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ЗМІНИ 

до Проекту організації території Мезинського національного природного парку, 

охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів і об’єктів  

 

Доповнити підрозділ 3.9. Рибне господарство розділу 3. Соціально-економічна 

характеристика регіону розташування Мезинського НПП на сучасному етапі та прогноз його 

розвитку. Заходи щодо збереження природних комплексів та об'єктів історико-культурної спадщини 

пунктом 3.9.5: 

 

3.9.5. Режим здійснення любительського рибальства, охорони, відтворення і 

використання водних живих ресурсів у водоймах загального користування Мезинського НПП. 

3.9.5.1. Загальні положення 

Дія цих вимог поширюється на всі водні об’єкти загального користування на території 

Мезинського НПП (далі – водойми) та їх придаткову систему в межах, яких вона сягає за 

максимальних паводків, з дотриманням режиму відповідно до функціонального зонування території. 

Любительський і спортивний лов риби і водних безхребетних на водоймах загального 

користування для  власних потреб дозволяється всім громадянам України, іноземцям, а також особам 

без громадянства безоплатно та без надання спеціальних дозволів. 

Мезинський НПП може надавати платні послуги, пов’язані із створенням умов для 

організованого відпочинку, щодо проведення любительського (спортивного) рибальства, відповідно 

до Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного 

фонду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2000 № 1913 (у редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 02.06.2003 № 827).    

3.9.5.2. Здійснення любительського і спортивного рибальства. 

Користувачі, які здійснюють любительське і спортивне рибальство, зобов’язані: 

 не допускати порушень природоохоронного законодавства України; 

 підтримувати належний санітарний стан водойм, не залишати на берегах водойм і на кризі 

сміття та інші відходи, не допускати засмічення та забруднення водойм іншим чином; 

 допускати працівників служби державної охорони Мезинського НПП та інших державних 

органів відповідно до законодавства до огляду знарядь лову, виловлених під час лову водних живих 

ресурсів, своєчасно виконувати їх законні вимоги та розпорядження; 

 не перевищувати обсягів вилову водних живих ресурсів та кількості знарядь лову, що 

встановлюються для використання водних живих ресурсів. 

На водних об’єктах загального користування Мезинського НПП забороняється: 

 проведення будь-яких робіт, що можуть призвести до порушення гідрологічного режиму 

озер (у тому числі влаштування на каналах завалів та "гаток"), за винятком узгоджених у 

встановленому порядку заходів щодо поліпшення гідрологічного стану водойм; 

 порушення режиму водоохоронних зон та прибережних смуг; 

 будь-яке порушення природного стану водойм: несанкціоновані роботи, що призводять до 

змін структури та конфігурації берегової лінії; роботи, що впливають на гідрохімічний (санітарний) 

стан озер; 

 знищення, збирання водяної рослинності та виїмка ґрунту, за винятком заходів біологічної 

та технічної меліорації, які проводяться користувачем згідно з вимогами чинного законодавства; 

 перебування на водоймі або поблизу неї з вибуховими та отруйними речовинами, а також зі 

знаряддями лову, застосування яких у даний час і в цьому місці заборонено, а також зберігати 

заборонені знаряддя лову на водоймах або поблизу них; 



 миття у водоймах або в їх  прибережних смугах транспортних засобів, а також проведення 

робіт, які негативно впливають на стан водойм; 

 зупинка плавзасобів в заборонених для рибальства місцях, за винятком зупинок біля 

населених пунктів та випадків конечної потреби (шторм, туман, аварія тощо); 

 організація змагань з рибальства в період нересту риби; 

 пересування автотранспортних засобів, крім тих, що належать природоохоронним та 

правоохоронним органам, по кризі водойм у період льодоставу (за винятком спеціально обладнаних 

льодових трас); 

 користування будь-якими плавзасобами в період заборони на лов риби, за винятком 

плавзасобів державної служби охорони Мезинського НПП та інших державних органів відповідно до 

законодавства; 

 лов риби та інших водних  живих  ресурсів, занесених до Червоної книги України; 

 вивезення (винесення) риби, раків та інших водних живих ресурсів у кількості, що 

перевищує добову норму лову, або заборонених до лову; 

 вилучення із води знарядь лову, які належать іншим особам, та об’єктів лову, які є в цих 

знаряддях тощо; 

 використання плавзасобів без номерних знаків на борту та відповідних документів на 

плавзасіб; 

 псування і пошкодження аншлагів, інформаційних щитів, інших знаків, які встановлені в 

межах НПП; 

 лов водних живих ресурсів із застосуванням вибухових і отруйних речовин, електроструму, 

колючих знарядь лову, вогнепальної  та  пневматичної  зброї (за винятком гарпунних рушниць для 

підводного полювання), промислових та  інших  знарядь лову, виготовлених із сіткоснастевих чи 

інших матеріалів усіх видів і найменувань, а також способом багріння, спорудження  гаток, запруд та 

спускання води з водойм; 

 лов риби на доріжку (тролінг) з використанням моторних човнів. 

 Незаконно добуті водні живі ресурси підлягають вилученню в установленому 

законодавством порядку. 

