тімілководнихділянокукаскадіДніпровськихводосховищтощо,щовиявляєть
сяупогіршенніякостіводиводнихоб'єктіввнаслідокінтенсивного"цвітіння"во
доростей,узмініокислювально-
відновногопотенціалу,узмінахуструктурііфункціяхводнихекосистем,узміні
видовогоскладуіпродуктивностіаборигеннихвидівриб; 

5.
 Затопленняіпідтопленнятериторій,якевідбуваєтьсявнаслідокзам
улюванняруселрічок,руйнуваннязаплавнихділянок,вирубкилісів,змінігідро
логічногорежиму,підвищеннярівняґрунтовихіповерхневихвод,поверхневог
остокузтериторіїбасейну,тавиявляєтьсявзбільшенніплощітериторій,якізато
плюютьсяіпідтоплюються,уруйнуванні(зміні)природногосередовищамешка
нняназемнихінавколоводнихвидівтваринірослин,удодатковомузабрудненні
(бактеріальному,хімічномутощо)воднихоб'єктівзарахунокзмивузтериторій,
щозатоплюються,змінібіотопівтадеградації(зміні)ареалівіснуваннярослиніт
варин; 

6.
 Забрудненнярадіонуклідами,пов'язанезнаслідкамиаваріїнаЧорн
обильськійАЕС,наявністюзначнихплощубасейніДніпра,забрудненихцезіємі
стронцієм,атакожнадходженнямрадіонуклідівздифузнимстокоміскидамиша
хтнихводівідходівгірськихробітзтериторіївідвалівурановихшахтізбагачувал
ьнихпідприємствубасейнінижньогоДніпра,викидамизоб'єктіврозміщенняра
діоактивнихвідходівіджереліонізуючоговипромінювання,щовиявляєтьсяун
егативномувпливі 
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наздоров'ялюдинитаекосистеми(виникненнімутагеннихефектів,руйнуванніі
муннихсистемживихорганізмів,загибеліживихорганізмівізмінічисельностіп
опуляцій). 

ДляподоланняцихпроблемвосновіприйнятоївУкраїніконцепціїохорони
тараціональноговикористанняводнихживихресурсівлежитьсистемалімітува
нняїхвилову.Лімітинавикористанняводнихживихресурсіввстановлюютьсяві
дповіднозобґрунтуваннямибіологічногостануводнихживихресурсівтаантро
погенноговпливу.Біологічніобґрунтуваннятапроектилімітівмаютьправороз
роблятинауковіустанови,організації,компетентні юридичні особи, а
 також органи
 рибоохорониДержрибагентства.Урегіоніпівнічно-
західноїчастиниЧорногоморяцимироботамизаймаютьсявідомчінауковіорга
нізаціїУкрДержрибгоспу:ПівденНІРОтауправліннярибоохорони.Міністерст
воекологіїтаприроднихресурсівУкраїнитількирозглядаєтазатверджуєзібрані
таузагальненіДепартаментомрибногогосподарствабіологічніобґрунтування
тапроектилімітів. 
 

ПИТАННЯДЛЯСАМОКОНТРОЛЮ1.
 Значенняводнихживихресурсів. 
2. Використанняводнихживихресурсів. 
3.

 Дативизначенняосновамрибоохоронитарибогосподарськогозако
нодавстваірозкритизавданнятаметуцієїдисципліни. 

4. Історичнийрозвитокрибоохорони. 
5. Проблемиводнихбіологічнихресурсівташляхиїхподолання. 
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2ОХОРОНАРИБОГОСПОДАРСЬКИХВОДОЙМВІДЗА

БРУДНЕННЯТАІНШИХШКІДЛИВИХВПЛИВІВ 
 
 
 

Вимогидоскладуівластивостейводитазаходизохорониводнихресурсівре
гламентуютьсяЗакономУкраїни"Проохоронунавколишньогоприродногосер
едовища"(1264-12),ВоднимкодексомУкраїни(213/95-
ВР)іприйнятиминаїхосновінормативнимидокументами.Уразіодночасногов
икористанняводногооб'єктаабойогоділянокдлядекількохвидівводокористув
анняслідспиратисянабільшжорстківимогидоякостіводи. 

Вимогидоохорониводнихресурсів,включенідодержавнихстандартівівід
омчихнормативнихдокументів,повиннівідповідатиположеннямсанітарно-
гігієнічнихправилінорм,аякістьводиводнихоб'єктів-
встановленимдлянихгігієнічнимнормативам. 

Вмістшкідливихречовинуводіводнихоб'єктівгосподарсько-
питногоікультурно-
побутовоговодокористуваннянеповиненперевищуватиїхграничнодопустим
ихконцентрацій(ГДК). 

Припроектуванніібудівництвіпромисловихікомунальнихоб'єктівповин
нопередбачатисьмаксимальневикористаннямаловідходнихібезвідходнихтех
нологій,системповторногоізворотноговодопостачання. 

Відведеннястічнихводуводніоб'єктиздійснюєтьсянапідставідозволунас
пеціальневодокористування,щовидаєтьсяорганамиМінекобезпекиУкраїнипі
сляузгодженнязорганамиіустановамидержавногосанітарногонагляду.Умов
иводовідведеннярегламентуютьсяводнимзаконодавствомісанітарно-
гігієнічниминормамиіправилами.Скиданнястічнихводуводоймищенеповин
нопогіршуватиякостіводивмісцяхводокористування. 

Забороняєтьсяпроектуватискиданняуводніоб'єкти: 
-

стічнихвод,щомістятьречовиниабопродуктиїхтрансформаціїуводі,дляякихн
евстановленоГДКабоОДР,атакожречовини,дляякихвідсутніметодианалітич
ногоконтролю; 

-
стічнихвод,щомістятьзбудниківінфекційнихзахворюваньзіндексомлактозоп
озитивнихкишковихпаличокбільше1000в1дм3таіндексомколі-
фагабільше1000БОЕ/дм3; 

-
стічнихводвмежахнаселеногопункту;припогодженні,яквиняток,скиданнясті
чнихводвмежахнаселеного'пункту(привідповідномуобґрунтуванні)нормати
внівимоги,встановленідоскладуівластивостейводиводнихоб'єктів,повинніст
осуватисьсамихстічнихвод; 

- стічних вод у водні об'єкти, що використовуються
 дляводогрязелікування,атакожвті,щознаходятьсявмежахокругівсані
тарноїохороникурортів. 

Зметоюохоронивод,щовикористовуютьсядлягосподарсько-
питнихікультурно-оздоровчихцілей,встановлюютьсяокругиізонисанітарної 
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охорони.їхрозміри,атакожкомплекснеобхіднихсанітарно-гігієнічнихзаходів. 

Длязапобіганнязабрудненнюівиснаженнюводнихоб'єктівнаприбережн
ихділянкахрічокабоводоймищвстановлюютьсяводоохороннізони.Доскладу
водоохоронноїзонивходять:зонаспрацюванняводосховищ,заплаварічки,над
заплавнітераси,бровкикрутісхиликоріннихберегів,атакожбалкитаяри,щобез
посередньовпадаютьврічковудолину. 

Умежахводоохороннихзонвиділяєтьсяприбережнатериторіясуворогооб
меженнягосподарськоїдіяльності. 

Джереламизабрудненняєоб'єкти,зякихздійснюєтьсяскиданняабоіншена
дходженняуводніоб'єктишкідливихречовин,щопогіршуютьякістьповерхнев
ихвод,таобмежуютьїхвикористання,атакожнегативновпливаютьіїхстанднай
береговихводнихоб'єктів. 

Охоронаводнихоб'єктіввідзабрудненняздійснюєтьсязадопомогоюрегул
юваннядіяльностіякстаціонарних,такііншихджерелзабруднення. 

Основнимиджереламизабрудненняводоймслужатьпідприємствачорної
та
 кольоровоїметалургії,хімічноїйнафтохімічноїпромисловості,це
люлозно-
паперової,легкоїпромисловості.Мікробнезабрудненняводвідбувається в
 результаті надходження у водойми
 патогеннихмікроорганізмів.Маємісцетакожтепловезабруднення
водурезультатінадходженнятеплихстічнихвод.Речовини,щозабруднюютьво
ди,умовноможнарозділитинакількагруп.Зафізичнимстаномвиділяютьнероз
чинні,колоїднійрозчиннідомішки.Крімтого,забрудненнярозподіляютьсянам
інеральні,органічні,бактеріальнійбіологічні. 

Ступіньнебезпекизносу пестицидів у період
 обробкисільськогосподарськихугідьзале
житьвідспособузастосуванняйформипрепарату.Приназемнійобробцінебезп
еказабрудненняводоймменше.Приавіаобробціпрепаратможерозноситисьпо
токамиповітрянасотніметрівіосаджуватисьнанеопрацьованійтериторіїйпове
рхніводойм. 

Наростаютьпроцесидеградаціїповерхневихводнихоб'єктівзарахунокск
иданьунихзабрудненихстічнихводпідприємствамийоб'єктамижитлово-
комунальногогосподарства,нафтохімічної,нафтової,газової,вугільної,м'ясно
ї,лісової,деревообробноїйцелюлозно-паперовоїпромисловості, а
 також чорної й кольорової металургії,
 зборуколекторно-
дренажнихводзізрошуванихземель,забруднениххімікатамитапестицидами. 

Триваєвиснаженняводнихресурсіврікпідвпливомгосподарськоїдіяльно
сті.Практичновичерпаніможливостібезповоротноговодовідбору.Неблагопо
лучнимєстанмалихрік,особливовзонахвеликихпромисловихцентрів.Значни
йзбитокмалимрікамнадаєтьсявсільськіймісцевостічерезпорушенняособлив
огорежимугосподарськоїдіяльностіуводоохороннихзонахіприбережнихзах
иснихсмугах,призводитьдозабрудненнярік,а 
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такожзмивуґрунтуврезультатіводноїерозії. 

Зростаєзабрудненняпідземнихвод,щовикористовуютьсядляводопостач
ання. 

Черезпідвищенезабрудненнявододжерелтехнологіїобробкиводи,щотра
диційнозастосовуються,вбільшостівипадківнедостатньоефективні.Наефект
ивністьводопідготовкинегативновпливаєдефіцитреагентів і
 низький рівень оснащеності водопровідних
 станцій,автоматикоюйприладамиконтролю.Положенняпогіршує
тьсятим,що40%внутрішніхповерхоньтрубопроводівураженікорозією,покри
тііржею,отже,притранспортуванніякістьводидодатковопогіршується. 

Кисневеголодуванняякфакторзабрудненняводойм.Яквідомо,круговоро
тводискладаєтьсяздекількохстадій:випару,утворенняхмар,випаданнядощу,с
токувструмкийрікийзновувипару.Насвоємушляхуводасамаздатнаочищатис
явідзабруднень,щопопадаютьвнеї,-
продуктівгниттяорганічнихречовин,розчиненихгазівімінеральнихречовин,з
важеноготвердогоматеріалу. 

Умісцяхвеликогоскупченнялюдейітваринприродноїчистоїводизвичайн
оневистачає,особливоякщоїївикористовуютьдлязборунечистотіпереносуїхп
одалівіднаселенихпунктів.Якщонечистотуґрунтпопадаєнебагато,ґрунтовіор
ганізмипереробляютьїх,занововикористовуючиживильніречовини,івсусідні
водотокипросочуєтьсявжечиставода.Алеякщонечистотипопадаютьвідразуу
воду,вонигниють,інаїхнєокислюваннявитрачаєтьсякисень.Створюєтьсятакз
ванабіохімічнапотребавкисні(БПК).Чимвищецяпотреба,тимменшекиснюзал
ишаєтьсяуводідляживихмікроорганізмів,особливодлярибіводоростей.Іноді
черезнедоліккиснюгиневсеживе.Водастаєбіологічномертвою-
унійзалишаютьсятількианаеробнібактерії;вонипроцвітаютьбезкиснюйупро
цесісвоєїжиттєдіяльностівиділяютьсірководень.Ібезтогобезжиттєваводаста
єзовсімнепридатноюдлялюдиниітварин.Подібнеможевідбутисяйпринадлиш
кууводітакихречовин,якнітратийфосфати;вонипопадаютьуводуізсільського
сподарськихдобривнаполяхабозістічнихвод,забрудненихмиючимизасобами
.Цібіогенніречовинистимулюютьрістводоростей,якіпочинаютьспоживатиба
гатокисню,аколийогостаєнедостатньо,вонигинуть.Уприроднихумовахозеро
,першніжзамулитисьізникнути,існуєблизько20тис.років.Надлишокбіогенни
хречовинприскорюєпроцесстаріння,абоінтрофікацію,ізменшуєстрокжиттяо
зера,Утеплійводікисеньгіршерозчиняється,ніжухолодній.Деякіпідприємств
а,особливоелектростанції,споживаютьвеличезнукількістьводинаохолоджен
ня.Нагрітаводаскидаєтьсяназадурікийщебільшепорушуєбіологічнурівноваг
уводноїсистеми.Зниженийвмісткиснюперешкоджаєрозвиткуоднихживихви
дівідаєперевагу іншим.Алецінові,теплолюбнівидитеждужестраждають,якті
лькиприпиняєтьсяпідігрівводи. 
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Фактори,щоперешкоджаютьрозвиткуводнихекосистем.Біогенніречови

нийтеплостаютьперешкодоюдлянормальногорозвиткупрісноводнихекологі
чнихсистемтількитоді,коливониперевантажуютьцісистеми.Алевостаннірок
инаекологічнісистемиспрямуваласьвеличезнакількістьабсолютночужорідн
ихречовин,відякихвонинезнаютьзахисту.Пестициди,якізастосовуютьсявсіл
ьськомугосподарстві,металийхімікаліїізпромисловихстічнихводпрониклив
харчовийланцюгводногосередовища,амиможемматинепередбаченінаслідки
. 

Стічніводи.Водовідвіднісистемийспорудження-
цеодинзвидівінженерногоустаткуванняйблагоустроюнаселенихпунктів,жит
лових,суспільних і виробничих будинків,
 що забезпечують необхіднісанітарно-
гігієнічніумовипраці,побутуйвідпочинкунаселення.Системиводовідведення
іочищенняскладаютьсязкомплексуустаткуваннямережіспоруд,призначених
дляприйомуйвидаленнязадопомогоютрубопроводупобутовихвиробничихіа
тмосфернихстічнихвод,атакождляїхочищенняйзнешкодженняпередскиданн
ямуводоймабоутилізацією. 

Об'єктамиводовідведенняєбудинкирізногопризначення,атакожзновусп
оруджувані,існуючійреконструйованіміста,селища,промисловіпідприємств
а,санітарно-курортнікомплекситощо. 

Стічніводи-
цеводи,використанінапобутові,виробничіабоіншіпотребиізабрудненірізним
идомішками,щозмінилиїхпервіснийхімічнийскладіфізичнівластивості,атако
жводи,щостікаютьізтериторіїнаселенихпунктівіпромисловихпідприємствур
езультатівипаданняатмосфернихопадівабопопиваннявулиць. 

Залежновідпоходженнявидуйсполукистічніводипідрозділяютьсянатрио
сновнікатегорії: 

• побутові(відтуалетнихкімнат,душових,кухонь,лазень,пралень,їдальнь
,лікарень;вонинадходятьвіджитловихісуспільнихбудинків,атакожвідпобуто
вихприміщеньіпромисловихпідприємств); 

• виробничі(води,використанівтехнологічнихпроцесах,якіневідповідаю
тьбільшевимогамякості;доцієїкатегоріїводвідносятьводи,відкачанінаповерх
нюземліпривидобуткукориснихкопалин); 

• атмосферні(дощовійпоталі;водивідполивувулиць,відфонтанівідренажі
в). 

Упрактицівикористовуєтьсятакожпоняттяміськихстічнихвод,якіявляю
тьсобоюсумішпобутовихівиробничихстічнихвод.Побутові,виробничійатмо
сферністічніводивидаляютьсяякспільно,такіроздільно.Найбільшширокепо
ширенняодержализагальносплавнійроздільнісистемиводовідведення.Приза
гальносплавнійсистемівсітрикатегоріїстічнихводвидаляютьсяоднієюзагаль
ноюмережеютрубіканалівзамежіміськоїтериторіїнаочисніспорудження.Роз
дільнісистемискладаютьсяздекількохмережтрубіканалів:воднійзнихвидаля
ютьсядощовійнезабрудненівиробничістічніводи,аіншоюабодекількомамере
жами- 
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побутовійзабрудненівиробничістічніводи. 

Стічніводи-
цескладнігетерогеннісуміші,щомістятьдомішкиорганічногоймінеральногоп
оходження,якіперебуваютьунерозчиненому,колоїдномуйрозчиненомустані.
Ступіньзабрудненнястічнихводоцінюєтьсяконцентрацією,тобтомасоюдомі
шокводиниціоб'ємумг/лабог/м3. Сполука стічних вод регулярно
 аналізується. Проводятьсясанітарно-
хімічніаналізизвизначеннявеличини ХПК
 (загальнаконцентраціяорганічнихречовин);БПК(концентраціяоргані
чнихсполук,щоокисляютьсябіологічнимшляхом);концентраціязваженихреч
овин;активної реакції середовища;інтенсивності
 фарбування;ступенямінералізації;концентраціїбіогеннихелементів(а
зоту,фосфору,калію)іін.Найбільшскладнізасполукоюстічніводипромислови
хпідприємств.Наформуваннявиробничихстічнихводвпливаєвидсировини,щ
опереробляється,технологічнийпроцесвиробництва,реагенти,
 щозастосовані,проміжнівиробийпродукти,сполукавихідноїводи,місц
евіумовийін.Длярозробкираціональноїсхемиводовідведенняйоцінкиможлив
остіповторноговикористаннястічнихводвивчаєтьсясполукайрежимводовідв
еденняне тільки
 загальногостокупромисловогопідприємства,алетакожстічнихводвідо
кремихцехівіапаратів. 

