
РИБАЛКА



Загальні правила спортивної риболовлі
на території комплексу «Dereville»:

1. Ці правила є обов'язковими для виконання. 
Якщо ж відвідувачі не дотримуються цих правил, 
то адміністрація має право відмовити в перебу-
ванні на території комплексу без компенсації 
сплачених коштів. 

2. Відвідувачі повністю приймають умови цих 
правил разом із купівлею вхідного квитка та зо-
бов'язуються їх виконувати (враховуючи розділ 
про штрафні санкції).

3. Після оплати послуг кошти за них не поверта-
ються, навіть якщо риболовля була невдалою. 

4. Категорично забороняється вилов риби з ви-
користанням спеціальних сіток, електричних 
пристроїв, піротехніки тощо. 

5. Кожен відвідувач (рибалка) вносить заставну 
суму в розмірі 3000 (трьох тисяч) гривень, яка 
може бути стягнена через порушення правил. 

6. Риболовля дозволяється тільки з берега й у 
світлий час доби (змінюється відповідно до пори 
року). Весь день — з 07:00 до 20:00.

7. З 07:00 до 20:00 вартість риболовлі стано-
вить 500 гривень. 



8. Особливі правила вилову:
8.1. Короп, білий амур, осетер, лин >1 кг, лящ >1,5 
кг — відпускається після фото без переміщення 
в садок. У разі порушення цього правила штраф 
становить 500 гривень за 1 кг риби. 
У разі такого порушення забирають рибу, при-
пиняють риболовлю та застосовують додаткові 
штрафні санкції у вигляді компенсації авансової 
суми, яку використовують на нерест риби.
8.2. Будь-яка хижа риба (щука, судак, окунь, 
жерех) теж підлягає випуску за правилами, які 
зазначені вище.

9. На кожен вхідний квиток дозволяється ловля 
3 кг риби (карась, плотва, лин < 1 кг, лящ <1,5 кг, 
підуст, густера, синець, чехоня, підлящик).

10. Відвідувачі зобов'язані прибрати за собою 
все сміття в тому місці, яке обрали для відпочин-
ку та риболовлі.  

11. Після завершення риболовлі охорона 
обов'язково зважує весь улов біля виїзду з тери-
торії.  

12. Якщо виникають підозри щодо норми вилову 
або приховування риби, адміністрація залишає 
за собою право здійснити огляд особистих 
речей клієнта (рюкзак, сумка, пакет, вміст авто-
мобіля тощо).

13. Категорично забороняється передача ви-
ловленої риби іншим рибалкам.

14. Адміністрація залишає за собою право вно-
сити зміни в ці правила без додаткових погод-
жень з відвідувачами.






