
Звіт про виконану роботу 

 ГС «Всеукраїнська мисливська спілка»  

за ІІ півріччя 2020 року 

 

1. Співпраця та аналіз законопроектів: 

В рамках співпраці з колегами отримано відгук найавторитетніших 

міжнародних мисливських організацій – Європейської федерації полювання 

та охорони природи (FACE) та Міжнародного сафарі-клубу (SCI) – з приводу 

анти-мисливської позиції представників української влади. Зокрема 

забезпечено ознайомлення народних депутатів України, членів профільного 

Комітету з питань екологічної політики та природокористування з позицією 

міжнародної мисливської спільноти щодо позитивної ролі полювання у 

збереженні природи, боротьбі з хворобами диких тварин та запобіганні 

збитків сільському господарству; залученні мисливської громадськості до 

роботи органів влади і міжнародних конвенцій; позитивних переваг участі 

дітей у полюванні. Таким чином на противагу анти-мисливським настроям 

серед депутатів була представлена однозначно позитивна позиція 

цивілізованих країн щодо мисливства. 

ГС «ВМС» звернула увагу Уряду і народних депутатів з приводу 

відсутності будь-яких кроків щодо розвитку мисливства в оприлюдненій 

«Програмі діяльності Кабінету міністрів України» шляхом направлення 

вмотивованої вимоги включити мисливство в порядок денний Уряду. 

В постійному режимі проводиться аналіз зареєстрованих 

Законопроектів, що стосуються ведення мисливського господарства і 

полювання, та першою інформує мисливську спільноту з даного приводу, а 

також готує вмотивовані відгуки. Зокрема, за останні півроку актуалізована і 

оприлюднена інформація щодо Законопроектів 3563, 2448, 2351, 2232, 0870, 

3200 і 3200-1, 2339, 3526. Направлена вмотивована вимога до Міністерства 

захисту довкілля та природних ресурсів не включати бабака до Червоної 

книги України.  

ГС «ВМС» виступила інформаційним партнером Мисливського 

фестивалю-2020 в МСК «Сокіл» (Рівненщина). Прийняла участь у V 

Літньому кубку мисливських традицій (Чернігівщина).  

В рамках інформаційної підтримки Запорізького національного 

університету, що здійснює підготовку за ОПП «Мисливське господарство» 

було проведено інформаційну кампанію по залученню абітурієнтів – 

майбутніх мисливствознавців.  

2. Права та інтереси мисливців і користувачів мисливськими 

угіддями. 

Проаналізовані найважливіші чинники, що стримують розвиток галузі 

мисливського господарства в Україні і запропоновані шляхи їх вирішення, 

базуючись на передовому досвіді європейських країн. Пропозиції висунуті на 



обговорення мисливської спільноти, шляхом заснування фейсбук-спільноти 

«Всеукраїнське мисливське віче», до якої долучились майже 550 учасників. 

Результати обговорення викладені в «Проекті концепції реформування та 

розвитку мисливського господарства на 2020-2030 роки».  

В постійному режимі ГС «ВМС» консультує мисливців, зокрема з 

приводу отримання необхідних для полювання документів та можливості 

отримати в користування мисливські угіддя, щодо роз’яснень положень 

діючого законодавства.  

Подано документи для участі в роботі Громадської ради 

Держлісагентства. 

3.Робота зі ЗМІ та присутність в Інтернеті: 

За останні півроку ГС «ВМС» було опубліковано 7 аналітичних статей у 

передовому мисливському виданні – Всеукраїнській газеті «Полювання та 

риболовля» («Знову за рибу гроші», «Потрібен новий Порядок», «Що у нас із 

крижнем?», «Ударим законопроектом по бездорожью и разгильдяйству», 

«Зоозахист – притулок для дилетантів?», «Досвід розведення крижня в 

мисливському господарстві», «Підкилимні ігри ДАЛРУ»).  

Підготовано і опубліковано 25 інформаційно-аналітичних матеріалів на 

сторінці ГС «ВМС» у мережі Facebook.  
 


