
 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 12 лютого 2020 р. № 125 

Київ 

Про затвердження Порядку справляння плати за 

спеціальне використання водних біоресурсів і розмірів 

плати за їх використання 

Кабінет Міністрів України по ста но вл я є:  

1. Затвердити такі, що додаються: 

Порядок справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів; 

розміри плати за спеціальне використання водних біоресурсів. 

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно 

з переліком, що додається. 

3. Міністерству енергетики та захисту довкілля привести власні нормативно-правові акти 

у відповідність з цією постановою. 

Прем'єр-міністр України О.ГОНЧАРУК 

Інд. 75   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2020 р. № 125 

ПОРЯДОК 

справляння плати за спеціальне використання водних 

біоресурсів 

1. Цей Порядок визначає процедуру справляння суб’єктами рибного господарства плати 

за спеціальне використання водних біоресурсів, що є державною власністю. 

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні: 

обсяг спеціального використання водних біоресурсів - обсяг вилучення суб’єктами 

рибного господарства з природного середовища конкретних видів водних біоресурсів за 

певний проміжок часу; 



плата - плата, яка справляється суб’єктами рибного господарства за спеціальне 

використання водних біоресурсів відповідно до обсягу спеціального використання водних 

біоресурсів та зараховується відповідно до Бюджетного кодексу України. 

3. Спеціальне використання водних біоресурсів здійснюється суб’єктами рибного 

господарства на підставі дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів у 

рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах) та за плату, розмір якої встановлено 

постановою Кабінету Міністрів України від 12 лютого 2020 р. № 125 “Про затвердження 

Порядку справляння плати за спеціальне використання водних біоресурсів і розмірів плати за 

їх використання”. 

4. Плата не справляється із суб’єктів рибного господарства, які здійснюють вилов водних 

біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослідно-конструкторських цілях, з 

метою з’ясування їх санітарно-епідеміологічного стану, контрольний вилов водних 

біоресурсів для визначення їх стану та запасів, якщо це не пов’язане з отриманням прибутку. 

5. Плата нараховується суб’єктами рибного господарства щокварталу за фактичний обсяг 

спеціального використання водних біоресурсів та за конкретний вид водного біоресурсу. 

6. Справляння суб’єктами рибного господарства плати за спеціальне використання водних 

біоресурсів здійснюється після її нарахування, але не пізніше 25 числа місяця, наступного за 

звітним кварталом. 

7. Суб’єкти рибного господарства зобов’язані своєчасно вносити плату. 

8. Контроль за справлянням плати здійснює ДПС, а за достовірністю поданих суб’єктами 

рибного господарства звітних даних про обсяги спеціального використання водних 

біоресурсів - територіальні органи Держрибагентства. 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2020 р. № 125 

РОЗМІРИ ПЛАТИ 

за спеціальне використання водних біоресурсів 

Види водних біоресурсів Гривень за 1 тонну 

Риби* 

Катран акула 408,88 

Морська лисиця 164,32 

Морський кіт 228,41 

Форель 801,65 



Чорноморсько-азовський прохідний оселедець 

(дунайський, азово-чорноморський) 

1487,02 

Пузанок 1126,3 

Тюлька 67,73 

Хамса азовська 191,22 

Хамса чорноморська 159,53 

Кілька чорноморська 72,52 

Амур білий 1086,2 

Білизна 1382,81 

Верховодка (уклія) 77,79 

В’юн 464,92 

Карась сріблястий 352,75 

Клепець 392,77 

Краснопірка 380,83 

Лин 505,04 

Лящ 761,53 

Підуст звичайний 737,56 

Плоскирка 364,79 

Рибець звичайний 769,6 

Сазан 845,75 

Синець 452,98 



Тарань (плітка) 368,76 

Товстолоб 1302,71 

Чехоня 761,53 

В’язь 601,29 

Сом 1583,28 

Судак звичайний 1098,27 

Йорж звичайний 304,67 

Перкарина азовська 175,44 

Окунь звичайний 609,25 

Пеламіда 2256,61 

Барабуля 396,85 

Луфар 1018,13 

Скумбрія чорноморська 1074,16 

Ставрида чорноморська 805,63 

Бичок (крім видів, занесених до Червоної книги 

України) 

312,63 

Атерина (піщанка) 74,15 

Гостроніс 1062,23 

Лобан 1491 

Сингіль 1503,04 

Піленгас 1342,69 



Щука 958,02 

Сарган 685,37 

Чорноморський калкан 845,75 

Азовський калкан 818,72 

Річкова камбала (глосса) 517,07 

Мерланг (пікша) 428,88 

Інша риба (крім видів, занесених до Червоної книги 

України) 

72,15 

Морепродукти і ракоподібні 

Мідії 493 

Рапана 312,63 

Куніарка (скафарка) 240,92 

Креветки 925,85 

Раки (крім широкопалого рака) 849,73 

Водні безхребетні** 

Артемія саліна (рачки) 1,75 

Артемія саліна (яйця) 3,54 

Гамарус річковий і морський 1,17 

Зоопланктон (коловертки, гіллястовусі, веслоногі тощо) 1,17 

Личинки хірономід 1,75 

Каретра 0,83 



Трубочник 1,41 

Морські трави та водорості 

Зостера 8,26 

Цистозіра 36,53 

Інші водорості (крім видів, занесених до Червоної книги 

України) 

29,24 

__________ 
* Види риб розташовані у систематичному порядку за сімействами. 
** За 1 кг живої ваги. 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 12 лютого 2020 р. № 125 

ПЕРЕЛІК 

постанов Кабінету Міністрів України, що втратили 

чинність 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449 “Про затвердження 

Порядку справляння збору за спеціальне використання рибних та інших водних живих 

ресурсів і розмірів збору за спеціальне використання” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 

14, ст. 531). 

2. Пункт 61 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 1998 р. № 1336 (Офіційний вісник 

України, 1998 р., № 34, ст. 1277). 

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2000 р. № 231 “Про 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” (Офіційний вісник України, 

2000 р., № 6, ст. 217). 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 482 “Про внесення змін 

до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. № 449” (Офіційний вісник 

України, 2011 р., № 35, ст. 1450). 

 