Крім визначення основних санітарно-хімічних показників
 увиробничихстічнихводахвизначаютьсяконцентраціїспецифічн
ихкомпонентів,вміст яких визначається
 технологічнимрегламентомвиробництвай
 номенклатуроюзастосовуваних речовин.
 Оскількивиробничістічніводиявляютьсобоюнайбільшунебезпе
кудляводойм,мирозглянемоїхбільшдокладно. 

Виробничістічніводиділятьсянадвіосновнікатегорії:забрудненійнезабр
уднені(умовночисті). 

Забрудненівиробничістічніводипідрозділяютьнатригрупи. 
1.

 Забрудненіпереважномінеральнимидомішками(підприємстваме
талургійної,машинобудівної,рудо-
івуглевидобувноїпромисловості;заводизвиробництвакислот,будівельнихви
робівіматеріалів,мінеральнихдобривіін.) 

2.
 Забрудненіпереважноорганічнимидомішками(підприємствам'яс
ної,рибної, молочної, харчової, целюлозно-
паперової,мікробіологічної,хімічноїпромисловості;заводизвиробництвакау
чуку,пластмасіін.) 

3. Забруднені мінеральними й органічними
 домішками(підприємстванафтовидобувної,нафтопереробної,те
кстильної,легкої,фармацевтичноїпромисловості;заводизвиробництвацукру,
консервів,продуктіворганічногосинтезуйін.). 

Крімвищевказаних3групзабрудненихвиробничихстічнихводмаємісцес



киданнянагрітихводуводойму,щоєпричиноютакзванихтепловихзабруднень. 
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Виробничістічніводиможутьвідрізнятисязаконцентрацієюзабруднююч

ихречовин,заступенемагресивностітощо.Сполукавиробничихстічнихводкол
иваєтьсявзначнихмежах,шовикликаєнеобхідністьретельногообґрунтування
виборунадійногойефективногометоду очищення в кожному
 конкретному випадку.
 Одержаннярозрахунковихпараметрівітехнологічнихрегламентіво
бробкистічнихводіосадувимагаютьдоситьтривалихнауковихдослідженьяк у
лабораторних,такінапіввиробничихумовах. 

Кількість виробничих стічних вод визначається залежно
 відпродуктивностіпідприємствазаукрупнениминормамиво
доспоживанняйводовідведеннядлярізнихгалузейпромисловості.Нормаводо
споживання-
цедоцільнакількістьводи,щонеобхіднадлявиробничогопроцесу,встановлена
напідставінауковообґрунтованогорозрахункуабопередовогодосвіду.Вукруп
ненунормуводоспоживаннявходятьвсівитративодинапідприємстві.Нормив
итративиробничихстічнихводзастосовуютьприпроектуванніновихіреконстр
укціїдіючихсистемводовідведенняпромисловихпідприємств.Укрупненінор
мидозволяютьдатиоцінкураціональностівикористанняводинабудь-
якомудіючомупідприємстві. 

Ускладіінженернихкомунікаційпромисловогопідприємства,якправило
єкількаводовідвіднихмереж.Незабрудненінагрітістічніводинадходятьнаохо
лоджувальніустановки(бризкальнібасейни,градирні,охолоджувальнііпінки)
,апотімвертаютьсявсистемуоборотноговодопостачання. 

Забрудненістічніводинадходятьнаочисніспорудження,апісляочищення
частинаобробленихстічнихводподаєтьсявсистемуоборотноговодопостачанн
явтіцехи,деїїсполуказадовольняєнормативнимвимогам. 

Ефективністьвикористанняводинапромисловихпідприємствахоцінюєт
ьсятакимипоказниками,яккількістьвикористаноїоборотноїводи,коефіцієнто
мїївикористанняйвідсоткомїївтрат.Дляпромисловихпідприємствскладаєтьс
ябалансводи,щовключаєвитратинарізнівидивтрат,скиданняйдодаваннявитр
ат,якікомпенсують,водивсистему. 

Проектуванняновихіреконструйованихсистемводовідведеннянаселени
хпунктівіпромисловихпідприємствповиннездійснюватисянаосновізатвердж
енихувстановленомупорядкусхемрозвиткуйрозміщеннягалузінародногогос
подарства,галузейпромисловостійсхемрозвиткуйрозміщенняпродуктивних
силвекономічнихрайонах.Привиборісистемісхемводовідведенняповиннавр
аховуватисятехнічна,економічнайсанітарнаоцінкиіснуючихмережіспорудж
ень,передбачатисяможливістьінтенсифікаціїїхньоїроботи. 

Привиборісистемийсхемиводовідведенняпромисловихпідприємствнео
бхідновраховувати: 

1)
 вимогидоякостіводи,щовикористовуєтьсяврізнихтехнологічних
процесах; 
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2)кількість,сполукайвластивостістічнихводокремихвиробничихцехівіпідпри
ємствавцілому,атакожрежимиводовідведення;3)можливістьскороченнякіль

костізабрудненихвиробничих 
стічнихводшляхомраціоналізаціїтехнологічнихпроцесіввиробництва; 

4)
 можливістьповторноговикористаннявиробничихстічнихводуси
стеміоборотноговодопостачанняабодлятехнологічнихпотребіншоговиробн
ицтва,деприпустимозастосовувативодибільшенизькоїякості; 

5)
 доцільністьвитягуівикористанняречовин,щомістятьсявстічнихв
одах; 

6)
 можливістьідоцільністьспільноговідведенняйочищеннястічних
воддекількохблизькорозташованихпромисловихпідприємств,атакожможли
вість комплексного рішення очищення стічних
 водпромисловихпідприємствінаселенихпунктів; 

7)
 можливістьвикористаннявтехнологічномупроцесіочищенихпоб
утовихстічнихвод; 

8)
 можливістьідоцільністьвикористанняпобутовихівиробничихстіч
нихводдлязрошеннясільськогосподарськихітехнічнихкультур; 

9)
 доцільністьлокальногоочищеннястічнихводокремихцехівпідпри
ємства; 

10)
 здатністьдосамоочищення,водойми,умовискиданнявнеїстічнихв
одінеобхіднийступіньїхньогоочищення; 

11)
 доцільністьзастосуваннятогоабоіншогометодуочищення.Привар
іантномупроектуванніводовідвіднихсистеміочисних 

спорудженьнапідставітехніко-
економічнихпоказниківприймаєтьсяоптимальнийваріант. 

Наслідкипопаданнястічнихводуводойми.Урезультатіскиданнястічних
 вод змінюються фізичні властивості води
 (підвищуєтьсятемпература,зменшуєтьсяпрозорість,з'являютьсяфа
рбування,присмаки);наповерхніводоймиз'являютьсяплаваючіречовини,ана
дніутворитьсяосад;змінюєтьсяхімічнийскладводи(збільшуєтьсязмісторгані
чнихінеорганічнихречовин,з'являютьсятоксичніречовини,зменшуєтьсявміс
ткисню,змінюєтьсяактивнареакціясередовищайін.);змінюєтьсяякіснайкільк
існабактеріальнасполука,з'являютьсяхвороботворнібактерії.Забрудненіводо
ймистаютьнепридатнимидляпитного,ачастойдлятехнічноговодопостачання
;втрачаютьрибогосподарськезначеннятощо. 

Загальніумовивипускустічнихводбудь-
якоїкатегоріївповерхневіводоймивизначаютьсяїхньоюнародногосподарськ
оюзначимістюйхарактеромводокористування.Післявипускустічнихводдопу



скаєтьсядеякепогіршенняякостіводиуводоймах,однакценеповиннопомітнов
ідбиватисянайогожиттіінаможливостіподальшоговикористанняводоймиякд
жерелаводопостачаннядлякультурнихіспортивнихзаходів,рибогосподарськ
ихцілей. 

Спостереженнязавиконаннямумовспускувиробничихстічнихводу 
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водойми здійснюється санітарно-епідеміологічними станціями
 йбасейновимикеруваннями. 

Нормативиякостіводиводоймгосподарсько-питногойкультурно-
побутовоговодокористуваннявстановлюютьякістьводидляводоймзадвомав
идамиводокористування:допершоговидуналежатьділянкиводойм,
 використовувані як джерело для централізованого
 абонецентралізованогогосподарсько-
питноговодопостачання,атакождляводопостачанняпідприємствхарчовоїпро
мисловості;додругоговиду-
ділянкиводойм,щовикористовуютьдлякупання,спортуйвідпочинкунаселенн
я,атакожперебуваютьумежінаселенихпунктів. 

Віднесенняводоймдотогоабоіншоговидуводокористуванняпроводитьс
яорганамиДержавногосанітарногонаглядузурахуваннямперспективвикорис
танняводойм. 

Наведенівправилахнормативиякостіводиуводоймахставлятьсядостворі
в,щорозташованінапроточнихводоймахна1кмвищенайближчогозатечієюпу
нктуводокористування,ананепроточнихводоймахіводоймищах-
ми1кмиобидвабокивідпунктуводокористування. 

Великаувагаприділяєтьсяпитаннямпопередженняйусуненнязабруднен
ьприбережнихрайонівморів.Нормативиякостіморськоїводи,якіповиннібути
забезпеченіприспускустічнихвод,ставлятьсядорайонуводокористуванняуві
дведенихмежахідостворівнавідстані300мубокивідцихмеж.Привикористанні
прибережнихрайонівморівтаких,щоприймаютьвиробничістічніводи,вмістш
кідливихречовиннеповиненперевищувати ГДК, установлене за
 санітарно-токсикологічним,загально-
санітарнимйорганолептичнимпоказниками.Прицьомувимогидо спуску
 стічнихвод диференційованістосовно до
 характеруводокористування.Морерозглядаєтьсянеякджереловодопост
ачання,аяклікувально-оздоровчий,культурнопобутовийфактор. 

Забруднюючіречовини,щонадходятьвріки,озера,водоймищайморявнос
ятьзначнізмінивсталийрежиміпорушуютьрівновагуводнихіекологічнихсист
ем.Урезультатіпроцесівперетвореннязабруднюючихречовин,щопротікають
підвпливомприроднихфакторів,уводнихджерелахвідбуваєтьсяповнеабочаст
ковевідновленняїхпервіснихвластивостей.Приньомуможутьутворюватисяв
торинніпродуктирозпадузабруднень,щонегативновпливаютьнаякістьводи. 

Узв'язкузтим,щовстічнихводахпромисловихпідприємствможутьутрим
уватисяспецифічнізабруднення,їхспускуміськуводовідвіднумережуобмеже
нозарядомвимог.Виробничістічніводинеповинніпорушуватироботумережіс
поруджень;впливатируйнуюченаматеріалтрубіелементиочиснихспоруджен
ь;міститиречовини,щоздатнізасмічуватимережіабоосідатинастінкахтруб;мі
ститигорючідомішкийрозчиненігазоподібніречовини,здатніутворювативиб
ухонебезпечнісуміші;міститишкідливіречовини,щоперешкоджаютьбіологіч
ному 
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очищеннюстічнихводабоскиданнюуводойму;матитемпературувище40С.Ви
робничістічніводи,якіневідповідаютьцимвимогам,необхіднопопередньоочи
ститиілишепісляцьогоскидативміськуводовідвіднумережу. 

Забрудненуводуможнаочистити.Присприятливихумовахцевідбуваєтьс
яприроднимшляхомупроцесіприродногокруговоротуводи.Алезабрудненим
басейнам(рікам,озерамтощо)длявідновленняпотрібнозначнобільшечасу.Що
бприроднісистемизумілипідновитисянеобхідно,насамперед,припинитипода
льшенадходженнявідходівуріки.Промисловівикидинетількизасмічують,але
йотруюютьточніводи.Аефективністьдорогихпристосуваньдляочищеннятак
ихводпокищенедостатньовивчена.Незважаючинінащо,деякіміськігосподарс
твайпромисловіпідприємстваусещеволіютьскидативідходиусусіднірікийдо
ситьнеохочевідмовляютьсявідцьоготількитоді,коливодастаєзовсімнепридат
ноюабонавітьнебезпечною. 

Усвоємунескінченномукругообігуводатозахоплюєйпереноситьбезлічр
озчиненихабозваженихречовин,тоочищаєтьсявідних.Багатоздомішокуводіє
природнимиіпопадаютьтудиразомздощемабоґрунтовимиводами.Деяківідхо
дивипливаютьштучностворенимишляхами-
дренажнимиканавамиіканалізаційнимитрубами.Ціречовинизвичайнобільше
отрутні,алеїхскиданнялегшеконтролювати,ніжтих,якіпереносятьсявпроцесі
природногокруговоротуводи.Загальносвітовеводоспоживаннянагосподарсь
кійпобутовіпотребистановитьприблизно9%сумарногостокузарік.Томунепр
ямеводоспоживаннягідроресурсіввикликаєнедостачупріснихводутихабоінш
ихрегіонахЗемноїкулі,таїхякісневиснаження. 

У ріках і інших водоймах відбувається природний
 процессамоочищенняводи.Однаквін
 протікаєповільно.Покипромислово-
побутовіскиданнябулиневеликі,рікисамісправлялисязними.У нашеіндустріа
льнестоліттяу зв'язку зрізкимзбільшенням відходівводоймивженесправляют
ьсязнастількизначнимзабрудненням.Виникланеобхідністьзнешкоджувати,о
чищатистічніводитаутилізуватиїх. 

Очищеннястічнихвод–
цеобробказметоюруйнуванняабовидаленнязнихшкідливихречовин.Звільнен
нястічнихводвідзабруднення-складневиробництво.Уньому,яківбудь-
якомуіншомувиробництві,єсировина(стічніводи)іготовапродукція(очищена
вода). 

Методиочищеннястічнихводможнарозділитинамеханічні,хімічні,фізик
о-
хімічнійбіологічні,колижвонизастосовуютьсяразом,тометодочищеннятазне
шкодженнястічнихводназиваєтьсякомбінованим.Застосуваннятогоабоіншо
гометоду,укожномуконкретномувипадку,визначаєтьсяхарактеромзабрудне
ннятаступенемшкідливостідомішок. 
Механічнийметод.Сутністьмеханічногометодуполягаєутому,щозістічнихво

дшляхомвідстоюваннятафільтраціївіддаляютьсямеханічні 
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домішки.Грубодисперснічасткизалежновідрозмірівфільтруютьрешітками,с
итами,пісколовками,септиками,гноєзбирачамирізнихконструкцій,а
 поверхневі забруднення -
 нафтозбирачами,бензомаслоуловлювачами,відстійниками
таін.Механічнеочищеннядозволяєвидалятизпобутовихстічнихводдо60-
75%нерозчиннихдомішок,аізпромислових-до95%. 
Хімічнийметод.Хімічнийметодполягаєвтому,щовстічніводидодаютьрізніхі

мічніреагенти,яківступаютьуреакціюіззабруднювачамитаосаджуютьїхувигл
ядінерозчиннихопадів.Хімічнимочищеннямдосягаєтьсязменшеннянерозчин

нихдомішокдо95%ірозчиннихдо25%.Хімічнийіфізико-
хімічнийметод.Прифізико-

хімічномуметодіобробкизістічнихводвидаляютьтонкодисперснійрозчиненін
еорганічнідомішкийруйнуютьорганічнійречовини,щопоганоокисляються.Н

айчастішезастосовуєтьсяфізико-
хімічнийметодкоагуляції,окислювання,сорбції,екстракціїтощо.Широкезасто
суваннязнаходитьтакожелектроліз.Вінполягаєвруйнуванніорганічнихречов
инустічнихводахіусуненняметалів,кислоттаіншихнеорганічнихречовин.Еле

ктролітичнеочищенняздійснюєтьсявособливихспорудженнях-
електролізерах.Очищеннястічнихводзадопомогоюелектролізуефективненас
винцевихіміднихпідприємствах,улакофарбовійідеякихіншихгалузяхпромис

ловості.Забрудненістічніводиочищаютьтакожзадопомогоюультразвуку,озон
у,іонообміннихсмолівисокоготиску,добре 

зарекомендувалосебеочищенняшляхомхлорування. 
Біологічнийметод.Середметодівочищеннястічнихводбільшурольповин

ен зіграти біологічний метод, заснований на
 використаннізакономірностейбіохімічногойфізіологічногосамоо
чищеннярікііншихводойм.Єкількатипівбіологічнихпристроївзочищеннясті
чнихвод:біофільтри,біологічніставкийаеротенки. 

У біофільтрах стічні води пропускають через
 прошарокгрубозернистогоматеріалу,покритоготонкоюбактеріаль
ноюплівкою.Завдякицій плівціінтенсивнопротікають
 процесибіологічногоокислювання.Самевонаєдіючимпочаткомубі
офільтрах.Убіологічнихставкахвочищенністічнихводберутьучастьвсіоргані
зми,щонаселяютьводойму.Аеротенки-
величезнірезервуаризізалізобетонузактивниммуломзбактерійімікроскопічн
ихтварин.Бактеріїсклеюютьсявпластівційвиділяютьферменти,щомінералізу
ютьорганічнізабруднення.Мулізпластівцямишвидкоосідає,відділяючисьвід
очищеноїводи.Інфузорії,джгутикові,амеби,коловерткийіншідрібнітварини,
пожираючибактерії(незлипаютьсявпластівці)омолоджуютьбактеріальнумас
умулу. 

Стічніводипередбіологічнимочищеннямпіддаютьмеханічному,апісляв
идаленняхвороботворнихбактерійіхімічномуочищенню,хлоруваннюрідким
споромабохлорнимвапном.Длядезінфекціївикористовують також
 інші фізико-хімічні прийоми (ультразвук, 
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електроліз,озонуванняйін.) 

Біологічнийметоддаєбільшірезультатиприочищеннікомунально-
побутовихстоків.Вінзастосовуєтьсятакожіприочищеннівідходівпідприємст
в нафтопереробної, целюлозно-паперової
 промисловості,виробництвіштучноговолокна. 

Безстічнівиробництва.Темпирозвиткуіндустріїсьогоднінастількивисокі
,щоодноразовевикористаннядлявиробничихпотребзапасівпрісноїводи-
неприпустимарозкіш. 