Визначення термінів та місць заборони на лов (добування) водних живих ресурсів 

здійснюється адміністрацією НПП за рішенням науково-технічної ради Мезинського НПП. 

Забороняється любительське і спортивне рибальство в такі строки: 

 у всіх річках в корінних водах у період нересту з 1 квітня по 20 травня (включно), а в 

придатковій системі річок та інших водних об’єктах – з 1 квітня до 29 червня (включно); 

 на зимувальних ямах цих водойм (перелік і межі зимувальних ям затверджуються 

адміністрацією НПП за результатами науково-дослідних робіт) з 1 листопада до кінця весняно-

літньої заборони на лов риби; 

 лов раків у нерестовий період, під час линьки і виношування ікри, а також у темну пору 

доби (пізніше  години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням 

підсвічування. 

Адміністрація Мезинського НПП може переносити строки весняно-літньої заборони на лов 

риби на 10 днів у залежності від гідрометеорологічних умов року на підставі рішення науково-

технічної ради Мезинського національного природного парку. Адміністрація НПП може дозволяти у 

заборонений період здійснення любительського лову риби та водних безхребетних обмеженою 

кількістю визначених знарядь лову, у визначених місцях, за винятком  місць  нересту  риби,  зимівлі  

або  масового скупчення водних живих ресурсів. 

Мінімальні розміри (довжина) цінних видів риб та раків, допустимі до вилову (у свіжому 

вигляді в сантиметрах) у водоймах Мезинського НПП зазначено у таблиці: 

 

Види риб Розмір, см Види риб Розмір, см 

Білизна  30 Плітка             18 

Вугор           50 Сазан              35 

В’язь              28 Синець             22 

Головень           24 Сом                70 

Карась сріблястий  15 Судак              42 

Короп              25 Товстолоб          40 



Лин                20 Чехоня             24 

Лящ                32 Щука               35 

Підуст             25 Рак              10 

   

Розмір риби визначається у свіжому вигляді виміром від вершини рила (при закритому роті) 

до початку середніх променів хвостового плавника. 

Розмір рака річкового визначається виміром від середини ока до кінця хвостової пластинки. 

Проведення спортивних змагань з рибної ловлі дозволяється за погодженням з адміністрацією 

Мезинського НПП на спеціально визначених нею водоймах або їх ділянках. 

Любительський і спортивний лов риби в період від сходу льоду до нового льодоставу (літній), 

за винятком періоду весняно-літньої заборони, дозволяється здійснювати з берега або човна 

поплавковою та донною вудкою із загальною кількістю гачків не більше 5 шт. на одного рибалку та 

спінінгом з блешнею або штучною насадкою, яка замінює блешню. 

Застосування на вудках "двійника" чи "трійника" розглядається як один гачок. 

Лов раків дозволяється раколовкою-"хапкою" діаметром не більше 70 см з вічком не більше 

22 мм, жилкою з приманкою і рогаткою - "розщепом" не більше 3-х снастей на ловця. 

Любительський і спортивний лов риби в період від початку льодоставу до сходу льоду 

(зимовий) дозволяється здійснювати блешнею, наживною та живцевою вудкою із загальною 

кількістю гачків не більше 5 шт. на одного рибалку. 

У разі відсутності льодоставу лов риби здійснюється за режимом літнього періоду. 

Загальний улов водних живих ресурсів, одержаний однією особою протягом одного дня, не 

повинен перевищувати 3 кг риби та 30 шт. раків при здійсненні безоплатного лову у водоймах (їх 

частинах) загального користування. 

Вивезення з водойми риби та раків як у свіжому, так і в обробленому вигляді незалежно від 

терміну перебування на водоймі дозволяється в розмірі не більше за добову норму, за винятком 

випадків, коли маса однієї рибини перевищує встановлені норми вилову. 

Застосування живої насадки – живця на любительських знаряддях лову дозволяється з числа 

видів риб, не перерахованих у вищенаведеній таблиці .   

Відлов живця дозволяється підсакою з діаметром круга не більше 100 см, виготовленим з 

капронової делі, величина вічка якої не перевищує 10 мм. 

Максимально допустимий прилов риби і раків, менших за встановлений розмір, допускається 

всіма видами любительських знарядь лову, дозволених до використання, з підрахунком поштучно, не 

більше 30% від загального улову за видами, вказаними у таблиці цього підпункту. 

3.9.5.3. Охорона водних об’єктів та контроль за дотриманням природоохоронного 

законодавства в межах Мезинського НПП. 

Охорона природних комплексів  Мезинського НПП забезпечується  його службою державної 

охорони, яка діє відповідно до Положення про службу державної охорони природно-заповідного 

фонду України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2000 № 1127. 

Державний  контроль за додержанням вимог законодавства в галузі охорони навколишнього 

природного середовища та використання природних ресурсів здійснює Державна екологічна 

інспекція у Чернігівській області та інші державні органи відповідно до законодавства.  

Розмір шкоди, заподіяної внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства на 

території Мезинського НПП, відшкодовується порушниками відповідно до такс, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 541"Про затвердження такс для 

обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд". 
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