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 ІНФОРМАЦІЯ   
Про результати діяльності 

ВГО «Громада Рибалок України» 
протягом 2015-2021 років 

 

Всеукраїнська Громадська Організація «Громада Рибалок України» (скорочено ВГО «ГРУ»), 
свідоцтво Мінюсту №3661 від 07.11.2011р., Код ЄДРПОУ 38002769, фактична та поштова адреса: 
04212, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, 19. Телефон +38 044 539-43-60, Факс +38 044 521-20-62, 
адреса електронної пошти  info@ribaki.org.ua,  веб-адреса www.ribaki.org.ua 
 

Станом на 01.09.2021р. кількість асоційованих членів ВГО «ГРУ» дорівнює 5130 осіб. Кількість 
регіональних представників ВГО «ГРУ» - 75 осіб, діє 27 регіональних представництв. ВГО «ГРУ» 
має власне друковане видання / інтернет-ЗМІ «Риболовний Вісник ГРУ» http://www.fb.com/ribvestnik 
 

Мета ВГО «ГРУ»: Об'єднання цивілізованих рибалок України з метою захисту своїх інтересів і 
законних прав, боротьби з корупцією та браконьєрством, розвитку рибного та водного господарства, 
любительського і спортивного рибальства в Україні (приблизно 10 млн. шанувальників). 
 

Місія ВГО «ГРУ»: Сприяння розбудові громадянського суспільства, побудові на теренах України 
правової держави, соціальний та правовий захист рибалок, виховання дбайливого ставлення до 
природи, охорона водойм і довкілля, реформа агрополітики, рибного та водного господарства, 
забезпечення законності та правопорядку, безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. 
 

Напрямки діяльності ВГО «ГРУ»: - об'єднання рибалок з різних регіонів України з метою захисту 
своїх прав та інтересів, розвитку спільної взаємодії та інтелектуальних і культурних зв’язків; 
- організація, сприяння та участь у проведенні заходів в сфері розвитку риболовного спорту, 
любительського рибальства, рибного і водного господарства, харчової безпеки та охорони природи; 
- громадсько-інспекційна діяльність, боротьба з браконьєрством, корупцією та злочинами у сферах 
природокористування, захист прав споживачів, поширення екологічної культури в суспільстві; 
- надання правих консультацій рибалкам, роз’яснення положень законів та нормативно-правових 
актів, сприяння підвищенню правих знань рибалок для захисту їх конституційних прав і свобод; 
 

ВГО «ГРУ» представлена в колегіях, робочих групах, консультативно-дорадчих органах та комісіях 
при МВС України, ДСНС, Мінагрополітики, Міндовкілля, Держводагентстві, Держрибагентстві, 
Держпродспоживслужбі, Держекоінспекції, при місцевих органах влади, профільних комітетах ВРУ. 
 

Програми та проекти, реалізовані протягом звітного періоду, їх результати та досягнення: 
 

Програма відновлення українських водойм та їх зариблення цінними видами риб 
В період 2015-2021 рр. у різних регіонах - 70 зариблень водойм загального користування аборигенними 
та рослиноїдними видами риб (2,5 млн. особин вагою 150-300г. та 750 тис. особин вагою 500-1000г.). 
 

Програма боротьби з порушеннями законодавства і прав споживачів в Україні 
У 2015-2021 рр. у ВРУ прийнято 11 Законів нашої розробки і на розгляді ще 5 проектів Законів – у сфері 
рибної галузі, екополітики та агрополітики, щодо посилення відповідальності за порушення вимог 
природоохоронного законодавства і безпеки харчових продуктів, заборони збуту незаконно видобутих 
об’єктів тваринного та рослинного світу, браконьєрських знарядь лову в торгівельній мережі та Інтернет. 
 

Програма громадського моніторингу водойм, торгових закладів та ринків 
У 2015-2021 рр. проведено більше 300 перевірок торгівельних закладів по фактам збуту браконьєрських 
знарядь лову, незаконно видобутих біоресурсів і неякісної продукції. Більш ніж 500 природоохоронних 
заходів на водоймах і ринках разом із Держекоінспекцією, Держрибагентством, МВС України. Спільно з 
контролюючими органами знищено вже понад 30000 незаконних знарядь лову, вилучених під час рейдів. 
 

Програма сприяння реформуванню екологічної та аграрної політики в Україні 
З 2015р. експерти ВГО «ГРУ» в Робочій групі Мінприроди України з реформування системи державного 
екологічного контролю та у Раді з розробки проекту Єдиної комплексної стратегії розвитку сільського 
господарства на 2015-2020 рр. за підтримки Представництва ЄС в Україні при Мінагрополітики України. 
А також в Експертній раді при Держрибагентстві України, в Експертній раді при Комітеті ВРУ з питань 
екологічної політики та природокористування. У 2015-2016рр. ВГО «ГРУ» ініціювала реформу органів 
рибоохорони – створення Рибоохоронних патрулів. У 2016-2018рр. експерти ВГО «ГРУ» в проекті ЄС 
при Мінагрополітики України SAFPI «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої 
політики в Україні». З 2018р. експерти ВГО «ГРУ» у складі робочих груп при Міндовкілля України та при 
Комітеті ВРУ з питань екологічної політики з реформування системи державного екологічного контролю. 