Томувченізайнятірозробкоюновихбезстічнихтехнологій,щопрактично
повністювирішитьпроблемузахистуводоймвідзабруднення.Прибудівництві
новихпідприємствнавідстійники,аератори,фільтриприпадаєінодічвертьібіль
шекапіталовкладень.Споруджуватиїх,звичайно,необхідно,алерадикальнийв
ихідудокоріннійзмінісистемиводокористування. Необхідно
 ріки й водойми не розглядати
 яксміттєзбиральникиіперевестипромисловістьназамкн
утутехнологію. 

Призамкнутійтехнологіїпідприємствовикористануапотімочищенуводу
повертаєвоборот,аіззовнішніхджерелтількипоповнюєвтрати. 

Убагатьохгалузяхпромисловостідонедавніхпірстічніводинедиференці
ювали,поєднувалисязагальнимпотоком,локальніспорудженнязочищеннятау
тилізаціївідходівнебудувались.Уцейчасурядігалузейпромисловостівжерозр
обленійчастковореалізованізамкнутісхемизлокальнимочищенням,щозначно
знизитьпитомінормиводоспоживання. 
 

ПИТАННЯДЛЯСАМОКОНТРОЛЮ 
1. Законодавчіактитанормативно-

правовідокументищодоохорониводоймвідзабруднення. 
2. Джерелазабрудненняводнихоб’єктівтаметодиїхочищення.3.
 Методиборотьбиіззабрудненнямводнихживихресурсів. 
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3СИСТЕМАОХОРОНИНАВКОЛИШНЬОГОПРИРОДНОГОС

ЕРЕДОВИЩА 
 
 
 

Відносиниусферіохоронинавколишньогоприродногосередовищаубіль
шостікраїнсвітуєпредметомдержавногорегулювання. 

В Україні охорона навколишнього природного
 середовища,раціональневикористанняприроднихресурсів,забезпеч
енняекологічноїбезпекижиттєдіяльностілюдиниєобов’язковоюумовоюстал
огоекономічноготасоціальногорозвитку. 

Державному регулюванню підлягають стан
 навколишньогоприродного середовища, тобто
 сукупністьприродних іприродно-
соціальнихумовіпроцесів,природніресурси,якзалученідогосподарськогообіг
у,такіті,щонаданийчасневикористовуютьсявнародномугосподарстві(земля,
надра,води,атмосфернеповітря,ліситаіншіприроднікомплекси). 

Сутьдержавногорегулюванняохоронинавколишньогоприродногосеред
овища визначається екологічною політикою держави,
 якаспрямовуєтьсяназбереженнябезпечногодляіснуванняжив
оїінеживоїприродидовкілля,назачіпіжиттятаздоров’янаселеннявіднегативн
оговпливу забрудненнянавколишньогоприродногосередовища,надосягненн
ягармонічноївзаємодіїсуспільстваіприроди,наохорону,раціональневикорист
анняйвідтворенняприроднихресурсів. 

ВосновуформуванняекологічноїполітикиУкраїнибулопокладенобазови
йпринцип,згіднозякимекологічнабезпекадержависталаважливимелементомі
складовоюнаціональноїбезпеки.Положення,щорозвиваютьцейпринцип,бул
озакріпленоКонституцієюУкраїни,низкоюіншихзаконівтапідзаконнихнорм
ативно-правовихактів. 

Верховною Радою України ратифіковано велику
 кількістьміжнароднихпоговорівусферіохоронинавколи
шньогоприродногосередовища.Цідоговористосуютьсяглобальнихпитаньзах
истудовкілля,питаньзахистуізбереженнябіологічного,генетичногорізномані
ттятаприроднихекосистем. 

Екологічнерегулювання–
цесистемаактивнихзаконодавчих,адміністративних, економічних
 заходів і важелів впливу,
 яківикористовуютьдержавніорганирізногорівнядляпр
имушуваннязабруднювачівнавколишньогоприродногосередовищаобмежит
ивикидишкідливихречовинуприроднесередовище,атакождляматеріального
стимулюваннясумліннихприродокористувачів. 

Длязапобіганнянегативноговпливуантропогенноїдіяльностінастаннавк
олишнього природного середовища, а також
 нераціональномувикористаннюприроднихресурсіввУкраї
нізастосовуютьсятакіекологічніпроцедури:екологічнаекспертиза,екологічн
иймоніторинг,екологічне 
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страхуваннятаекологічнийаудит, 

ЕкологічнаекспертизаєоднимізважелівдержавногорегулюванняВУкраї
ніздійснюєтьсядержавна,громадськатаіншівидиекологічноїекспертизи.Про
веденняекологічноїекспертизиєобов’язковимупроцесізаконотворчої,інвест
иційної,управлінської,господарськоїтаіншоїдіяльності. 

Екологічній експертизі підлягають: проекти схем розвитку
 ірозміщенняпродуктивнихсил,розвиткугалузейекономіки,генераль
нихпланів населених пунктів,схем районногопланування та
 іншапередплановаіпередпроектнадокументація; техніко-
економічніобґрунтуванняйрозрахунки,проектибудівництваіреконструкціїпі
дприємствтаіншихоб’єктів;проектиінструктивно-методичнихінормативно-
технічнихактівідокументів,якірегламентуютьгосподарськудіяльність;докум
ентаціязістворенняновоїтехніки,технології,матеріалівіречовин,утомучислій
та,щокупуєтьсязакордоном;матеріали,речовини,системитаоб’єкти,впровад
женнятареалізаціяякихможепризвестидопорушеннянормекологічноїбезпек
итанегативноговпливунанавколишнєприроднесередовище. 

Моніторингстанудовкілляпередбачаєсистематичнезбирання,оброблен
ня,передавання,збереженнятааналізінформаціїпростандовкілля,прогнозува
нняйогозмінірозробленнянауково-
обґрунтованихрекомендаційдляприйняттярішеньпрозапобіганнянегативни
мзмінамстанудовкіллятадотриманнявимогекологічноїбезпеки. 

Умежахекологічногомоніторингуздійснюються:наглядзаякістюповітря
,води,ґрунту;радіаційниймоніторинг;наглядзабіологічнимиресурсамитощо. 

Державнийконтрользадодержаннямвимогзаконодавствапроохорону
 навколишнього природного середовища,
 раціональневикористанняприроднихресурсів(крімнадрталісів),
екологічнутавмежахсвоєїкомпетенціїрадіаційнубезпеку,усферіповодження
звідходами;додержаннямправил,нормативів,стандартів;додержаннямумовв
иданихдозволів,лімітівтаквотнаспеціальневикористанняприроднихресурсів
(крімнадрталісів),викидитаскидизабруднюючихречовинунавколишнєприро
днесередовищетадопустимірівнішкідливоговпливуфізичнихібіологічнихфа
кторівнайогостан,транскордоннепереміщенняоб’єктіврослинноготатваринн
огосвіту;додержаннямвимогекологічноїтавмежахсвоєїкомпетенціїрадіаційн
оїбезпекиздійснюєДержавнаекологічнаінспекція. 

Однимізінструментівдержавногорегулюваннявідносинусферіохоронин
авколишньогосередовищаєстандартизаціяйнормування.Державні
 стандарти усфері охорони навколишнього
 природногосередовищаєобов’язковимидовиконання. 

Регулювання охорони навколишнього природного середовища 
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забезпечуєтьсясистемоюекологічнихнормативів,якавключає: 

-
нормативиекологічноїбезпеки(граничнодопустиміконцентраціїзабруднююч
ихречовинунавколишньомуприродномусередовищі,граничнодопустимірівн
іакустичного,електромагнітного,радіаційноготаіншогошкідливоговпливуна
навколишнєприроднесередовище,граничнодопустимийвмістшкідливихреч
овинупродуктаххарчування); 

-
граничнодопустимінормивикидівіскидівунавколишнєприроднесередовище
забруднювальниххімічнихречовин,рівнішкідливоговпливуфізичнихібіологі
чнихфакторів. 

Екологічні нормативи мають відповідати вимогам
 охоронинавколишньогоприродногосередовищатаздоров’
ялюдейвіднегативноговпливуйогозабруднення. 

Насьогодніможнастверджувати,щовУкраїнізакладеноосновиекономічн
огомеханізмуприродокористування. 

Найважливішимиекономіко-
правовимиелементамийогоєсправляннятакихплатежів:платазазабруднення
навколишньогоприродногосередовища;платазаспеціальневикористанняпри
роднихресурсів;відшкодуваннязбитківнізавданудовкіллюшкоду. 

Найважливішимзасобомдержавногорегулюваннявідносинусферіохоро
ни навколишнього природного середовища та
 розв’язанняекологічнихпротіємєпрограмно-
цільовепланування,розробленнятареалізаціяекологічнихДержавнихцільови
хпрограм. 

ВУкраїнііснуєсистемаорганівуправліннявгалузіохоронинавколишньог
оприродногосередовища-
цеюридичносамостійнідержавні,самовряднійгромадськіінституції,уповнова
женіздійснюватиорганізаційно-розпорядчі, координаційні,
 консультативні,організаційно-
експертні,контрольнітаіншіфункціївгалузізабезпеченняекологічноїбезпеки,
ефективноговикористанняприроднихресурсівіохоронинавколишньогоприр
одногосередовища. 

Так,функціїдержавногорегулюваннявгалузіохоронинавколишньогосер
едовищаздійснюють:КабінетМіністрівУкраїни,УрядАвтономноїРеспубліки
Крим,обласні,районні,КиївськатаСевастопольськаміськідержавніадміністр
ації,МіністерствоохоронинавколишньогоприродногосередовищаУкраїни,М
іністерствоохорониздоров’яУкраїни,МіністерствоУкраїнизпитаньнадзвича
йнихситуаційтаусправахзахистунаселеннявіднаслідківЧорнобильськоїкатас
трофи,МіністерствопаливатаенергетикиУкраїни,ДержавнийкомітетУкраїни
поземельнихресурсах,ДержавнийкомітетУкраїниповодномугосподарству,Д
ержавнийкомітетлісовогогосподарстваУкраїни,ДержавнийкомітетУкраїниз
питаньтехнічногорегулюваннягаспоживчоїполітики,атакожобласні,районні
,районнівмістах,міські,сільські,селищнірадинароднихдепутатів. 
Державнерегулюваннявідносинусферіохоронинавколишньогоприродногосе

редовищавідіграєважливурольурозв’язаннібагатьох 
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екологічнихпроблем,асаме,збереженнябіологічногорізноманіття,вичерпанн
яабонадмірневикористанняневідновлюванихприроднихресурсів,порушення
унікальнихекосистем. 

Адміністративніінструментирегулюванняохоронинавколишньогоприр
одногосередовищазапобігаютьвиникненнюекологічнихкатастроф,забрудне
нню повітря, води та ґрунту внаслідок
 діяльностісільськогосподарськихтапромисловихпідприємс
тв,сприяютьзахистубіологічнихвидів тазаповіднихтериторій,а
 такожрегулюютьвикористанняневідновлюванихресурсів. 

Застосуванняекономічнихінструментіврегулюваннявідносинусферіохо
рони навколишнього природного середовища потрібно
 длястимулюванняраціональноговикористанняприроднихресурсів,ата
кождля зменшення обсягувикидівтавідходіві
 підвищенняконкурентоспроможностіекологічнобезпечнихпродуктів. 

Однимзосновнихнормативно-правовихактів,щорегулюютьвідносини
 у зазначеній сфері, є Закон України "Про
 охоронунавколишньогоприродногосередовища"(1991р.).ЦейЗа
конвизначаєзасадитарамкидіяльностіщодозахистудовкілля,передбачаєреалі
заціюдержавнихекологічнихпрограм,стверджуєправовласностінаприроднір
есурси.Закономвизначенотакіцілі:регулюваннязахистудовкілля,використан
няприроднихресурсівіпідтриманняекологічноїбезпеки;запобіганняможливі
йшкодідовкіллювідекономічноїтаіншоїдіяльності;збереженняприроднихрес
урсів,генетичногофондуживоїприроди,ландшафтівтаіншихприроднихкомп
лексів,унікальнихтериторійтаприроднихоб’єктів,якієчастиноюісторичноїта
культурноїспадщиниУкраїни. 

Іншиминормативно-
правовимиактамиє:ЗемельнийкодексУкраїни(2001р.),ВоднийкодексУкраїн
и(1995р.),ЛісовийкодексУкраїни(1994р.), Кодекс України про
 надра (1994р.), Закони України "Проприродно-
заповіднийфонд"(1992р.),"Проохоронуатмосферногоповітря"(1992р.),"Про
твариннийсвіт"(2001р.),"Провикористанняядерноїенергіїтарадіаційну безпе
ку"(1995р.),"Проекологічну експертизу"(1995р.),"Провиключну(морську)ек
ономічнузонуУкраїни"(1995р.),„Пропитнуводутапитневодопостачання"(20
02р.),"Проутилізаціюрадіоактивнихвідходів"(1995р.),"Провідходи"(1998р.)
тощо. 

Згідностатті3ЗаконуУкраїни"Проохоронунавколишньогоприродногосе
редовища"(1991р.).Основнимипринципамиохоронинавколишньогоприродн
огосередовищає: 

а)
 пріоритетністьвимогекологічноїбезпеки,обов'язковістьдодержа
нняекологічнихстандартів,нормативівталімітіввикористанняприроднихресу
рсівприздійсненнігосподарської,управлінськоїтаіншоїдіяльності; 

б) гарантуванняекологічнобезпечногосередовищадляжиттяі 
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здоров'ялюдей; 

в)
 запобіжнийхарактерзаходівщодоохоронинавколишньогоприрод
ногосередовища; 

г) екологізація матеріального виробництва на
 основікомплексностірішеньупитанняхохоронинавколишньогоп
риродногосередовища,використаннятавідтвореннявідновлюванихприродни
хресурсів,широкоговпровадженняновітніхтехнологій; 

д)
 збереженняпросторовоїтавидовоїрізноманітностіцілісностіприр
однихоб'єктівікомплексів; 

е)
 науковообґрунтованеузгодженняекологічних,економічнихтасоц
іальнихінтересівсуспільстванаосновіпоєднанняміждисциплінарнихзнаньек
ологічних,соціальних,природничихітехнічнихнауктапрогнозуваннястануна
вколишньогоприродногосередовища; 

є)обов'язковістьекологічноїекспертизи; 
ж)

 гласністьідемократизмприприйняттірішень,реалізаціяякихвпли
ваєнастаннавколишньогоприродногосередовища,формуванняунаселенняек
ологічногосвітогляду; 

з)
 науковообґрунтованенормуваннявпливугосподарськоїтаіншоїді
яльностінанавколишнєприроднесередовище; 

и) безоплатність загального та платність
 спеціальноговикористанняприроднихресурсівдлягосподарської
діяльності; 

і)стягненнязборузазабрудненнянавколишньогоприродногосередовища
тапогіршенняякостіприроднихресурсів,компенсаціяшкоди,заподіяноїпору
шеннямзаконодавствапроохоронунавколишньогоприродногосередовища; 

ї)вирішенняпитаньохоронинавколишньогоприродногосередовищатави
користанняприроднихресурсівзурахуваннямступеняантропогенноїзмінності
територій,сукупноїдіїфакторів,щонегативновпливаютьнаекологічнуобстано
вку; 

й)поєднаннязаходівстимулюванняівідповідальностіусправіохоронинав
колишньогоприродногосередовища; 

к)
 вирішенняпроблемохоронинавколишньогоприродногосередови
щанаосновіширокогоміждержавногоспівробітництва. 

Згідностатті5ЗаконуУкраїни"Проохоронунавколишньогоприродногосе
редовища"(1991р.).Державнійохороніірегулюваннювикористаннянатерито
ріїУкраїнипідлягають:навколишнєприроднесередовищеяксукупністьприро
днихіприродно-
соціальнихумовтапроцесів,природніресурси,якзалученівгосподарськийобіг,
такіневикористовуванівнародномугосподарствівданийперіод(земля,надра,в
оди,атмосфернеповітря,лістаіншарослинність,твариннийсвіт),ландшафтита



іншіприроднікомплекси. 
Особливійдержавнійохороніпідлягаютьтериторіїтаоб'єктиприродно-

заповідногофондуУкраїнийіншітериторіїтаоб'єкти,визначені 
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відповіднодозаконодавстваУкраїни.Державнійохоронівіднегативноговплив
унесприятливоїекологічноїобстановкипідлягаютьтакожздоров'яіжиттялюде
й. 

Управлінняохороноюнавколишньогоприродногосередовища(ст.16Зако
нУкраїни"Проохоронунавколишньогоприродногосередовища"(1991р.)поля
гаєуздійсненнівційгалузіфункційспостереження,дослідження,
 екологічної експертизи, контролю,
 прогнозування,програмування,інформуваннятаіншоївикон
авчо-розпорядчоїдіяльності. 

Державнеуправліннявгалузіохоронинавколишньогоприродногосередо
вищаздійснюютьКабінетМіністрівУкраїни,Радитаїхвиконавчіірозпорядчіор
гани,атакожспеціальноуповноваженінатедержавніорганизохоронинавколи
шньогоприродногосередовищаівикористанняприроднихресурсівтаіншідер
жавніорганивідповіднодозаконодавстваУкраїни.Спеціальноуповноваженим
идержавнимиорганамиуправліннявгалузіохоронинавколишньогоприродног
осередовищаівикористанняприроднихресурсівуреспубліцієспеціальноупов
новаженийцентральнийорганвиконавчоївладизпитаньекологіїтаприроднихр
есурсів,йогоорганинамісцяхтаіншідержавніоргани,докомпетенціїякихзакон
одавствомУкраїнитаАвтономноїРеспублікиКримвіднесеноздійсненнязазна
ченихфункцій.Громадськеуправліннявгалузіохоронинавколишньогоприрод
ногосередовищаздійснюєтьсягромадськимиоб'єднаннямиіорганізаціями,як
щотакадіяльністьпередбаченаїхстатутами,зареєстрованимивідповіднодозак
онодавстваУкраїни. 

