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Громадська спілка «Всеукраїнська мисливська спілка» (далі – ГС «ВМС») 

була заснована за ініціативи ГС «Асоціація користувачів мисливських та 

рибальських господарств» з метою об’єднання користувачів мисливських угідь 

з багатотисячною спільнотою мисливців. Зареєстрована в травні 2018 року. 

Постійною місією ГС «ВМС» є захист прав і відстоювання соціальних, 

екологічних, економічних та правових інтересів мисливців і користувачів 

мисливськими угіддями України у сферах мисливськогосподарської діяльності 

та полювання. Розроблено Статут, проекти Положень Громадської спілки та 

символіку. ГС «ВМС» має 17 зареєстрованих відокремлених підрозділів і 

офіційно підтверджений статус Всеукраїнського громадського об’єднання. 

В 2018 році діяльність Спілки була побудована за наступними 

напрямками: 

1.Боротьба з антимисливським рухом: 

Нами знайдена і доведена до відома громадськості інформація щодо 

отриманих багатотисячних грантів та справжньої мети діяльності 

антимисливських організацій; направлено відкрите звернення до міністра 

екології України О.М. Семерака щодо неприпустимості публічних 

антимисливських закликів та образливих висловлювань на рахунок мисливців; 

звернення на підтримку прав мисливців та науковців, які піддаються 

безпідставним нападкам та погрозам в соціальних мережах, підготовлено та 

опубліковано відео-ролик з кінофільму «The Wrong Side of Right», що викриває 

справжню мету діяльності зоозахисних організацій. 

2. Прав користувачів мисливськими угіддями:  

Опублікована в ЗМІ та на власному сайті нормативно-правова база, що 

підтверджує правомірність розміщення спостережних веж на території 

природно-заповідного фонду; направлене звернення до депутатів та 

Держекоінспекції (в  тому числі обласних управлінь) щодо неприпустимості 

підтримки ними радикальних псевдо-екологічних організацій і участі в  

незаконному знищенні вишок. 

ГС «ВМС» приєдналась до боротьби проти протиправного внесення лося 

до Червоної книги України – опубліковано аналіз української законодавчої бази 

та міжнародної практики щодо надання «червонокнижного» статусу диким 

тваринам; динаміка чисельності «червонокнижних» видів, що підтверджує 

недієвість захисту тварин шляхом їх внесення до Червоної книги; прийнято 

участь у судовому засіданні щодо скасування Наказу про внесення лося до 

Червоної книги; надано коментарі та роз’яснення загальнодержавним ЗМІ – 

телеканалам, друкованим виданням та радіо; взято участь у мисливському 

мітингу, забезпечено явку учасників та виготовлення агітаційної атрибутики на 

захист прав мисливців. 

3. Проти браконьєрства: 

ГС «ВМС» веде кампанію «Стоп браконьєрство!», в рамках котрої було 

проаналізовано законодавчу базу країн Європи щодо перешкоджання 



браконьєрства, проаналізовано законодавство України і розроблені та винесені 

на обговорення пропозиції щодо посилення боротьби з браконьєрством шляхом 

внесення змін до діючого законодавства. Узагальнені пропозиції були 

викладені в петиції до Верховної Ради України. 

ГС «ВМС» прагне до впровадження в Україні принципів Європейської 

хартії полювання та біорізноманіття, з якими ми ознайомили мисливців, 

користувачів мисливських угідь та громадськість, не лише шляхом публікації 

статей, а й шляхом створення відповідної сторінки у Вікіпедії.  

4. Аналіз законопроектів: 

ГС «ВМС» прагне до налагодження діалогу з представниками влади в 

рамках реформування мисливської галузі. Зокрема направлені звернення 

народним депутатам України з аргументованою вимогою не підтримувати 

законопроекти, які значною мірою обмежили б мисливство та підготовку 

мисливських собак; представник ГС «ВМС» прийняв участь у прийомі 

громадян Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики, під час 

котрого депутатам комітету були передані пропозиції ГС «ВМС» щодо 

законотворчої діяльності в питаннях раціонального використання та охорони 

тваринного світу і звернення з пропозицією залучати представників 

мисливської спільноти для обговорення і підготовки таких законопроектів. 

5. Імідж мисливців: 

ГС «ВМС» проводить кампанію щодо створення позитивного іміджу 

мисливців – опубліковано стаття щодо принципів етичної поведінки мисливців, 

аналіз економічної та екологічної цінності полювання в країнах ЄС, США та 

України. На сторінці Спілки в Фейсбук ми розвінчуємо негативні міфи 

зоозахисників про мисливців, полювання та мисливську галузь. 

6. Робота зі ЗМІ: 

З метою популяризації мисливства в Україні організовано зйомку 

телесюжетів на території мисливських господарств для телеканалів «Інтер» та 

«1+1», надані коментарі та матеріали для загальнодержавних ЗМІ – телеканалів 

«Україна», «4 канал», «1+1», «Інтер»; радіо «НВ»; газет «Рідне слово», журналу 

«Агроінсайдер».  

З метою підвищення рівня обізнаності мисливців на регулярній основі ГС 

«ВМС» публікує статті в галузевих виданнях – Всеукраїнській газеті 

«Полювання та риболовля» та «Лісовому і мисливському журналі». Зокрема 

опубліковані статті:  

«Антимисливці. Хто вони й за скільки»; «Комі служать народні 

депутати?», «У кого на побігеньках Нацкомісія з питань ЧКУ», «Добрі 

наміри по дорозі до пекла» (мисливство в ПЗФ), «Руйнувати не 

зводити» (спостережні вежі), «У прицілі – браконьєрство». 

 

Розроблено та запущено офіційний сайт Громадської спілки, котрий в 2018 

році відвідало більше 6 тисяч користувачів. Запущено сторінку Спілки в мережі 

Фейсбук, публікації на котрій в 2018 році охопили в середньому більше 22,5 

тисяч чоловік. 

ГС «ВМС» взяла участь у Другому Всеукраїнському мисливському 

форумі, організованому одним із членів ГС «ВМС» - ТОВ МСК «Сокіл» на 

Рівненщині; у Міжнародному дні мисливця на Закарпатті. З метою 



поінформованості мисливців та користувачів мисливськими угіддями з 

ситуацією щодо полювання та ведення мисливського господарства в Україні 

були проведені зустрічі в різних регіонах України: в Житомирській, 

Рівненській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Херсонській, 

Одеській, Миколаївській та Полтавській областях.  

Підготовані і подані документи до Громадської Ради при Держлісагентстві, 

однак, з 124 поданих заяв агентство включило в Громадську Раду лише 35 

організацій з підконтрольними йому представниками. 

 


