
______________________________________________________________________________________________________________

Департамент «Центр надання адміністративних послуг» Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області 

Видача дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у  

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

ІК 35-01 (версія 05) 
Сторінка 1 з 2 

 
ІНФОРМАЦІЙНА  

КАРТКА  
 

ІК 35-01 
 

Введено в дію з 30.01.2023 
версія 05  

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ  

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»   

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
м. Кременчук, вул. Покровська, 14, 

тел. 15-88, 0960971588, 0502551588 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 

понеділок-п’ятниця з 08-00 до 17-00 

субота з 08-00 до 16-00 

 

Видача  дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у  

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) 

 

1. Порядок та спосіб 

подання документів 
Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу (у тому числі е-

паспорта громадянина України); або уповноваженою особою, за пред’яв-

ленням документів, що посвідчують особу та повноваження; поштою (реко-

мендованим листом з описом вкладення). 

Для фізичних та юридичних осіб незалежно від місця реєстрації. 

Водний об’єкт розташований у Полтавській  

області 

Примітка: 

Дія дозволу не поширюється на використання водних біоресурсів, які пере-

бувають в межах територій природно-заповідного фонду, а також водних 

біоресурсів, що занесені до Червоної книги України. 
 

2. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1)Заява про одержання дозволу на спеціальне використання водних біоресу-

рсів у рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах); 

2)довідка про наявність у суб’єкта господарювання суден флоту рибної про-

мисловості, дозволених знарядь лову та рибоприймальних пунктів на визна-

ченому рибогосподарському водному об’єкті (його частині) (додаток 2 до 

Порядку); 

3) програма на виконання дослідних робіт; 

4) документ, на підставі якого виникло право на спеціальне використання во-

дних біоресурсів. 

У разі подачі документів уповноваженою особою додатково надається при-

мірник оригіналу (нотаріально завірена копія) документа, що засвідчує його 

повноваження. 

3. Платність 

(безопланість) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 
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4. Строк надання  

адміністративної 

послуги 

Протягом п’яти робочих днів з дня подання суб’єктом господарювання па-

кета документів, необхідних для одержання дозволу 

5. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної  

послуги 

1.  Подання неповного пакета документів, необхідних для одержання до-

зволу. 

2.  Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей. 

3. Відсутність науково обґрунтованої інформації про спеціальне викорис-

тання водних біоресурсів (рішення Держрибагентства). 

4. Відсутність частки нерозподіленого ліміту водних біоресурсів. 

5. Систематичні грубі (три і більше) порушення протягом року вимог зако-

нодавства у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів. 

6. Несплата на час розгляду питання про видачу дозволу штрафних санкцій 

за порушення вимог законодавства у галузі охорони, використання та відт-

ворення водних біоресурсів або наявність невідшкодованої шкоди, заподія-

ної рибному господарству. 

7. Наявність простроченої заборгованості перед 

 державним або місцевим бюджетом. 

8. Використання виділеної кількості водних біоресурсів менш як на 75 відсо-

тків протягом попередніх чотирьох років. 

6. Результат надання  

адміністративної 

послуги 

Дозвіл  на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських 

водних об’єктами (їх частинах) або рішення про  відмову у видачі такого до-

зволу. 

7. Способи отримання 

відповіді (резуль-

тату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу; або уповнова-

женою особою, за пред’явленням документів, що посвідчують особу та пов-

новаження.  

8. Акти законодавства, 

що   

регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної  

послуги 

1. Закон України «Про адміністративні послуги». 

2. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської  діяльності». 

3. Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері го-

сподарської діяльності». 

4. Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охо-

рону водних біоресурсів».  
5.Постанова Кабінету Міністрів України  

від 30.10.2013 № 801 «Про затвердження Порядку видачі дозволу на спеціа-

льне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах 

(їх частинах) або відмови в його видачі, переоформлення та анулювання за-

значеного дозволу» (далі-Порядок).  

9. Відповідальний за 

виконання 

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у 

Полтавській області 

м. Кременчук, вул. Флотська, 4, 1-й поверх, 

каб. іхтіології, тел. 75-82-76: Тел./факс (0536)758278, 

Е-mail pl.rp@darg.gov.ua, http://pl.darg.gov.ua 
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