Метоюуправліннявгалузіохоронинавколишньогоприродногосередови
щаєреалізаціязаконодавства,контрользадодержаннямвимогекологічноїбезп
еки,забезпеченняпроведенняефективнихікомплекснихзаходів щодо
 охорони навколишнього природного
 середовища,раціональноговикористанняприроднихресурсів,дося
гненняузгодженостідійдержавнихігромадськихорганівугалузіохоронинавко
лишньогоприродногосередовища. 

ВикористанняприроднихресурсіввУкраїніздійснюєтьсявпорядкузагаль
ногоіспеціальноговикористанняприроднихресурсів(стаття38.ЗаконУкраїни
"Проохоронунавколишньогоприродногосередовища"(1991р.)Законодавство
мУкраїнигромадянамгарантуєтьсяправозагальноговикористанняприродних
ресурсівдлязадоволенняжиттєвонеобхіднихпотреб(естетичних,оздоровчих.,
рекреаційних,матеріальнихтощо)безоплатно,беззакріпленняцихресурсівзао
кремимиособамиінаданнявідповіднихдозволів,завиняткомобмежень,передб
аченихзаконодавствомУкраїни. 

Впорядку спеціальноговикористання природнихресурсівгромадянам,пі
дприємствам, установам і організаціям надаються у
 володіння,користуванняабоорендуприродніресурсинапід
ставіспеціальнихдозволів,зареєстрованихувстановленомупорядку,заплатуд
ляздійснення 
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виробничоїтаіншоїдіяльності,аувипадках,передбаченихзаконодавствомУкр
аїни,-напільговихумовах. 

Доприроднихресурсівзагальнодержавногоімісцевогозначенняналежать
(стаття39.ЗаконУкраїни"Проохоронунавколишньогоприродногосередовищ
а"(1991р.): 

а)територіальнітавнутрішніморськіводи; 
б)

 природніресурсиконтинентальногошельфутавиключної(морськ
ої)іекономічноїзони; 

в)атмосфернеповітря;г)
підземніводи; 
д)поверхневіводи,щознаходятьсяабовикористовуютьсянатериторіїбіль

шякоднієїобласті; 
е)лісовіресурсидержавногозначення; 
і) природні ресурси в межах територій та

 об'єктівприродно-заповідногофондузагальнодержавногозначення; 
ж)

 дикітварини,щоперебуваютьустаніприродноїволі,атакожіншіоб
’єктитваринногосвітуумежахтериторіальнихівнутрішніхморськихвод,водой
м,розташованихнатериторіїбільшніжоднієїобласті,державнихмисливськиху
гідь,лісівдержавногозначення,атакожвидитваринірослин,занесенідоЧервон
оїкнигиУкраїни.(Пункт"ж"статті39вредакціїЗаконуNНІ/96-врвід06.03.96) 

з) корисні копалини, за винятком
 загальнопоширених.ЗаконодавствомУкраїниможутьбутивіднес
енідоприроднихресурсівзагальнодержавногозначенняйіншіприродніресурс
и.Доприроднихресурсівмісцевогозначенняналежатьприродніресурси,невід
несенізаконодавствомУкраїнидоприроднихресурсівзагальнодержавногозна
чення.(Стаття39іззмінами,внесенимизгідноІзЗакономN81/96-врвід06.03.96) 

Використанняприроднихресурсівгромадянами,підприємствами,устано
вамитаорганізаціямиздійснюєтьсяздодержаннямобов'язковихекологічнихви
мог(стаття40.ЗаконУкраїни"Проохоронунавколишньогоприродногосередов
ища"(1991р.): 

а)
 раціональногоіекономноговикористанняприроднихресурсівнаос
новіширокогозастосуванняновітніхтехнологій; 

б)
 здійсненнязаходівщодозапобіганняпсуванню,забрудненню,вис
наженню природних ресурсів, негативному впливу на
 станнавколишньогоприродногосередовища; 

в)
 здійсненнязаходів щодовідтвореннявідновлюванихприроднихре
сурсів; 

г) застосування біологічних, хімічних та інших
 методівполіпшенняякостіприроднихресурсів,якізабезпечуютьо
хоронунавколишньогоприродногосередовищаібезпекуздоров'янаселення; 

д) збереженнятериторійтаоб'єктівприродно-заповідногофонду, 
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атакожіншихтериторій,щопідлягаютьособливійохороні; 

е)
 здійсненнягосподарськоїтаіншоїдіяльностібезпорушенняекологі
чнихправіншихосіб. 

Привикористанніприроднихресурсівмаєзабезпечуватисявиконанняйін
шихвимог,встановленихцимЗакономтаіншимзаконодавствомУкраїни. 
 

ПИТАННЯДЛЯСАМОКОНТРОЛЮ 
1.

 Регулюваннявідносинусферіохоронинавколишньогоприродного
середовища. 

2. Принципиохоронинавколишньогоприродногосередовища. 
3.

 Порядоквикористанняприроднихресурсівтадодержанняекологіч
нихвимог. 
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4ОХОРОНАВОДНИХЖИВИХРЕСУРСІВТАБІОЛОГІЧНІОС

НОВИРЕГУЛЮВАННЯРИБАЛЬСТВА 
 
 
 

ЗагальнодержавнапрограмарозвиткурибногогосподарстваУкраїни.Рибн
егосподарствоУкраїнивідіграєзначнурольузабезпеченні 

населенимпродовольством,агалузейнаціональноїекономіки-
сировиною,атакожувідтворенніприроднихресурсівтапідвищеннізайнятостін
аселення. 

Внаслідокекономічноїкризиобсягивипускуосновнихвидівпродукціїзри
битаіншихводнихживихресурсівістотнозменшились,рольрибногогосподарс
тва у продовольчому забезпеченні держави
 знизилась.Фізіологічнообґрунтованарічнапотребаврибітари
бнійпродукції(20кілограмівнадушунаселення)становитьблизько1млн.тон.Се
реднійрівеньспоживаннядосягаєлишетрохибільше8кілограмівнарік.Черезріз
кескороченняобсягівфінансуванняврибномугосподарствіз'явилисязагрозлив
ітенденції.Насампередцепов'язанозпогіршеннямтехнічногостануобладнання
,швидкимитемнимийогоморальногоіфізичногостаріннятавиходомзладуосно
внихфондівпідприємств. 

ЗагальнодержавнапрограмарозвиткурибногогосподарстваУкраїниспря
мовананареалізаціюдержавноїполітикищодорегулюваннярозвиткурибного
 господарства, забезпечення рибної галузі
 фінансовими,матеріально-
технічнимитаіншимиресурсами,зміцненняїївиробничогоінауково-
технічногопотенціалу,координаціюдіяльностіцентральнихімісцевихорганів
виконавчоївладитаорганівмісцевогосамоврядування,підприємств,установта
організаційзметоюрозв'язаннянайважливішихпроблемістворенняналежних
економічнихумовфункціонуваннярибогосподарськогокомплексукраїни. 

Поняття,щовживаютьсяуційПрограмі,маютьтакезначення:аквакультур
а-
розведеннятавирощуваннярибитаіншихводнихживихресурсівуспеціальних
штучнихумовахабовизначенихдляцьогорибогосподарськихводнихоб'єктах; 

вилученнярибитаіншихводнихживихресурсів-
вилов(добування,збираннятощо)ізприродногоабоштучногосередовищариби
таіншихводнихживихресурсівзадопомогоюзнарядьлову; 

відтворення-
природнеабоштучнепоновлення(розмноження,переселення,акліматизаціято
що)чисельностірибитаіншихводнихживихресурсів(ретрансформація),яказм
еншуєтьсяупроцесіїхвикористаннячиприродноїсмертності; 

державнаохоронарибитаіншихводнихживихресурсів-
системадержавних заходів щодо збереження, відтворення,
 вирощування,поліпшенняумовіснування,контролютарегулюв
аннячисельностірибитаіншихводнихживихресурсів,забезпеченнявиконання
фізичнимиі 
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юридичними особами вимог законодавства України у
 рибномугосподарстві,контрользаякимздійснюєтьсяспеціаль
ноуповноважениморганомвиконавчоївладизпитаньрибногогосподарства; 

марикультура-
розведеннятавирощуванняморськихрибтаіншихводнихживихресурсівуспец
іальностворенихштучнихумовахабовизначенихдляцьогоділянкахприбереж
ноїсмугиморя; 

правила промислу (рибальства) - нормативні документи,
 щовстановлюютьпевнівимоги,умови,способи,типизнарядьло
ву, 

строкитапорядоквиловуокремихвидіврибитаіншихводнихживихресурс
ів урибогосподарських водних
 об'єктахзагальнодержавногозначення; 

промиселрибитаіншихводнихживихресурсів–
видспеціальноговикористаннярибитаіншихводнихживихресурсівдлявиробн
ицтвахарчової,технічної,кормової,медичноїтаіншихвидівпродукції; 

районпромислу–
рибогосподарськийводнийоб'єктабойогочастина,вякихпроводитьсяпромисе
лрибитаіншихводнихживихресурсів; 

регулюванняпромислу(рибальства)-
визначеннярайонів,строківлову,типівіпараметрівзнарядьлову,способіввилу
чення,порядкутаумоввстановленнялімітіввилученнярибитаіншихводнихжи
вихресурсівзрибогосподарськихводнихоб'єктів; 

рибатаіншіводніживіресурси(воднібіологічні ресурси) –
сукупністьорганізмів,життяякихнеможливе
 безперебування(знаходження)уводі.Доводнихживихресурсівна
лежатьпрісноводні,морські,анадромнітакатадромнірибинавсіхстадіяхрозви
тку;круглороті,морські ссавці;
 воднібезхребетні,утомучислі
 молюски,ракоподібні,черви,голкошкірі,губки,кишковопорожни
нні,наземнібезхребетніуводнійстадіїрозвитку,водоростітаіншіводнірослини
; 

рибальство(підгалузьрибногогосподарства)-
промиселрибитаіншихводнихживихресурсівурибогосподарськихводнихоб'є
ктах; 

рибництво(підгалузь рибного господарства)-
розведеннятавирощуваннярибитаіншихводнихживих ресурсів у
 спеціальностворенихштучнихумовахабовизн
аченихдляцьогорибогосподарськихводнихоб'єктах; 

рибогосподарськіводніоб'єкти-
озера,річки,морязлиманамитаестуаріями,водосховища,ставки,атакожокрем
ітехнологічніводойми,яківикористовуються або можуть
 використовуватися для
 розведення,вирощування,відтвореннята(або)виловури
битаіншихводнихживихресурсів,дегосподарськадіяльністьусіхучасниківво
догосподарськогокомплексуобмежуєтьсявінтересахрибногогосподарства; 



рибогосподарське підприємство (рибницьке,
 рибальське,рибопереробне)-
суб'єктпідприємницькоїдіяльності,основнимивидамидіяльностіякогоєвилов
(збирання),відтворення,вирощування,переробкарибитаіншихводнихживихр
есурсівіпродукціїзних,асума,одержанавід 
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їїреалізації абоїїокремоговиду,перевищує50відсотківзагальноїсумивалового
доходупідприємства; 

рибнегосподарство–
галузьекономіки,завданнямиякоїєвивчення,охорона,відтворення,вирощува
ння,використаннярибитаіншихводнихживихресурсів,їхвилучення(вилов,до
бування,збирання)тапереробказметоюодержанняхарчової,технічної,кормов
ої,медичноїта
 іншої
продукціїдлязадоволенняпотребнаселення; 

товарнерибництво-
вирощуванняуспеціальностворенихштучнихумовахабовизначенихдляцього
рибогосподарськихводнихоб'єктахтоварноїрибитаіншихводнихживихресур
сів,щореалізуютьсянаселеннюабовикористовуютьсярибопереробнимипідпр
иємствамияксировина; 

улов-
обсягвилученоїрибитаіншихвидівводнихживихресурсівукількісномучиваго
вомувиразі; 

уловможливий(допустимий)-
прогнознавеличинаобсягувилученнявидівабо груприбитаінших
 видівводнихживихресурсівумежахліміту. 

Рибогосподарськадіяльністьпов'язаназвивченням,охороною,відтворен
ням,вирощуваннямівикористаннямрибитаіншихводнихживихресурсівшлях
омїхвилучення(вилову,збираннятощо)зподальшимитранспортуванням,
 зберіганням, переробкою,
 імпортуванням,експортуванням,виготовленняміреа
лізацієюпродукціїзних,організацієютаздійсненнямдержавногоуправлінняік
онтролюврибномугосподарстві. 

У рибномугосподарствіУкраїни спостерігається
 спадвиробництваівідбуваютьсяпроцесизниженняйогопотенціал
у.Знососновних фондівстановитьпонад55-
65відсотків,відбуваєтьсястаріннятехнічноїбази,посилюютьсяресурснаіфіна
нсованезбалансованість,щопризводитьдозанепадувиробництва.У2001роціо
бсягивиловурибитаіншихводнихживихресурсівзменшилисяпорівняноз1990
рокомна70відсотків,виробництвохарчовоїпродукціїзних-
на63відсотки,рибнихконсервів-
на69відсотків,кормовогорибногоборошнана80відсотків. 

Заостанні15років75-
85відсотківрибитаіншихводнихживихресурсівдобувалосявмежахвиключни
х(морських)економічнихзоніноземнихкраїнтавідкритійчастиніСвітовогооке
ануілише15-25відсотків-увиключній(морській)економічній зоні та
 внутрішніхводоймахУк
раїни,включаючитоварнерибництво. 

Значнучастинувилученоїпродукціїзрибитаіншихводнихживихресурсів
вітчизнянісудновласникизмушенівикористовуватидляоплатиліцензійнапра
волову,забезпеченняексплуатаційнихвитрат,покриттядефіциту
 власних обігових коштів унаслідок



 неможливостізалученнякредитнихресурсівчерезвисокібанківсь
кіставки.Ценегативновпливає наспоживчий
 ринок,завантаженнівиробничихпотужностей
 береговихрибопереробних підприємств,а також 
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зумовлюєзниженняекспортнихціннапродукціюзрибитаіншихводнихживихр
есурсівізменшеннячерезцеобсягіввалютноївиручки. 

Усвітіпоширюєтьсятенденціянаданняіншимиприбережнимикраїнами
 дозволівнапромиселуводах, що знаходяться під
 їхюрисдикцією,рибитаіншихводнихживихресурсіввиключнорез
идентам,тобто можливістьроботи будь-
якихіноземнихсуденпередбачаєтьсятількиназасадахстворенняспільнихпідп
риємств,спільноїдіяльності,фрахтування судендля
 використанняквотвилову, заснуванняпідприємств
 іноземцямив цихкраїнах,змінипрапорасуднатощо. 

Дозменшенняобсягіввиловурибитаіншихводнихживихресурсівокеаніч
нимирибальськимипідприємствамипризвелозростаннявитратнаоплатуліцен
зії направо
 лову,ремонтзастарілогорибопромисловогофлоту. 

Наявна потужністьгалузевихбазтехнічного
 обслуговуваннярибопромислового флоту,
 суднобудівних, судноремонтних іремонтно-
механічнихзаводіввикористовуєтьсяна20-25відсотків. 

Підприємстварибногогосподарства України на
 сьогоднізабезпечуютьсяна7
0відсотківсіткоматеріаламиіноземноговиробництва.Вітчизнянісітков'язаль
ніфабрикипотребуютьрозширенняімодернізації. 

Внаслідокантропогенноговпливузначноскоротилисяплощітазменшила
сяпродуктивністьнерестовищ в Азово-
Чорноморськомубасейні.Інтенсивнезабрудненняводи
 призвелодо
 зменшеннякормовоїбази,ареалуна
гулу,відтвореннярізнихвидіврибтаіншихводнихживихресурсівідорізкогоск
ороченняобсягівїхвилову. 

Особливістюстановища,щосклалосявАзово-
Чорноморськомубасейні,єневідповідністьнаявниху країнахрегіонудобувни
хпотужностей,нижчій,порівнянозминулим,чисельностірибитаіншихводних
живихресурсівутрадиційнихприбережнихрайонахлову,ідлязбільшеннячисе
льностіпопуляційкефалевихікамбаловихрибнеобхіднопобудуватирибовідтв
орювальнікомплексиіриборозплідникизагальноюпотужністюдо300млн.шту
кмолодінарік. 

ПроблемавідтворенняосетровихвАзовськомуіЧорномуморямаєособли
везначення,оскількивідреальноговнескуУкраїниуформуваннястадаосетров
ихзалежитьквотаїхвилову.Потужністьдіючихукраїніпідприємствзвідтворен
няосетровихдосягає8млн.штукмолодінарік. 

Українамаєзначнийфондприроднихташтучнихводнихводойм-
лиманів,озер,водосховищітехнологічнихводойм,розрахунковапотенційнари
бопродуктивністьякихстановить150-
350кілограмівзгектара.Дляїїдосягненнярічнийобсягштучногозарибленняво
днихоб'єктівповинендорівнюватиблизько60млн.штукмолодікоропа,рослин
оїднихриб,карася,ляща,судака,щуки,сома,піленгасатаіншихпромисловихви



дівриб. 
Азово-Чорноморськийбасейнмає сприятливі умови для 
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культивуваннямолюсків(мідій,устриць).Повільнезростанняобсягівїхвирощу
ваннязумовленебракомкоштів,слабкоюкоординацієюробітміжорганізаціям
и, відсутністю довгострокової концепції
 розвиткумарикультури.Перспективнимубасейнітакожвва
жаєтьсяспорудженнякомплексівзкультивування,добуванняіпереробкиводор
остейтаморськихтрав. 

Утоварномурибництвіспад(майже70відсотків)обсягіввирощуваннятави
ловутоварноїрибипов'язанийіззначнимукороченням(близько90відсотків)вик
ористанняштучнихрибнихкормівчерезїхвисокувартість,значнимподатковим
тиском,незадовільнимкредитуваннямвумовахсезонногохарактерузадво-
татрирічнимцикломвиробництва.Знижуєтьсяпродуктивністьрибницькихста
вків,втрачаєтьсягенетичнийпотенціал,застосовуютьсятехнологіївирощуван
нярибиздоведеннямчасткирослиноїдних риб до 70-80
 відсотків, фактично
 припиняютьфункціонуваннятепловоднібасейновітасадкові
рибницькігосподарствачерезвисокуресурсоємність(корми,енергоресурси,іт
рудовитрати)виробництва. 

