Звіт про виконану роботу
ГС «Всеукраїнська мисливська спілка»
за ІІ півріччя 2019 року
1. Співпраця:
Налагоджене інформаційне партнерство з виставкою «Зброя та безпека» (МВЦ), з
польською виставкою «Хобі, мисливство, рибальство, виживання» (Люблін).
Продовжується партнерство з сервісом бронювання BookYourHunt – перші
українські мисливці скористались сервісом для полювання за кордоном, і перші іноземні
мисливці прийняли участь у полюванні в Україні.
2. Аналіз законопроектів:
Подані профільним комітетам ВРУ та розіслані депутатам заперечення щодо
законопроектів 2232 (заборона регулювання чисельності хижих і шкідливих тварин та
обмеження в підготовці мисливських собак), 2448 (ініціювання таксації на вимогу
громадськості), 0870 (заборона свинцевого шроту, полювання з луком та арбалетом,
виключення вовка зі списку шкідників), підготований і оприлюднений проект звернення
депутатам для розсилки мисливцями.
Через мережу Фейсбук – основний інструмент пропаганди анти-мисливців –
розповсюджено інформацію щодо неправдивості їх аргументів (в тому числі спираючись
на досвід Європи і наукову думку) і згубності від прийняття їх ініціатив, зокрема щодо
необхідності регулювання чисельності лиса для запобігання розповсюдження сказу, щодо
регулювання чисельності вовка в Європі, відео-демонстрація шкоди мисливській фауні від
сірої ворони, щодо заборони полювання в ПЗФ і знищення спостережних (мисливських)
веж на їх території, використання свинцевого шроту, міжнародної практики полювання з
луком й інше.
Спільно з ГС «Асоціація користувачів мисливських та рибальських господарств»
розроблено Проект концепції реформування та розвитку мисливського господарства на
2020-2030 роки, який надіслано Президенту, в Кабмін, Голові ВРУ та в профільні
Комітети ВРУ, профільним міністерствам, а також європейсько-орієнтованим
громадським організаціям. В рамках виїзного засідання ЕкоКомітету ВРУ Проект разом з
пропозиціями першочергових кроків також було надіслано до Комітету. Пропозиція
необхідності реформування мисливської галузі підтримана Мінекоенерго, і має бути
опрацьована після завершення реорганізації держоргану.
Прийнято участь у засіданні Комітету з питань правоохоронної діяльності щодо
опрацювання Законопроектів «Про зброю».
3. Захист прав користувачів і мисливців
Напередодні судового засідання щодо включення лося до Червоної книги
організовано і проведено Круглий стіл (жовтень 2019) в Укрінформі, участь в якому
прийняли представники наукової спільноти, користувачі мисливських угідь і ФМСУ,
представники природоохоронних організацій.
Прийнято участь у Третьому мисливському форумі в МСК «Сокіл».
На чисельні запити мисливців підготована і оприлюднена Інструкція щодо
отримання мисливських угідь в користування з практичними порадами, на підтримку
користувачів Львівської області направлено звернення щодо неправомірності позбавлення
користування мисливськими угіддями.

В мережі Фейсбук розпочато інформаційну кампанію на захист іміджу мисливців. В
рамках неї зокрема було запроваджено рубрику «Відомі мисливці», досвід діяльності
мисливців за кордоном – аби продемонструвати, що мисливство є загальноприйнятною
практикою в усьому світі. Оприлюднені відео-матеріали щодо турботи мисливців про
середовища перебування диких тварин і їх підгодівлю взимку.
4. Прагнення до реформування галузі:
Окрім розробки Проекту концепції реформування, були проаналізовані і
оприлюднені матеріали щодо практики ведення мисливського господарства в розвинених
країнах. Зокрема щодо курсів для мисливців, навчання дітей, маркування добутої дичини,
цифровізації послуг для мисливців, щодо боротьби з браконьєрством. Була підготована
порівняльна статистична інформація щодо показників ведення мисливського господарства
в Україні і сусідніх європейських країнах.
5. Робота зі ЗМІ та присутність в Інтернеті
Сторінка ГС «ВМС» у мережі Фейсбук активно розвивається і має вже більше 7000
підписників. Нами публікується лише унікальний контент – було підготовлено і
розміщено 80 публікацій, які охопили майже 1,4 мільйона користувачів соцмережі (для
прикладу – публікація про Законопроект 2232 охопила 167 000 користувачів і стала
лідером переглядів). Наша сторінка має на меті популяризацію мисливства та покращення
іміджу мисливців, боротьбу з анти-мисливською пропагандою, інформування мисливської
громадськості щодо важливих подій, а також публікацію корисних матеріалів для
мисливців.
Сайт ГС «ВМС» відвідали майже 7000 нових користувачів, перегляд сторінок сайту
досяг 15000.
Щомісяця публікується стаття у Всеукраїнській газеті «Полювання та риболовля», за
друге півріччя підготовані статті «Як схрестити вужа з їжаком» (щодо управління
галуззю), «Пора декомунізувати мисливського монополіста» і «Глас народу» щодо
діяльності УТМР, «Концепція реформування та розвитку», «Вы, друзья, как не садитесь, в
музыканты не годитесь» (щодо спроб реформування галузі),»Як отримати мисливські
угіддя. План дій». В «Лісовому і мисливському журналі» опубліковано дві статті щодо
діяльності ГС «ВМС», надані коментарі щодо Законопроекту 2232 і Мисливського
форуму. Надано коментарі газеті «Сегодня» щодо боротьби з браконьєрством.

