
Звіт про виконану роботу 

ГС «Всеукраїнська мисливська спілка» 

за І півріччя 2020 року 

1. Співпраця: 

Продовжене інформаційне партнерство з виставкою «Зброя та безпека» (МВЦ). 

Надано інтерв’ю про мисливство в Україні передовому угорському мисливському 

виданню Magyaz Vadaszlap і отримана інформація про мисливство в Угорщині. 

 

2. Аналіз законопроектів: 

За сприяння партнерів отримано і направлено депутатам листи від Асоціації 

європейських виробників спортивних боєприпасів та Європейського інституту 

мисливської і спортивної зброї з приводу анти-мисливських законопроектів, в т.ч. 

заборони свинцевого шроту. Оприлюднені і направлені депутатам пропозиції щодо 

закріплення в законодавстві відповідальності землевласників і постійних 

землекористувачів за самовільні підпали. Висунута на обговорення, сформована і 

направлена депутатам пропозиція закріпити в законодавстві термін «браконьєрство». 

Повідомлено мисливську спільноту щодо реєстрації Законопроекту 3563, що забороняє 

присутність дітей на полюванні – підготовані аналітичні матеріали проти такої заборони, 

розроблений шаблон звернення для використання мисливцями, направлені заперечення 

автору Законопроекту, усім членам Екокомітету та Головам усіх профільних комітетів 

ВРУ. 

Прийнято участь у роботі Координаційного центру руху «За права мисливців та 

європейський розвиток», що виступає проти анти-мисливських Законопроектів та 

займається організацією мисливського маршу. 

Прийнято участь у засіданні Екокомітету ВРУ з приводу розгляду Законопроекту 

2448; забезпечено участь 3 представників ГС «ВМС» і представника «Асоціації 

природоохоронних територій» в «круглому столі» Екокомітету з приводу анти-

мисливських законопроектів (2448, 2232, 2351, 0870). 

Започатковано відкрите обговорення Програми реформування мисливської галузі з 

мисливською спільнотою, шляхом оприлюднення інформації на сайті ГС «ВМС», на 

сторінці у Фейсбук і розсилці по електронним адресам. Створена фейсбук-група 

«Всеукраїнське мисливське віче». Оприлюднені проблемні питання, що потребують 

вирішення, а також пропозиції їх вирішення по чотирьом категоріям: мисливські тварини, 

мисливці, мисливські господарства, державне управління мисливською галуззю.  

3. Захист прав та інтересів користувачів і мисливців 

Прийнято участь у мітингу ФМСУ щодо Законопроекту 2232. Відвідано презентацію 

публічного звіту Голови Держлісагентства, де піднято питання необхідності 

реформування мисливської галузі.  

По результатам анти-мисливських висловлювань міністра енергетики та захисту 

довкілля О. Оржеля підготовані та оприлюднені аргументи з приводу неприпустимості 

такої політики керівника ЦОВВ, що формує політику в галузі та оприлюднена інформація 

щодо депутатського звернення до міністра з даного приводу. Проаналізовано та 

оприлюднена інформація щодо причини щорічного несвоєчасного затвердження лімітів, 

відправлені відповідні звернення до органів влади. Оприлюднена інформація щодо 



відсутності мисливства у Програмі дій Уряду, направлені звернення до Голови ВРУ, Голів 

депутатських фракцій і КМУ з даного приводу. Отримана і оприлюднена інформація щодо 

невикористання коштів, виручених за продаж ліцензій на добування мисливських тварин.  

В мережі Фейсбук продовжуються інформаційні кампанії на захист іміджу 

мисливців і підвищення їх обізнаності, боротьби з анти-мисливським рухом. Зокрема, в 

рамках знайомства з міжнародним досвідом підготовані і оприлюднені матеріали щодо 

«сезону тиші» в Німеччині, полювання на гусей в Нідерландах, як підтримують 

мисливство провідні держоргани і організації Європи, в т.ч. на прикладі Президента 

Франції, як популяризують полювання в США, рубрику «Відомі мисливці» продовжено 

матеріалом про астронавта – капітана місії SpaceX. Розповсюджено інформацію про 

подвійні стандарти «зоозахисників» і методи роботи анти-мисливців. Зібрані і 

оприлюднені цікаві факти про різні види тварин. Вийшов цикл публікацій, що має на меті 

популяризацію дичинорозведення. 

4. Робота зі ЗМІ та присутність в Інтернеті 

Сторінка ГС «ВМС» у мережі Фейсбук активно розвивається, кількість підписників 

за півроку збільшилась з 7000 до 11250. Нами публікується лише унікальний контент – 

було підготовлено і розміщено 85 публікацій, які мають 2 мільйона переглядів 

користувачами соцмережі. 

Збільшується відвідуваність сайту ГС «ВМС», кількість нових користувачів 

збільшилась з 7000 до 10 000, перегляд сторінок сайту з 15000 до 18500. 

Група «Всеукраїнське мисливське віче» за 2 місяці з часу створення: 500 учасників 

(200 активних), 38 публікацій, 616 коментарів. 

Щомісяця публікується стаття у Всеукраїнській газеті «Полювання та риболовля», за 

півроку підготовані статті «Яка розумна цьому є альтернатива?», «Майбутнє нашого 

мисливства в розведенні дичини», «Крадій має сидіти у в’язниці!», «Єгер – Альфа і Омега 

мисливського господарства», «Куди йдуть гроші мисливців?», «Крок уперед і два назад, 

або неможна бути трошки вагітною», «Гуртом і батька легше бити».  