Нарибопереробнихпідприємствахспадвиробництвазумовленийскороче
ннямобіговихкоштівікількостісировини, застосуваннямнедосконалих
 технологій, старінням активноїчастини
 основнихвиробничихфондів,недосконалоюціновою,податк
овоюікредитноюполітикою,різкимзниженнямкупівельноїспроможностінасе
лення.Внаслідокнедостатньогозахистувласноготоваровиробникатриваєввез
енняпродукціїзрибитаіншихводнихживихресурсів,якаможевироблятисявдо
статнійкількостів Україні.
 Уціломувиробничийпотенціалрибопереробнихпідприємст
вгалузівикористовуєтьсяна10-40відсотків. 

Нестачіхолодильнихпотужностейдлязберіганняпродукціїтавиморожув
аннясировинизрибитаіншихводнихживих ресурсів
 насьогодніне
відчувається.Протебільшістьдіючиххолодильниківпотребуєкапітальногоре
монтутамодернізації,ачастиназнихпідлягаєсписанню. 

Знижуєтьсярівеньматеріально-
технічногозабезпеченнярибногогосподарства.Більшістьсуден,машинімехан
ізміввідпрацювалиамортизаційністроки,значнопідвищилисявитратинаїхрем
онтітехнічнеобслуговування.Узв'язкуіззростаннямрізницівпаритетіціннапр
одукціюзрибитаіншихводнихживихресурсів,зниженнямплатоспроможності
рибогосподарськихпідприємствниминездійснюєтьсязакупівлясучаснихриб
опромисловихтаіншихсуден,новоїтехніки. 

Загострюютькризовуситуаціюнедостатніобсягикапіталовкладеньурозв
итокрибногогосподарства. 

У2000-
2001рокахобсягикапітальнихвкладеньурибогосподарськийкомплексзарахун
ок
 різнихджерелфінансуваннязменшилисяпорівняноз1
990рокомбільшеніжудесятьразів. 
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Фінансовийстанпідприємстврибогосподарськогокомплексузначнопогір

шився.Внаслідокспадуобсягіввиробництваізменшенняреалізаціїпродукції,п
оглибленнядиспаритетуцін,несвоєчасностірозрахунківзтоваровиробниками,
 недостатнього кредитування
 виробництва,неефективноїсистемиоподаткуванняі
страхуваннязменшилисядохідністьіплатоспроможністьпідприємств.Зростає
їхзагальназаборгованість,щоєнасампереднаслідкомдиспаритетуцін,неможл
ивостіодержаннякредитнихресурсівчерезвисокібанківськіставки. 

ОсновноюметоюрозвиткурибногогосподарстваУкраїниєстворенняспр
иятливихумовдлярозвиткурибногогосподарства,забезпеченнянаселенняУкр
аїнипродукцієюзрибитаіншихводнихживихресурсівзпоступовимнаближенн
ямдорівнянауковообґрунтованихфізіологічнихнормїхспоживанняурозрахун
кунадушунаселення,забезпеченняіншихгалузейекономікисировиноюдлявир
обництвабіологічноактивнихречовин,лікувальнихпрепаратів,технічноїтако
рмовоїпродукції. 

Програмапередбачаєвиконаннятакихосновнихзавдань: 
1)

 визначенняосновнихзасаддержавноїполітикищодорозвиткурибн
огогосподарстваУкраїни; 

2)
 оновленняосновнихфондіврибогосподарськихпідприємствнаос
новіширокоговпровадженняувиробництводосягненьнаукиітехніки,особлив
оурибопромисловомуфлотітанапідприємствахпереробкирибитаіншихводни
хживихресурсів; 

3)
 підвищенняефективностівикористаннясировиннихзапасіврибог
осподарськихводнихоб'єктівУкраїни,відкритихрайонівСвітовогоокеанутави
ключних(морських)економічнихзоніншихкраїн; 

4) розвиток прісноводної та морської
 аквакультури.інтенсифікаціятоварноговиробництванаосновізас
тосуванняякісногоселекційногоматеріалу; 

5)відтворенняіохоронарибнихтаіншихводнихживихресурсів;6)забезпеч
еннявисокоїякостітарозширенняасортименту 

конкурентоспроможноїпродукціїзрибитаіншихводнихживихресурсів;7)
 здійсненняструктурноїперебудови рибного господарства, 

сприяннярозвиткупідприємствусіхформвласності; 
8) розвитокміжнародногонауково-технічного

 співробітництва,зовнішньо-
економічнихзв'язківугалузірибногогосподарства; 

9)гармонізаціязаконодавстваУкраїнищодоякостіпродукціїзрибитаінши
хводнихживихресурсівз нормамиЄвропейськогоСоюзу тасвітовимистандар
тами; 

10)сприяннярозвиткурибогосподарськоїдіяльностізметоюзбільшенняз
айнятостінаселення,поповненнядоходівбюджетувсіхрівнівтазабезпеченняп
родовольчоїбезпекикраїни. 
ДлявиконаннязавданьПрограминеобхідноздійснитирядзаходів,зокремащод



оматеріально-технічногозабезпеченнярозвиткугалузі, 
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організаційноготаінформаційного,науково-
технічноготакадровогозабезпечення,атакожудосконаленнянормативно-
правовоїбази. 

Основниминапрямамирозвиткурибногогосподарстває: 
1) збереження рибогосподарської діяльності у

 виключних(морських)економічнихзонахіноземнихкраїнтарозш
иреннярибальстваувідкритихрайонахСвітовогоокеану; 

2)
 раціоналізаціятаінтенсифікаціяпромислурибитаіншихмоднихж
ивихресурсіввАзовськомуіЧорномуморяхтавнутрішніхводоймах; 

3)
 нарощуванняобсягіввідтвореннярибитаіншихводнихживихресу
рсів; 

4) забезпечення ефективного використання та
 підвищенняцінностірибогосподарськихводнихоб'єктів; 

5) інтенсифікаціятоварногорибництванаякіснійселекційнійоснові; 
6) оптимізаціярозвиткурибопереробноїпромисловості; 
7) підвищення ефективності державного

 управліннярибогосподарськимиводнимиоб'єктамиіконтролюзав
икористаннямрибитаіншихводнихживихресурсів; 

8) удосконалення нормативно-правовоїбази щодо
 веденнярибногогосподарстватаузгодженняїїзвимогамиміжнаро
днихдоговорівУкраїни. 

Розвиток аквакультури забезпечуватиметься
 шляхомінтенсифікаціїтоварногорибництва,
 відтвореннярибитаіншихводнихживихресурсівупріснихім
орськихводахзметоюзбільшеннясировинноїбазиврічках,водосховищах,при
роднихвнутрішніхводоймахівиключній(морській)економічнійзоніУкраїни,
 атакожзбереженнябіологічногорізноманіттятаполіпшення
екологічногостануводосховищ. 

Длязбереженнярибогосподарськоїдіяльностіувиключим(морських)еко
номічнихзонахіноземнихкраїнтарозширеннярибальстваувідкритихрайонах
Світовогоокеануздійснюватимутьсязаходищодо: 

розроблення нових проектів риболовних суден з
 меншимиексплуатаційнимивитратами, більшими
 добовимипотужностямивиготовленняпродукціїтапогли
бленоюпереробкоюсировини; 

оновленнярибопромисловогофлотушляхом будівництва
 навітчизнянихсуднобудівнихісудноремонтнихпідприєм
ствахвеликихтасередніхокеанічнихсуден,маломірних(до24метрів)суден,що
передбачається Національною
 програмоюбудівництвасуденрибопромисловогофлоту; 

технічногопереоснащеннята.модернізаціїриболовнихсуден,якіперебув
аютьнавідстоїтавексплуатації,зметоюзбільшенняпотужностейтапокращанн
яексплуатаційнихпоказників; 

сприянняучастіокеанічногорибопромисловогофлотуУкраїнив 
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рибогосподарськійдіяльностіуводахпідюрисдикцієюіншихкраїн,утомучислі
шляхомукладаннядвосторонніхугодпроспівробітництво; 

впровадженняекономічнихспособівта новихефективнихзнарядь ловури
битаіншихводнихживихресурсів; 

сприяннядоступувітчизняногорибопромисловогофлотудоресурсіввод,б
агатихнаціннівидириб,щокористуютьсяпопитомнавнутрішньомутазовнішнь
омуринках,зокремадоводПівнічноїАтлантики,дляпокращанняасортиментуп
родукціїзвиловлюванихрибитаіншихводнихживихресурсів, яка виробляєтьс
яфлотомвокеані.Ефективністьцієїроботицілкомзалежитьвідпроцесуоновлен
нярибопромисловогофлотуУкраїни. 

Зметоюінтенсифікаціїпромислу рибитаіншихводнихживихресурсіввАз
овськомуіЧорномуморяхтавнутрішніхводоймахпередбачається: 

науковообґрунтованезарибленнявирощеноюврибовідтворювальнихко
мплексахмолоддюпромисловихвидівриб(рослиноїдні,осетрові,лососеві,кеф
алеві,камбалові)морськихприбережнихвод,заток,лиманів,водосховищ,техн
ологічнихводойм,озерірічокдлявирощуваннярибитаіншихводнихживихрес
урсівнаприроднійкормовійбазітаїхподальшоговилову; 

оновлення рибопромислового флоту рибальських
 підприємствАзово-
Чорноморськогобасейнушляхомбудівництваспеціалізованихпромисловихс
удендлявипускусвіжомороженої,охолодженої,солоноїтаіншихвидів
 рибопродукції;спеціалізованихприймально-
переробнихсуден;рибоприймальнихбаз,зокремаобладнанихустановкамидля
виробництвакормовогоборошназчорноморсько-
азовськихвидівриби;мотоботівдляпромислувлиманах,затокахімілководнійч
астиніморів; 

застосуванняновихвисокоефективнихзнарядьіспособіввиловурибитаін
шихводнихживихресурсів; 

використанняоновленогофлоту(малотоннажнихпромисловихботівімот
очовнів)длявиловурибиуводосховищах,озерах,річкахтаіншихвнутрішніхво
доймах. 

Сировиннабазадлярибальстваувнутрішніхводоймах(водосховищах,озе
рах,річках,технологічнихводоймах)заумовиїхраціональногозарибленнямож
езабезпечитидо50тис.тонможливоговиловузарік. 

Длязбільшенняобсягіввирощуванняівиловутоварноїрибитаіншихводни
хживихресурсівздійснюютьсятакізаходи: 

•створеннятазабезпеченняфункціонуванняєдиноїсистемиселекціїврибн
ицтвінаосновірозвиткуспеціалізованихплемзаводівірепродукторіввисокопр
одуктивних порід та видів риб під
 контролемселекційно-
генетичногоцентруплемінногорибництва; 

• забезпеченнярибницькихпідприємствурізнихфізико-
географічнихзонах країни високопродуктивними
 районованими
 плідникамикультивованихвидівриб; 

•поступовеоновлення генофонду існуючих стад плідників 
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рослиноїднихтаіншихперспективнихціннихвидіврибшляхомзавезенняїхчис
токровнихлінійзіншихкраїн; 

• вирощуванняякісногорибопосадковогоматеріалуціннихвидіврибутехн
ологічнообґрунтованихобсягах; 

• забезпеченнярибницькихгосподарствгранульованимирибнимикомбік
ормамизвмістомпротеїнупонад23відсоткищорокувобсязінеменшяк200тис.т
он; 

• розширення полікультури вирощуваних риб для
 підвищенняефективностівикористаннябіологічногопот
енціалуводоймзарахунокновихпромисловоціннихвидівриб(веслоніс,каналь
нийсом,пелядь,осетрові,піленгас,чорнийамур)тариб-біомеліораторів; 

• проведеннябіотехнологічноїоцінки(градації)ставковогофонду інаїїосн
овіадреснезастосуванняресурсозберігаючихтехнологійвирощуваннярибивп
олікультуріздоведеннямчасткирослиноїднихрибдо50-
60відсотківдляефективноговикористанняприродноїкормовоїбазитаобґрунт
ованийперехідздворічногонатрирічнийциклвиробництватоварноїпродукціїз
алежновідтипуводоймдлязбільшеннярозмірівтасередньоїштучноївагитовар
ноїриби; 

• застосування інтенсивних технологій вирощування риби
 звикористаннямзбалансованихповноціннихрибнихко
мбікормів,атакожкормів,виробленихбезпосередньовгосподарствахіззернов
ихкультур,вирощенихнаорендованихабонаданихукористуванняземляхсільс
ькогосподарськогопризначення; 

• оновлення основних фондів. впровадження
 передовихресурсозберігаючихтехнологійтаобладнання
,реконструкціямодернізаціядіючихгосподарствівиробництв; 

• забезпеченняналежноїякостіводиврибницькихставках,запобіганнязаб
рудненню водойм стічними водами промислових
 підприємств,населенихпунктів,полівітваринницькихферм; 

• здійснення комплексу профілактичних та
 лікувальнихветеринарно-санітарнихзаходів; 

• збільшення періоду реалізації живої риби протягом
 року,удосконаленняфірмовоїторгівліпродукцієюзрибит
аіншихводнихживихресурсівдляприскоренняобігукоштів,розвитокоптовоїт
оргівлі. 

Українамаєпотужнубазудляінтенсивногорозвиткурибальства.Цевеличе
зніплощіморськихтериторіальнихводтапишнийфондприроднихвнутрішніхв
одойм,зокремапонад400тис.гектарівлиманів,озерівідокремленихводоймтаб
лизько700тис.гектарівводосховищ,рибопродуктивністьякихможебутипідви
щеназарахунокштучновирощеногорибопосадковогоматеріалупромислових
видіврибитаіншихвидівводнихживихресурсівіпокращанняумоввідтворення
їхприроднихпопуляцій. 

Длязбереженнябіологічногорізноманіття,поліпшенняекологічного 
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стануводосховищ,раціональноговикористаннянаявноговодногофонду,наро
щуваннязапасів,покращаннявидовогоскладурибшіншихводнихживихресур
сівізбільшенняїхвиловунаприроднійкормовійбазіпередбачається: 

розробкатаприйняттязаконодавчихактівщодофінансуваннядослідженн
я,відтвореннятарегулюваннявикористанняводнихживихресурсівзарахунокк
оштівспеціальногофондудержавногобюджету,доякогоможутьспрямовувати
ся:збірзаспеціальневикористанняводнихживихресурсів;штрафизанезаконне
добування(збирання)абознищенняціннихвидіврибтаіншихводнихживихрес
урсів;збірнарозвитокрибногогосподарства,якиймаютьсплачуватисуб'єктипі
дприємницькоїдіяльності,щозаймаютьсяреалізацієюпродукціїзрибитаінши
хводнихживихресурсів;досягненняпроектнихпотужностейдіючимидержавн
имирибоводнимизаводами,нерестово-
вирощувальнимигосподарствамитариборозплідниками,побудованимидляза
рибленняприбережнихморськихвод,природнихводоймтаводосховищ,іззабе
зпеченнящорічногобюджетногофінансуванняїхдіяльності;вирощуваннянаіс
нуючихвиробничих потужностях рибогосподарських
 підприємств
 молодіпромисловихвидіврибтзарибленнянеюприбережнихм
орськихвод,природнихвнутрішніхводоймтаводосховищнаосновібюджетног
овідшкодуваннявідповіднихзатрат; 

будівництвоновихрибовідтворювальнихкомплексівдлявирощуваннямо
лодіосетра,севрюги,стерляді,веслоноса,кефалі,камбалитарослиноїднихвиді
вриб; 

проведення рибоводно-меліоративних робіт на
 водосховищах,лиманах,озерахірічкахдляполіпшенняста
нунерестовищімісцьнагулумолодіаборигеннихвидівриб; 

збільшенняобсягіввирощуваннятазарибленняприроднихводойміводосх
овищаборигеннимивидамириб:судаком,сомом,лином,щукою,лящем,сазано
м,рибцем,жерехом,чехонеютаіншими;біологічнамеліораціяводосховищівод
оймшляхомзарибленнябілимтачорнимамуромзрозширеннямїхрозплідників
набазііснуючихрибницькихгосподарств; 

створеннякріобанкустатевихпродуктівкультивованихоб'єктіврибництв
а,рідкіснихтазникаючихвидіврибзметоюзбереженняїхгенофонду,підтриман
нясталогорозвиткуіхтіофауни;акліматизаціявприроднихводоймахкраїницін
нихпромисловихвидіврибтаіншихводнихживихресурсівзрозробленнямнеоб
хідноїдляцьогонормативноїбази. 

Зметоюпідвищенняефективностіохоронирибнихтаіншихводнихживихр
есурсівіїхзбалансованоговикористанняздійснюватиметься: 

• сталеуправлінняресурснимпотенціаломрибногогосподарствакраїни; 
• забезпеченняраціональноговикористаннярибитаіншихводних 
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живихресурсівнаосновінауковихданихмоніторингудинамікичисельностіїхп
опуляцій; 

• державнийконтрользадотриманнямвимогзаконодавстващодоохорони,
використання,відтвореннярибитаіншихводнихживихресурсівтарегулюванн
ярибальстваувнутрішніхводоймах,територіальномуморі,наконтинентально
мушельфі,увиключних(морських)економічнихзонахУкраїнитаіноземнихде
ржаватакожувідкритомуморівідповіднодоміжнароднихдоговорів; 

• удосконаленняліцензуваннядіяльності,пов'язаноїзпромисловимвилов
омрибинапромисловихділянкахрибогосподарськихводойм,крімвнутрішніхв
одойм(ставків)господарств; 

• встановленнялімітівнавилученнярибитаіншихводнихживихресурсів,в
идачаспеціальнихдокументівюридичниміфізичнимособамнаправо
 вилучення риби та інших водних живих ресурсів
 урибогосподарськихводнихоб'єктів;організація
 тазабезпеченнядержавногоконтролюзаобсягамиосвоєннялімітів; 

• регулюваннядіяльностііноземнихюридичнихіфізичнихосібнарибогос
подарськихводнихоб'єктах,якізнаходятьсявмежахюрисдикціїУкраїни,відпо
віднодоміжнароднихдоговорівУкраїни; 

• контрользавиконаннямзаходівіззбереженнясприятливихумовдляіснув
ання,відтворення,міграціїтазимівлірибитаіншихводнихживихресурсівпідча
срозміщення,експлуатаціїоб'єктівіспорудтапроведеннярізнихвидівробітнак
онтинентальному шельфі,рибогосподарськихводнихоб'єктах,їхприбережни
хзахиснихсмугахтаводоохороннихзонах,якіможутьнегативновпливатинаста
нгідробіонтів; 

• припиненнявустановленомузаконодавствомпорядку(доусуненняпору
шень)промислутаіншихробіт,підчаспроведенняякихпорушуютьсяправилар
ибальстватаіншівимогищодоохоронирибитаіншихводнихживихресурсів,се
редовищаїхіснування,умоввідтворенняташляхівміграції; 

• вжиттязаходівщодопопередженнязахворюваньрибитаіншихводнихжи
вихресурсівіліквідаціїепізоотій;визначеннярозмірузбитків,завданихводним
живимресурсам; 

• проведеннянаціональногомоніторингусуденрибопромисловогофлоту; 
• контрользавнутрішньоютазовнішньоюторгівлеюрідкіснимиітакими,щ

озникають,видамириб,зокремаосетровими,таіншимиводнимиживимиресурс
ами,атакожвидами,якіпідпадаютьпідрежимторговельногоконтролюміжнаро
днихрибогосподарськихорганізацій,членомякихєУкраїна; 

• реструктуризаціяіснуючоїсистемитериторіальнихорганівохорони,відт
воренняводнихживихресурсівтарегулюваннярибальства; 

• підвищеннярівняматеріально-технічногозабезпеченняорганів 
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рибоохорони,забезпеченняпотребінспекційрибоохоронивсучаснихсуднахіп
лавзасобах,автотранспортнихзасобах,снігоходах,засобахзв'язкутаоргтехнік
и. 

Під час регулювання рибальства
 здійснюватимутьсяорганізаційно-технічнізаходищодо: 

• розмежуванняпромисловогоілюбительськогорибальствазметоюмакси
мальноефективноговикористанняпотенційнихможливостейзаток,лиманів,в
одосховищ,озерірічок; 

• біологічногообґрунтуваннянауковимиорганізаціямиразомзорганамир
ибоохоронинеобхідностізмінпромисловоїквотивиловуціннихвидіврибтаінш
ихводнихживихресурсів,способівтазнарядьлову; 

• оперативногорегулюваннярибальства-
змінимісцьістроківвиловудеякихвидівриб,розмірувічказнарядьлову,запрова
дженнякороткочасноїзаборонинавиловдеякихвидівриб; 

• впровадження нових організаційних форм
 любительськогорибальства. 

Правилапромисловогорибальстваврибогосподарськихводнихоб'єктахУ
країни(затвердженінаказомДержавногокомітетурибногогосподарстваУкраї
нивід18березня1999рокуN33)визначаютьпорядокздійсненнятарегулювання
промисловогорибальства(крімлюбительськоготаспортивногорибальстваври
богосподарськихводнихоб'єктахзагальногокористування),якийєобов'язкови
мдляпідприємств,установ,організацій(незалежновідформвласності),громад
янУкраїнитаосіббезгромадянства(надалі-
користувачі),якіздійснюютьпромисловерибальство,атакождляуповноважен
ихорганів,якізабезпечуютьохорону,відтвореннятазбереження середовища
 існування водних живих ресурсів
 урибогосподарськихводнихоб'єктахУкраїни. 

Основнітерміни,яківикористовуютьсявПравилах: 
Акліматизаціяводнихживихресурсів-цілеспрямованевселеннябудь-

якоговидуводногоживогоресурсуврайон,девінранішенемешкав,зметоюзбаг
аченнятаоптимізаціїприродногоугрупованнякориснимидлялюдинивидамиа
бопокращанняекологічногостануводногооб'єкта. 

Анадромніриби-
видириб,якірозмножуютьсяупрісноводнихоб'єктах,апотіммігруютьуморські
районидлянагулу. 

Балка-
сухаабозтимчасовимводотокомдолиназплоскимдном.Вилученняводних
живихресурсів-лов(добування,збираннятощо) 

воднихживихресурсівізприродногосередовища. 
Відтворенняводнихживихресурсів(надалі-відтворення)-

природнеабоштучне(розведення,переселення,акліматизаціятощо)поновленн
ячисельностіпопуляцій(ретрансформація)воднихживихресурсів,якіскорочу
ютьсявпроцесіїхловуабоприродноїсмертності. 

Водніживіресурси-
сукупністьводнихорганізмів,життяяких(постійноабонаокремихстадіяхрозви

тку)неможливебезперебуванняу 
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воді. 

Доводнихживихресурсівналежать: 
- прісноводні,морські,анадромнірибинавсіхстадіяхрозвитку;-
круглороті; 
-

воднібезхребетні,утомучислімолюскиголовоногі,черевоногі,двостулкові,ра
коподібні,черви,голкошкірі,губки,кишковопорожнинні,безхребетніуводній
стадіїрозвитку,іншіводнітварини; 

- водорості,вищіводнірослини; 
-
іншіводніживіресурсизагальнодержавногозначення.Водоохоронназона
-зонавздовжрічок,морів,озер,водосховищ, 

іншихводнихоб'єктівдляствореннясприятливогорежиму,попередженнязабр
удненимзасмічення,знищеннянавколоводнихрослинітваринтазменшенняко
ливаньстокуводнихоб'єктів. 

Водосховище-
штучнаводоймамісткістюбільше1млн.кубічнихметрів,(будованадлястворен
нязапасуводитарегулюванняїїстоку. 

Дозвілнаспеціальневикористанняводнихживихресурсів(надалі-дозвіл)-
офіційнийдокумент,якийзасвідчуєправокористувачанаспеціальневикориста
нняводнихживихресурсів. 

Експедиційнийлов-
вилученняводнихживихресурсіввиробничимпідрозділомкористувача(судно
,ланка,дільниця,бригадатощо)напромисловихділянкахіншихкористувачів,з
аумовиїхньоїзгодитареєстраціїпромисловогоквиткаіталонавдержавномуорг
анірибоохорони,взонідіяльностіякогобудездійснюватисяекспедиційнийлов. 

Зимувальнаяма-
поглибленаділянкаднаводногооб'єкта,дескупчуютьсяводніживіресурсивзим
овийперіод. 

Знаряддялову(добування,збираннятощо)воднихживихресурсів(надалі-
знаряддялову)-
сітки,неводи,трали,пасткитощо,якимиздійснюєтьсяловводнихживихресурсі
в. 

Квотаспеціальноговикористанняводнихживихресурсів(надалі-квота)-
часткаліміту,якавиділяєтьсякористувачу. 

Контрольнийспостережнийпункт(надалі-КСП)-
стаціонарнорозташованийбереговийпункт,наякомунауковепідприємство,ус
танова,організація(утомучислідержавнийорганрибоохорони)здійснюютьна
уково-
послідніроботи,пов'язанізвивченнямстануводнихживихресурсівурайонідис
локаціїпункту. 

Контрольнийлов-
вилученняводнихживихресурсівдляконтролюкількісногоабоякісногоскладу
популяціїзметоюрегулюванняїхньогопромислуабоз'ясуванняветеринарно-
санітарного(епідеміологічного)станутощо. 

Користувачіводнихживихресурсів-



підприємства,установийорганізаціїнезалежновідформвласності,атакожгром
адяниУкраїнитаособибезгромадянства,яківикористовуютьводніживіресурс
и. 

Корінніводи-русларічокзусімадіючимирукавами,затоками, 
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затонамиіпсііншіпроточнівмеженьводи. 

Лімітспеціальноговикористанняводнихживихресурсів(надалі-ліміт)-
зневоленийобсягвилучення(вилову,добування,збирання)водногоживогорес
урсузприродногосередовища. 

Меліоративнийлов-
вилученняокремихвидівводнихживихресурсівзметоюоптимізаціїїхкількісно
гоіякісногоскладутапокращаннястануводнихекосистем. 

Науково-досліднийлов-
вилученняводнихживихресурсів,якездійснюєтьсявнауковихціляхіможебути
дозволеневбудь-якихрайонах,будь-якимизнаряддямитазасобамиловувбудь-
якийчас. 

Науково-промисловийлов-
вилученняводнихживихресурсівзметоюз'ясуваннядоцільностіздійсненнявп
одальшомуїхньогопромислу;прицьомуобсягивилученняводнихживихресур
сівможутьдосягатирівняпромисловихуловів. 

Нерестовіділянки-
ділянкиводнихоб'єктів,дездійснюєтьсярозмноженнярибтаіншихвидівводних
живихресурсів. 

Неспеціалізованийпромиселводнихживихресурсів(надалі-
неспеціалізованийпромисел)-
вилученняводнихживихресурсів,приякомуводніорганізми-
об'єктипромислуможутьбутивуловівбудь-якомуспіввідношенні. 

Об'єктпромислу-
воднийживийресурспевноговидутабіологічногостану,щодоякогоздійснюєть
сяпромисел. 

Паспортпромисловоїділянки(надалі-паспорт)-
офіційнийдокумент,якийміститьназву,карту-
схему,номер,місцезнаходженнятафізико-
географічнухарактеристикупромисловоїділянки. 

Промисловаділянка-
рибогосподарськийводнийоб'єктабойогочастина,щозакріплюєтьсядержавни
морганомрибоохоронизаокремимкористувачемдляздійсненняпромислутаві
дтворенняводнихживихресурсів. 

Промисловийбілет-
офіційнийдокумент,щозасвідчуєособу,якавідповідаєзавилученняводнихжи
вихресурсівускладівиробничихпідрозділівкористувача(судно,ланка,дільни
ця,бригадатощо). 

Придатковісистемиводнихоб'єктів-
непроточнівмеженьзаплавніводи(єрики,протоки,гирла,озератаіншіводніоб'
єкти,втомучисліті,якітимчасовозаливаютьсяводоювперіодвесняноїповені). 

Приймальнийпункт,приймальнесудноводнихживихресурсів(надалі-
приймальнийпункт,приймальнесудно)-
приміщення(судно),пристосоване(відповіднодосанітарнихнорм)дляприйма
ннявилучених,посортованихзавидамиводнихживихресурсів,дляїхподальшо
гозберігання. 

Рибалка-



особа,якабезпосередньоздійснюєвилученняводнихживихресурсівізприродн
огосередовищаускладівиробничогопідрозділукористувача(судно,ланка,діль
ниця,бригадатощо). 
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Рибнегосподарство-

галузьнародногогосподарства,завданнямякоїєвивчення,охорона,використан
няівідтвореннянанауковійосновіводнихживихресурсівзметоюодержанняріз
номанітнихвидівхарчової,кормової,технічноїтамедичноїпродукції. 

Риболовнісудна-
судна,щовикористовуютьсядлявилучення,приймання,обробки,зберіганнята
транспортуванняводнихживихресурсів,спеціальнообладнані(згідноіззаконо
давством)длявиконаннязазначенихробіт. 

Рибогосподарськийводнийоб'єкт-
воднийоб'єкт(йогочастина),щовикористовуєтьсяабоможевикористовуватис
ьдлярибогосподарськихпотреб. 

Дорибогосподарськихводнихоб'єктівналежать:-
моряіззатоками,лиманамитаестуаріями; 
-

рікизїхнімипридатковимисистемами(озера,бухти,затоки,канали,гирла,прот
оки,водосховища,щомаютьпостійнийаботимчасовийзв'язокзрікою,плавням
иаботимчасовимиводнимиоб'єктами,атакожвсіпритокивмежахрозповсюдже
ннямаксимальнихпаводківріки); 

-
технічніводойми,щовикористовуються(можутьвикористовуватись)длярозве
дення,вирощуваннятавиловуводнихживихресурсівабомаютьзначеннядлявід
творенняїхніхзапасів. 

Спеціалізованийпромиселводнихживихресурсів(надалі-
іспеціалізованийпромисел)-
вилученняводнихживихресурсів,приякомуоб'єктпромислуповиненскладати
неменше50%відмасиулову. 

Спеціальневикористанняводнихживихресурсів-
усівидивикористанняводнихживихресурсів(завиняткомлюбительськогойсп
ортивногорибальствауводнихоб'єктахзагальногокористування),щоздійснює
тьсяшляхомїхвилученнямзприродногосередовищаприздійсненніпромислу,
науково-
промислового,дослідного,контрольного,меліоративноголову,любительсько
готаспортивногорибальствавпорядкуспеціальноговикористання,атакожзме
тоюподальшоговідтворення,акліматизаціїтареакліматизації. 

Створ-
ділянкарічки,наякійрозміщуютьсяспорудигідровузла,щозабезпечуютьпідня
ттярівняводиіприймаютьїїнатиск. 

Талон-
офіційнийдокумент,щозасвідчуєправорибалкиназдійсненнявилученняводни
хживихресурсів. 

Уловводнихживихресурсів(надалі-улов)-
сукупністьвилученихводнихживихресурсівукількісномуабоваговомувимірі. 

ЦіПравиладіютьурибогосподарськихводнихоб'єктахУкраїнитаїхводоох
ороннізони,завинятком: 

- рибогосподарськихводнихоб'єктівАвтономноїРеспублікиКрим; 
-



Чорногоморявмежахтериторіальнихводівиключної(морської)економічноїзо
нитаконтинентальногошельфуУкраїниіззатоками,бухтами,лиманамитаесту
аріямитощо; 
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-

річок,щовпадаютьвЧорнеморе,зїхнімипридатковимисистемами(озерами,
 бухтами, затоками, каналами, гирлами,
 протоками,водосховищами,щомаютьпостійнийаботимчасовий
зв'язокзрікою,плавнямитатимчасовимиводнимиоб'єктами,атакожусімаприт
окамивмежахрозповсюдженнямаксимальнихпаводківріки),утакихмежах: 

р.Дніпро-
відвпаданнявДніпровськийлимандогребліКаховськоїГЕСіпритокоюІнгулец
ьвідгирладоселаВеликаОлександрівка; 

р.ПівденнийБуг-
відвпаданнявБузькийлимандос.КолосковеМиколаївськоїобласті,включно; 

р.Інгул-
відгирладос.ЧорнишовкаМиколаївськоїобласті,включно;р.Дністерірук

авТурунчукзпридатковоюсистемою,включаючи 
КучурганськеводосховищевмежахОдеськоїобласті; 

р.Дунайзпридатковоюсистемою,включаючилиманСасикіСтенсівсько-
ЖебріянськіплавнівмежахОдеськоїобласті; 

- іншихрічок-
вмежахтериторіїХерсонської,МиколаївськоїіОдеськоїобластей; 

-
лиманів,зв'язанихзЧорнимморем,утомучисліХаджибейськоготаКуяльницьк
ого; 

-
Азовськогоморязусімазатоками,гирлами,лиманами,включаючиСиваш,Керч
енськупротокувмежахдолінії-м.Такиль-м.Панагія; 

-
річокнатериторіїДонецькоїіЗапорізькоїобластей,щовпадаютьвАзовськемор
е,зїхпридатковимисистемами(рукавами,гирлами,плавнями,лиманами,озера
ми),атакожусімапритокамивмежахрозповсюдженнямаксимальнихпаводків
цихрічок:ГрузькийЄланчик,Кальміус(доПавлопольськоїгреблі),Кальчик,Бе
рда(догребліБердянськоговодосховища),Обіточна,Лозоватка,Корсак,Молоч
назМолочнимЛиманом; 

- іншихводнихоб'єктів,щосполучаютьсязАзовськимморем.Контроль
 за використанням водних живих ресурсів у 

рибогосподарськихводнихоб'єктахУкраїниздійснюєтьсядержавнимиоргана
мирибоохоронитаіншимиуповноважениминацедержавнимиорганами. 

Промиселводнихживихресурсівздійснюєтьсякористувачамизаплатувм
ежахвиділенихїмувстановленомупорядкуквотзадозволамитаталонамивстан
овленогозразка,виданимиїмдержавнимиорганамирибоохорони. 

Зметоюстворенняоптимальнихумоввідтворення,штучногорозведення,в
ирощуванняводнихживихресурсівтаїхвикористанняіохорони,доцихПравил
можутьрозроблятисьРежими,якіуточнюютьідоповнюютьвимогищодоздійсн
енняспеціальноговикористанняводнихживихресурсівуокремихрибогоспода
рськихводнихоб'єктах. 
Рибалкам,яківідповідаютьзавилученняводнихживихресурсівувиробничихпі

дрозділахкористувачів(ланки,судна,дільниці,бригади 
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тощо),державнимиорганамирибоохоронивидаютьсяпромисловіквиткитатал
они;іншимрибалкам,якіздійснюютьвилученняводнихживихресурсівузазнач
енихпідрозділах,користувачізобов'язанівидатипосвідченнярибалки. 

Обов'язкикористувачівприздійсненніпромислуводнихживихресурсів: 
-

здійснюватипромиселзгіднозПравилами,режимамирибальстватаіншимивим
огамизаконодавствазпитаньохорони,використанняівідтворенняводнихживи
хресурсів. 

-
неперевищуватиобсягивилученнявиділенихїмквотводнихживихресурсів. 

-
накожномусудні,ланці,дільниці,бригадітощовестипромисловийжурналвста
новленоїформи,атакожматидокументи,якіпідтверджуютьзаконністьвилучен
ня(промисловийквиток,талон)іздачі(квитанція)воднихживихресурсів. 

-
вестинакожномуприймальномупункті,приймальномусудніжурнализоблікуп
рийнятихтареалізованихводнихживихресурсів. 

- виконуватиузгодженіздержавнимиорганамирибоохоронийнауковими
 установами, підприємствами, організаціями
 планимеліоративнихзаходівізарибленнярибогосподарськихв
однихоб'єктів;поліпшенняумоввідтворення,рятуваннямолодііззалишковихв
одойм;розчищеннятоней,плавів,проток,міжлиманнихз'єднань,каналів,джер
ел;боротьбаіззадухою,викосрослинностініщо). 

-
утримувативналежномусанітарномустанізакріпленіпромисловіцінники,зна
ряддяловуйзабезпечуватиїхнюохорону.Проводитипіслязакінченняпромисл
уочисткупромисловихділяноквідвсіхпристроїв,щозасмічуютьводнийоб'єкт. 

-
нездійснюватинапромисловихділянкахбездозволудержавнихорганіврибоох
орони,іншихуповноваженихнацеорганівробіт,щозмінюютьприродніумовиу
водномуоб'єкті. 

-
недопускати(бездозволуорганіврибоохорони)іншихкористувачівдовикорист
анняводнихживихресурсівназакріпленихзанимипромисловихділянках. 

-
маркуватиміткамивстановленогозразкаставнізнаряддяловузметоюмизначен
няїхньоїналежності. 

-
Використовуватинапромислітількивідповіднопристосованідляздійсненняри
бальстваівустановленому порядку зареєстрованіплавзасоби,щоМиютьнабор
туреєстраційнийномер. 

- безперешкодно допускати працівників державних
 органіврибоохоронивмісцявилученняводнихживих
ресурсів,суднатаіншіплавучізасоби,склади,береговіприймальніпункти,прий
мальнісудна,рибозаводидляперевіркизнарядьізасобівлову,оглядудобутихво
днихживихресурсів,пред'являтинаїхнювимогупромисловийжурнал,інші 
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документи,щомаютьвідношеннядопромислу,танадаватиїмдопомогувпровед
енніперевірок. 

-
навимогупрацівниківдержавнихорганіврибоохоронисуднозобов’язанезупи
нитися,якщовононезайнятовцеймоментловом,постановкою.перевіркоютощ
ознарядьлову(втакихвипадкахсуднозобов'язанезупинишсявідразужпіслязак
інченняпромисловоїоперації). 

-
надаватипрацівникамдержавнихорганіврибоохоронитаіншихуповноважени
хорганівправобезкоштовногокористуванняприслужбовихпоїздкахзв'язкомт
апопутнимисуднами,іншимивидамитранспорту,атакожпересаджуватиїх(наї
хнювимогу)наіншісудна,щоєпоряд. 

-
вчасноподавативдержавніорганирибоохоронитаіншідержавніустановивідо
мостіпрообсягивилученняводнихживихресурсів,іншузвітністьвідповіднодо
вимогзаконодавства. 

- надавати на договірних умовах рибницьким
 підприємствам,установам,організаціямплідниківриб,інши
хводнихорганізмів, 

-
надаватинадоговірнихумовахнауковимустановам,організаціям(усомучислі
державниморганамрибоохорони),щозаймаютьсярозробкоюрекомендацій
 щодо регулювання промислу, а
 такожконтрольно-
спостережниміхтіологічнимпунктамводніживіресурсидлябіологічногоаналі
зу. 

-
забезпечуватинадоговірнихумовахуструктурнихпідрозділахкористувача(су
дно,ланка,дільниця,бригадатощо)можливістьроботиіхтіолога-
спостерігачапідприємств,установ,організацій(утомучислідержавнихорганів
рибоохорони),щозаймаєтьсярозробкоюрекомендаційзрегулюванняпромисл
у. | 

-
приловвидів,якізанесенідоЧервоноїкнигиУкраїни,атакожакліматизованихв
идіввипускати(крімплідників,яківідбираютьсядляпотрерибництва)урибогос
подарськіводніоб'єктивживомувигляді(заснулариба,іншіводніживіресурсио
прибутковуютьсяшляхомскладанняактатазаписомужурналіоблікувилучени
хводнихживихресурсіввзазначеномужурналітакожреєструютьсяіфактивипу
ску). 

-
профактиоприбуткування,випускувидів,якізанесенідоЧервоноїкнигиУкраїн
и,атакожакліматизованихвидівінформуєтьсядержавнийорганрибоохорониі
держуправлінняекобезпекивобласті,вякійзнаходитьсярибогосподарськийво
днийоб'єкт. 

Обов'язкикористувачів,якізаймаютьсявідтворенням: 
-



у терміндопершогогрудняпоточногорокуподаватиназатвердженнявдержавні
органирибоохорониузгодженийзнауковимиустановами,підприємствами,орг
анізаціямипланзаходівнанаступнийрікщодовідтвореннятарибницько-
меліоративнихробіт. 

-
щотижнятапіслязакінченняробітзвідтвореннянаправлятивдержавніорганир
ибоохоронизвітніданіпрообсягивиконаннязазначенихробіт. 
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-умісячнийтермінпіслязакінченнярибницько-

меліоративнихробітнаправлятидержавниморганамрибоохоронизвітпрообся
гивиконання. 

-
вестинакожномуприймальномупункті(судні)журналзоблікуплідників,щозаг
отовлюються,вякомуфіксуєтьсявідбірплідниківізкожногоокремогоуловузав
идами,кількістю,розміром,масоютастаттю,зобов'язковоювказівкоюномерап
риймально-здавальноїквитанції. 

- зучастюпредставникадержавнихорганіврибоохорони-
негайнооформлятиактипросписаннязагиблихплідників,атакожпроутилізаці
юікри,непридатноїдляодержанняпотомстватапереробки. 

Правакористувачів: 
-

здійснювативустановленомупорядкуспеціальневикористанняводнихживихр
есурсів. 

-
правовласностінадобутівустановленомупорядкуводніживіресурситадоходи
відреалізаціїїх. 

-право на компенсацію збитків, завданих їм
 порушеннямиприродоохоронногозаконодавства. 

-
оскаржувативустановленомупорядкурішеннядержавнихорганівіпосадовихо
сіб,щопорушуютьїхправанавикористанняводнихживихресурсів. 

- братиучастьувирішенніпитаньохорониводнихживихресурсів. 
- проводити відтворення водних живих

 ресурсів,рибницько-
меліоративніроботиврибогосподарськихводнихоб'єктахтаоформлятивідпов
іднудокументаціюзгідноззаконодавством. 

-
іншіпередбаченізаконодавствомУкраїниправащодовикористанняводнихжив
ихресурсів. 

Забороняється: 
-

скидативрибогосподарськіводніоб'єктитаїхводоохороннузонунеочищенійн
езнешкодженістічніводипромислових,комунальних,ісільськогосподарських
,іншихпідприємств,атакожводивідмиттятранспорту,виробничі,побутовітаін
шівидивідходи. 

-
скидатиґрунт,вибранийприпроведенніднопоглиблювальних,дноочиснихтаі
ншихробіт,атакожпульпу,щостворюється,замежамивідведенихіпозначених
місцьтаневустановленітерміни. 

-
здійснювативрибогосподарськихводнихоб'єктахвимочуванняльону,конопе
ль,миттяавтотранспорту,винноїтари,тариз-
підядохімікатівтаіншихречовин,щонегативновпливаютьнагідрохімічнийре
жимводнихоб'єктів. 



-
здійснюватизаготівлюлісунаберегахріктаїхніхприток,щоємісцяминерестуці
ннихвидівриб,іншихводнихживихресурсів,навідстаніменшеніжІмипідберег
а,аврайонірозміщеннярибницькихзаводівігосподарствізрозміщенняриб,інш
ихводнихорганізмів-навідстаніменшеніж3км. 

- вилученнязаборонених,незаконновстановленихзнарядьловута 
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незаконновилученихводнихживихресурсівбезвідповідногозаписувсудновом
ужурналіібезоповіщеннядержавнихорганіврибоохорони. 

-
знаходитисяпромисловим,транспортнимтаіншимсуднамумежахзаборонени
хдляпромислумісцях,завиняткомтранзитногопроходуіпроходуфарватером,з
упинокбіляпоселень,длявстановленнябакенівіувипадкахнадзвичайноїпотре
би(шторм,туман,аваріяіт.п.). 

-
всюдипродажіскупкаводнихживихресурсів(об'єктівпромислу)тапродукціїз
нихбезнаявностіупродавцядокументів,щопідтверджуютьзаконністьїхвилуч
енняабопридбання. 

- будь-
якерибальствонановоутворенихводосховищахтаіншихводнихоб'єктах. 

- будь-
якерибальствопротягомвсьогорокубілягребельішлюзів,урайонінасоснихста
нційпитноготапромисловоговодопостачання,атакожіцінній,якіперекачують
ґрунтовітаповерхневіводиуводосховищанавідстаніближче500м,абілямостів,
якіохороняються,-вмежахвідомчихохороннихзон. 

- займатибудь-
якимизасобамитазнаряддямиловуводнихживихресурсівбільше2/3шириниру
сларічки,струмкаабопротоки,атакожздійснюватиодночаснеабочерговезакид
анняневодівізпротилежнихберегів"взамок"івстановлюватиставнізнаряддял
овувшаховомупорядку. 

-
застосовуватиновізнаряддятазасобиловуводнихживихресурсів.Корис
тувачамводнихживихресурсівзабороняється: 
-

здійсненняпромислувиробничимипідрозділамикористувача(ланки,дільниці,
бригадитощо)насуднах,щонепризначенідляздійсненняпромислу,та(або)без
наявностіврибалок,відповідальнихзавилучення,промисловихбілетів,талонів
,журналівоблікувилученихводнихживихресурсів(промисловихжурналів),ав
іншихрибалок,якіздійснюютьвилученняводнихживихресурсівузазначенихп
ідрозділахкористувача,посвідченьрибалок. 

-
зберігатиоб'єктипромислу,неврахованічизабороненідовилову,частиниїхньо
готіла,атакожприймати(здавати)виловленіоб'єктиодноговидупідіншоюназв
оюабобезвидовоїназви. 

-
вестинеточнообліктаподаватинеточнізвітніобліковіданіпрорайонитаоб'єкти
промислу,обсягивилученняводнихживихресурсів. 

-
зберігатинасудні,бригадномустанітощоабоуводоохороннійзонінеопломбов
ані державними органами рибоохорони знаряддя
 лову,застосуванняякихуданомурайоніівданийперіодзабор
онено. 

- використовувати ставні знаряддя лову, не позначаючи



 їхрозташуваннязадопомогоюбуївчирозпізнавальн
ихзнаків. 

-
використовуватизнаряддяловуізводнихоб'єктів,вякихвиявленіосередкипара
зитарнихтаінфекційнихзахворюваньриб,віншихводнихоб'єктахбезпопередн
ьоїдезінфекціїцихзнарядь. 
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-

перебуватинаводномуоб'єктіабоуводоохороннійзонізізнаряддямилову,засто
суванняякихзабороненоПравилами,атакожізвибуховимитаотруйнимиречов

инами,завиняткомвипадків(проведеннянаводнихоб'єктахробіт,пов'язанихізз
астосуваннямцихречовин,атакожпритранзитномуїхпровозі),узгодженихздер

жавнимиорганамирибоохорони.-
викидатизабортулов(утомучислідозволенихдовиловуоб'єктівпромислу)абой

огочастину.Утакихвипадкахкористувачзобов'язаний 
відшкодуватизавданізбитки. 

-
виловрибитаіншихводнихживихресурсівназимувальнихямах.Безпого
дженняздержавнимиорганамирибоохоронизабороняється: 
- будь-

якадіяльність,щоможенегативновплинутинастанводнихживихресурсів,безв
иконанняобов'язковихзаходівзпопередженнятазменшенняможливоговплив
у. 

-
проводитиврибогосподарськихводнихоб'єктахбезобґрунтуваннятуковихуст
анов,підприємств,організаційтадозволуМінекобезпекиакліматизаціютапере
селенняводнихорганізмів. 

-
здійснюватиобваловуваннятавідбудовузруйнованихвалівназаплавинділянк
ах,щоємісцяминересту,міграційрибтаіншихводнихживихресурсів. 

ЗгіднозПорядкомздійсненнялюбительськогоіспортивногорибальства(з
атвердженопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід18липня1998р.N1126)
урибогосподарськихводоймахУкраїни(завиняткомводойм, які
 знаходяться у межах територій та
 об'єктівприродно-
заповідногофонду,риборозпліднихгосподарств,водойм,якімаютьобмеження
щодоїхспеціальноговикористання(питні,технічнітощо),атакожводоймабоїм
ділянок,наякихлов(добування)воднихживихресурсівзаборонено)дозволяєть
сяздійсненнялюбительськогоіспортивногорибальства всім громадянам Укр
аїни,іноземним громадянам, атакожособамбезгромадянства. 

Терміни,щовикористовуютьсявцьомуПорядку,маютьтакезначення:-
любительськерибальство-лов(добування)воднихживихресурсів 

дляособистихпотребзнаряддямилову,передбаченимиправиламилюбительсь
когоіспортивногорибальства; 

-спортивнерибальство -
видлюбительськогорибальствазустановленнямпевнихвимогзаумовамипров
еденняспортивнихзмаганьабокваліфікаційнихнормативів. 

Нарибогосподарськихводоймах(їхділянках)загальногокористуваннялю
бительськеіспортивнерибальствоздійснюєтьсябезоплатно. 

Уразіколиводніживіресурсизосереджуютьсяупевнихмісцяхнарибогосп
одарськихводоймахпротягомтривалогочасу,любительськеіспортивнеірибал
ьствоздійснюєтьсязаплатутазанаявностідозволунаспеціальневикористанняв
однихживихресурсівіззастосуваннямпевнихзнарядьїхлову(добування)наок



ремихділянкахрибогосподарських 
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водоймувизначенітермінитазобов'язковимдотриманнямправилрибальстваін
ормвилову. 

Платазаспеціальневикористанняводнихживихресурсів,щовстановлюєт
ься Держрибагентством за погодженням з
 Мінфіном,справляєтьсяівідповіднодоПорядку,затвердже
ногопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід5вересня1996р.N1073. 

Обчисленнятавнесенняплатежівзаспеціальневикористанняводнійживи
хресурсівздійснюєтьсявідповіднодоінструкції,затвердженоїДержрибагентс
твом. 

Рибогосподарськіводойми(їхділянки)можутьнадаватисявустановленом
узаконодавствомпорядкугромадськиморганізаціямдляздійсненнялюбительс
ькогоіспортивногорибальства. 

Нарибогосподарськихводоймах(їхділянках),визначенихдлялюбительсь
когоіспортивногорибальства,забороняєтьсяпромисловерибальство,завиклю
ченнямпроведеннявідловустаршихвіковихгруприб,меліоративногоіконтрол
ьноголову(добування)воднихживихресурсів,відловурибизметоюзапобіганн
яїїзагибелі,заготівліплідниківдляриборозведення.Лов(добування)зазначени
хводнихживихресурсівздійснюєтьсяупорядкуспеціальноговикористання. 

Підводнеполюванняздійснюєтьсянарибогосподарськихводоймах(їхділ
янках),визначенихдлялюбительськогоіспортивногорибальствабезаквалангі
втаіншихавтономнихдихальнихпристроїв. 

Управилахрибальствапередбачаються:територія,нормилову(добування
)завагоютапоштучно(забороненітадозволенізнаряддяіспособи),забороненім
ісця,термінизаборонилову(добування)воднихживихресурсів,мінімальнийро
зміррибтаіншихводнихживихресурсів,умовипроведенняіспортивнихзмаган
ьзрибальстваіпідводногополювання;умовивикористаннямаломірнихсуден,о
собливовнерестовийперіод,нашляхахміграціїівмісцяхзбереженняводнихжи
вихресурсів. 

Громадяни,якізаймаютьсялюбительськиміспортивнимрибальством,зоб
ов'язані: 

-
виконуватинавідповіднихрибогосподарськихводоймах(їхділянках)Правила
рибальства; 

-
нескидатиурибогосподарськіводойми,наїхберегиіналідцихводоймнафтопро
дукти,стічніводи,якімістятьзабруднюючіречовинипонадвстановленінормат
иви,таіншівідходипромислових,комунальних,сільськогосподарських,транс
портнихтаіншихпідприємств; 

-
підчасздійсненнярибальстваупорядкуспеціальноговикористаннямігтиприсо
бінеобхіднідокументиіпред'являтиїхпрацівникаморганіврибоохорониДержр
ибагентстваабоіншихспеціальноуповноваженихнатеорганів; 

-
недопускатизнищення(пошкодження)покажчиків,щитів,аншлагівтиіншихзн
аків,установленихнаводоймахабонаїхберегах. 
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Підчасздійсненнялюбительськогоіспортивногорибальствазабороняєтьс

я: 
1) добуванняпротягомрокубудь-якихморськихзвірів; 
2) проведення без погодження з органами

 рибоохорониДержрибагентстватадозволуМінекобезпекиакліма
тизації,переселенняірозведенняновихдляфауниУкраїниабогенетичнозмінен
ихводнихживихресурсів; 

3) організаціязмаганьзрибальствавперіоднерестуриби; 
4) застосування без дозволу органів

 рибоохорониДержрибагентствановихзнарядьіспособівлову(доб
ування),непередбаченихправиламирибальства; 

5)
 знаходженнянарибогосподарськихводоймахабопоблизунихзвиб
уховимичиотруйнимиречовинами,атакожіззнаряддямилову(добування),зас
тосуванняякихвданийчаставданомумісцізаборонено; 

6)
 продажфізичнимитаюридичнимиособами,якінемаютьнацедозво
лу,сітковихматеріалів,знарядьлову(добування)ібудь-
якихпристосуваньдоіних,забороненихправиламирибальства; 

7)
 продажводнихживихресурсівтапродуктівїхпереробкибезнаявно
стідокумента,якийпідтверджуєзаконністьїхпридбання,тасертифікатаякості; 

8)
 миттяурибогосподарськихводоймахабовїхприбережнихсмугахт
ранспортнихзасобів,атакожпроведенняробіт,якінегативновпливаютьнаістан
водойм; 

9)
 зупинкаплавзасобіввзабороненихдлярибальствамісцях,завинятк
омзупинокбілянаселенихпунктівтавипадківкрайньоїнеобхідності(шторм,ту
ман,аваріятощо); 

10) пересування автотранспортних засобів по
 кризірибогосподарськихводоймуперіодльодоставу(завиняткомс
пеціальнообладнанихльодовихтрас); 

11)
 лов(добування)рибитаіншихводнихживихресурсів,занесенихдо
ЧервоноїкнигиУкраїни; 

12)
 вивезення(винесення)риби,раківтаіншихводнихживихресурсіву
кількості,щоперевищуєдобовунормулову(добування),абозабороненихдолов
у(добування)правиламирибальства; 

13)
 вилученняізводизнарядьлову(добування),якіналежатьіншимосо
бам. 

14)лов(добування)воднихживихресурсів:-
іззастосуваннямвибуховихіотруйнихречовин,електроструму,колючихзнаря
дьлову,вогнепальноїтапневматичноїзброї(завиняткомгарпуннихрушницьдл



япідводногополювання),промисловихтаіншихзнарядьлову(добування),спор
удженнягаток,запрудтаспусканняводизрибогосподарськихводойм;15)укана

лахтеплоенергоцентралей,підводнихабоскиднихканалах 
електростанцій; 
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16) у підводних і магістральних каналах,

 відводахрибогосподарськихтамеліоративнихсистем,вшлюзових
каналахтощо; 

17) у новостворених водосховищах (до
 особливогорозпорядження); 

18)
 знезареєстрованихплавзасобіваботаких,щонемаютьнакорпусіре
єстраційногономера(завиняткомвесловихчовнів); 

19)
 зчовнівабоіншихплавзасобівнапромисловихділянках,закріплен
ихзакористувачамиводнихживихресурсів;напромисловихділянках(тоні,зап
лави,встановленняпромисловихзнарядьловутощо); 

20)уводоймахриборозпліднихгосподарств;уверхніхб'єфахгребельнавідс
таніближченіжза500метрів;поблизумостів,якіохороняютьсявмежахрежимни
хзонохорони;урадіусі500метрівнавколориборозпліднихгосподарств. 

Контрользадотриманнямправилрибальстваздійснюютьорганирибоохор
онитаіншіспеціальноуповноваженінатеоргани,атакожгромадськіінспектори
рибоохорониякі: 

-
вустановленомузаконодавствомпорядкувизначаютьтермінизаборонивилову
(добування)воднихживихресурсівнапідставіобґрунтувань,щоподанінауково
-
досліднимиорганізаціями.Зметоюствореннясприятливихумовдлянерестури
битаіншихводнихживихресурсівзазначенітерміниможутьбутиперенесеніци
миорганаминараніше(пізніше)небільшякна10днів(залежновідгідрометеоро
логічнихумов)беззмінизагальноїтривалостіперіодузаборони; 

-
визначаютьмежунерестовихділяноктазимувальнихям,азаданимигідрометсл
ужби-
датульодоставуідатускресаннякриги;визначаютьмісця,миякихзабороненол
ов(добування)воднихживихресурсів; 

-
дозволяютьузабороненийперіодздійснюватилюбительськийіспортивнийлов
(добування)воднихживихресурсівувідповіднійкількостітавідповіднимизнар
яддямилову(добування),завиняткоммісцьнерестуриби,зимівліабомасовогоз
осередженняводнихживихресурсів; 

- на підставіобґрунтувань, що надаються науково-
досліднимиорганізаціями,визначаютьрибогосподарськіводойми(їхділянки),
девпроваджуєтьсялюбительськеіспортивнерибальствонаумовахзагальногоа
боспеціальноговикористанняводнихживихресурсів. 

Органирибоохорони,щоздійснюютьдержавнийконтрольтауправлінняв
галузівикористання,охорониівідтворенняводнихживихресурсіввідповіднод
озаконодавства,маютьправо: 

-
перевірятидокументинаправовикористанняводнихживихресурсів,зупиняти
судна,іншіплавучітаназемнітранспортнізасобиіуразіпотребипроводитиїхогл



яд, атакожоглядречей,знарядьлову (добування) ідобутихводнихживихресур
сів;складатипротоколиірозглядатисправипроадміністративніправопорушен
нязпитаньохорони,використанняівідтворенняводнихживихресурсівувстано
вленомупорядку; 
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-

вилучатиуосіб,якіпорушилизаконодавствозпитаньохорони,використанняіві
дтворенняводнихживихресурсів,знаряддялову(добування),плавучітаназемн
ітранспортнізасоби,обладнанняіпредмети,щобулизнаряддямправопорушен
ня,незаконновиловлені(добуті)водніживіресурси,ятакожвідповіднідокумен
ти; 

-
доставлятиосіб,якіпорушилизаконодавствозпитаньохорони,використанняів
ідтворенняводнихживихресурсів,доорганівмісцевогосамоврядуваннятаорга
ніввнутрішніхсправ; 

-
викликатигромадяндлянаданняуснихабописьмовихпоясненьузв'язкузпоруш
еннямнимизаконодавствазпитаньохорони,використанняівідтворенняводних
живихресурсів; 

-
визначатизазатвердженимивустановленомузаконодавствомпорядкуметодик
амиітаксамиобсягизбитків,заподіянихрибномугосподарствувнаслідокпору
шенняправилрибальства,розміристягненьзанезаконнедобування(збирання)а
бознищенняціннихвидіврибитаіншихводнихживихресурсівіподаватипозови
проїхвідшкодування; 

- використовуватифотографування,звукозапис,кіно-
івідеозйомкуякдопоміжнізасобидлязапобіганняірозкриттяпорушеньзаконод
авствазпитаньохорони,використанняівідтворенняводнихживихресурсів. 

Відповідальністьзапорушеннязаконодавстваугалузіохорони,використа
нняівідтворенняводнихживихресурсів. 

Особи,виннівпорушенніцьогоПорядкутавідповіднихнормативно-
правовихактівугалузіохорони,використанняівідтворенняводнихживихресур
сів, несутьвідповідальністьвустановленому законодавством порядку. 
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5СПОСОБИЗАХИСТУРИБТАЇХМОЛОДІВІДПОТРАПЛЯННЯДОВ

ОДОЗАБІРНИХСПОРУД 
 
 
 

Припроектуванніводозаборівнарибогосподарськихводоймахнеобхідно
передбачати,запогодженнямзорганамирибоохорони,установкуспеціальних
пристроївдлязапобіганняпопаданнюрибиуводозабірніспоруди. 

Рибозахисні,рибопропускніспорудислідпроектувати,керуючисьСНІП2.
06.01,СНІП2.06.07. 

Прирозміщенні,проектуванні,будівництвітавведеннівексплуатаціюнов
их,реконструкціїтарозширеннідіючихмеліоративнихоб'єктівнарибогоспода
рськихводоймахнеобхідно,запогодженнямзорганамирибоохорони,передбач
атиупроектахікошторисахтаздійснюватизаходищодозбереженнярибнихзапа
сів,априбудівництвігребель-
такожзаходищодовикористанняводосховищпідрибнегосподарство. 

Експлуатаціянаводнихоб'єктахводозабірнихспоруд,незабезпеченихриб
озахисним обладнанням, якщо його наявність
 передбаченавідповідниминормативами,абознеефективноп
рацюючимрибозахиснимобладнанням-
тягнезасобою накладенняштрафу нагромадянвідодногодошестинеоподатко
вуванихмінімумівдоходівгромадянінапосадовихосіб-
відп'ятидовосьминеоподатковуванихмінімумівдоходівгромадян.(Кодексдоп
овненостаттею86-1згідноізЗаконом№81/96-
ВРвід06.03.96,іззмінами,внесенимизгідноізЗаконом№55/97-ВРвід07.02.97) 

Фактори,щовпливаютьнаміграційнуповедінкумолодірибиуціляхїїзахис
тунаводозабірнихспорудах:Привідборахзначнихоб’ємівводизводоймузонах
гідротехнічнихспоруд(об’єктів)формуютьсянетиповідлянихгідролого-
гідравлічніумови,яківпливаютьнаприроднепротіканняжиттєвихпроцесівгід
робіонтів.Водночасприцьомувідмічаєтьсявинесеннязводоюіриби,аособливо
їїмолоді,щонаноситьпрямізбиткирибнимресурсамводойм.Відповіднодочин
ногозаконодавствадляліквідаціїнегативноговпливу,якийпроявляєтьсяприві
дборахводи,необхіднонаводозаборахпроводитиприродоохороннізаходи,спр
ямованіназбереженняцілісностібіоценозівводоймтаїхрибогосподарськогопо
тенціалу. 

Попаданнярибиуводозабірніспоруди–
цезакономірнийпроцесівідбуваєтьсявінзтихпричин,щовзонівідборуводи,як
нарічках,такінанепроточнихводоймах(ставах,водосховищах,озерах)створю
ютьсянові,напрямленівсторонутехногенногооб’єктатечіїзрізнимирівнямиту
рбулентнихпульсацій.Рибивідповіднимчиномреагуютьнацітечіївпевніперіо
диівикористовуютьїхпідчасприроднихміграційяк„транспортнийзасіб”,скоч
уючисьвпотоках.Прицьомувониекономлятьсвоюенергію,якабулабвитрачен
анимипідчасплавання. 
 
 
 
 

61



 
Особливоціпроцесиінтенсивніупіслянерестовийперіод,колиновіпоколі

ння риби, забезпечуючи своє подальше життя,
 покидаютьнерестовищаівпошукахкормовихмісцьздійснюютьп
окатніміграції.Покатніміграції–
цеприроднеявищеперенесеннямолодірибипотокамиводивідмісцьнерестудо
місцьїїнагулу,щосприяєзбільшеннюкількостівиживанняуводоймахмолодіта
розширеннюареалівпоширеннявиду. 

Науковіспостереженняпоказують,щопопадаютьуводозабірніспорудиос
обиниякпослаблені,хворі,зрізнимианомаліямиітравмами,такіактивні,здоров
іриби.Якіснітакількісніспіввідношеннятакихособинупробах, які
 підбираються на водозаборах, можуть
 бутинайрізноманітнішими.Кількістьриби,якапотрапляєуводозаб
ірнуспорудувизначається,упершучергу,шпальнимекологічнимстаномуводо
ймітахарактеромпротіканняреакційувідповідьрибинапотокиводи. 

Попаданнярибиуводозабірніспорудивідмічаютьсяякусвітлий,таківтемн
ийперіоддобиіможутьбутипродиктованідієюодногоабокількохзначимихнац
ейчасфакторів,утомучислійпроцесамихарчування,харчовимивзаємовідноси
намиміжрізнимивидамириби. 

Рольдобуванняїжівмісцяххарчуваннярізнихвидівриб,годуваннямолоді
рибузграїнамілинітаупотокахводи-
явищенедостатньовивчене.Уперіоднерестунаневеликихзаплощеюводоймах
практичноодночасноз’являєтьсявеликакількістьрізнихвидів рибновогопоко
ління.Цедозволяєїмбільшповновикористатикормовубазу,якамаєеколого-
енергетичнімежі,якпіскладоміспіввідношеннямбіологічнихспівтовариств,т
акізаенергетичнимпотенціаломіможливостямиїхпоновлення.Водночасуціпе
ріодивмолодівиробляєтьсятапроявляєтьсяпевнаповедінка,яказабезпечуєїмм
аксимальнуможливістьвиживаннявумовахгостроїхарчовоїконкуренції. 

Безлічфакторівдіютьназміниповедінкирибиівикликаютьпроцесиїїмігра
ції,рольхарчуваннямолоді,особливонаранніхстадіяхонтогенезуєголовнимф
актором,якийвизначаєпричинивиходумолоді(вумовахжорстокихконкурент
нихвідносиннамілинах)напотокиводидляпокатнихміграційвпошукаххарчов
ихмісць,забезпечуючиїмможливістьподальшоговиживання. 

Молодьсудака-
ціннапромисловариба,якавзначнійкількостінарізнихстадіяхонтогенезузанос
итьсяпрактичновусідіючіводозабори.Характерно,щоцярибамаєширокийспе
ктрхарчування.Припроведенніробітзпитаньхарчуваннярибивикористовуют
ьсяметодики,якіприйнятіпригідравліко-іхтіологічнихспостереженнях. 

Комплексневикористанняводнихресурсівможливелишеприумовівраху
ванняінтересіввсіхводоспоживачів:іригації,водноготранспорту,гідроенерге
тики,промисловості,комунальногоірибногогосподарства.Взв’язкузвеликою
кількістюгідротехнічнихспорудтапроведеннямзрошеннявнашійкраїнівелик
уувагуповиннобутиприділенозбереженню 
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рибнихзапасівводоймищ.Майжевсікрупніводозаборигідротехнічнихспоруд
незабезпечуютьзахистурибивідпопаданняуводозабір,особливонаранніхпалі
яхонтогенезу. 

ЗгіднозвідомчиминормативнимидокументамиУкраїни33-2.3-04-
01,рибозахисніспоруди(РЗС)необхіднопередбачатидлязапобіганнятравмува
ннюізагибелімолодітадорослихособинрибиприпотрапляннідоводозабірнихс
поруд,атакождляїхвідведенняуводогосподарськуводойму,вибіртипу,компо
нуваннятаконструкціїрибозахиснихспорудускладіводозаборівслідвиконува
тивиходячизумовизабезпечення:подачіспоживачурозрахункової
 витративоди;нормативноїефективностірибоза
хисту,якаповинназабезпечуватинеменше70%збереженнярибипромисловихв
идіврозміром12ммібільше. 

Залежновідрозрахунковоївигративодозабору,відповіднодо,слідзастосов
уватитипирибозахиснихспоруд,наведенівтаблиці5.1. 
 

Таблиця5.1Рибозахисніспорудитапристрої 
 

Групи(заспособомз
ахистуриби) 

 

Види 
 

Типи 

Загороджувальні Плоскіфіль
труючіекра

ни 

Вертикальнісітчасті,перфорованіа
бофільтруючіекранизоб'ємнимзап

овнювачем 
Об'ємніфіл
ьтруючіспо
рудитаприс

трої 

Оголовкизпотокоутворювачами(
РОП) 

Спорудизоб’ємнимфільтруючимза
повнювачем 

Відгороджувальні Гідравлічні Жалюзійніекранизпо
токоутворювачами 
Зонтичніоголовки 

Біоактивні Акустичні Акустичнірибозахисніпристрої(
"Маяк","Цикада") 

 

Для
 водозаборівзрозрахунковоювитратою10м3/сібільше,рекомендує
тьсязастосовуватижалюзійніекранизпотокоутворювачамитаакустичнірибоз
ахисніпристрої("Маяк","Цикада").Наводозабірнихспорудах,щоздійснюютьз
абірводизводосховищ,ціпристроїєнайефективнішимитаекономічновиправд
аними.Протезагальновідомо, щоціпристроїмаютьіряднедоліків.Акустичніб
езекраннірибозахисніпристроїсаміпособінедостатньоіефективнітому, що
 природнікомплексирізноманітніізмінні
 вчасііпідлягаютьрізнимвпливамантропогеннихтаіншихфакторів
.Неможливооднозначновирішитизадачузахистувикористаннямодноговплив
унарізніживіорганізмирибина 
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різнихстадіяхїхрозвитку.Більшістьтипівжалюзійнихекранівмаютьскладнук
онструкцію,можутьстворюватиперепадинапорівводичерезсміттятаводорост
і,щоплаваютьтазабиваютьотворивжалюзійномуекрані,та,відповідно,даніпр
истроїскладнівексплуатації. 

Длякрупнихводозаборіврибозахисніспорудиповиннібутитехнічнопрос
тіувиготовленітаексплуатації,нестворюватипідпорівводи,бутиІндустріальн
имитаекономічнимивбудівництві.Такіспорудиповиннібутикомплекснимиід
іятинарізніорганивідчуттяриби,тобтовраховувативсобііелементиповедінков
ого,екологічногоіфізичногопринципівзахистуриби. 

Прибоковомуводозаборізвеликимирозрахунковимивитратами,найкращ
е застосовувати рибозахисний пристрій типу
 “плавучийзаплавень”,якийпозбавленийсітчастихелементівтама
ютьпростуконструкцію.ТакийпристрійспорудженийнаГоловномуКаховськ
омумагістральномуканалітаводозаборомвСірогозькийканал. 

Заплавможебутиуспішновикористанийлишевкомплексізіншимипристр
оями,наприклад,зповітряно-
бульбашковоюзавісою(ПБЗ).Вцьомувипадкувідкриваєтьсяможливістьпоета
пногозахистуриби:спочаткузадопомогоюПБЗ,апотім-
заплаву.Прицьомуповітряназавісавиконуєодночасноірольперешкодинашля
хуміграціїрибиірольерліфта,щопереводитьрибузнижніхгоризонтівпотокуув
ерхні,девідбуваєтьсярозтіканнявертикальногоповітряногофакелазвиведенн
яммолодізамежііперерізу водозабору. Сама відповідальна
 деталь пристрою –
 ценепроникнийекран,якийвиконуєрольмеханічноїперешкодинаш
ляхуриби.Вінповиненмативирізбілядна,якийбизабезпечувавпропускзголовн
огоканалуувідвід.ТомуоднієюзосновнихзадачрозрахункуРЗПєвизначенняге
ометричнихпараметрівекрану. 

Длякрупнихбоковихводозаборівнайвигіднішимєзастосуваннярибозахи
сногопристроютипу“плавучийзаплавень”ізавдякинаведеномуметодурозрах
ункуможнавизначитипараметринайвідповідальнішоїдеталіСцьогопристрою
-
непроникногоекрану,якийнедопуститьпопаданнярибитаїїмолодіуводозабірт
азабезпечитьпропускнеобхідноївитративодидлязабору. 
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