
 

Федерація стрільби України 

 
02 жовтня 2019 року відбулося засідання Громадської організації 

"Змінюємося разом", офісу з розробки гуманітарної політики України під 

координацією Міністра культури, молоді та спорту Володимира 

Бородянського 

Порядок денний:  

1. Проблеми масового спорту. 

 

Від Федерації стрільби України у засіданні прийняла участь Черненко 

Людмила Дмитрівна - відповідальний секретар ФСУ. 

 

До засідання від Федерації стрільби України підготовлено та 

відправлено електронною поштою наступного листа:  
 

 Федерація стрільби України засвідчує свою повагу і має честь 

звернутися з клопотанням. 

 Відповідно до листа громадської організації "Змінюємося разом", 

офісу з розробки гуманітарної політики України під координацією Міністра 

культури, молоді та спорту Володимира Бородянського від 30.09.2019 № 28-

с/9/19 інформуємо, що на зустрічі з питання масового спорту 2 жовтня 2019 

року Федерація стрільби України надає наступні пропозиції: основним 

завданням Федерації є сприяння удосконаленню системи підготовки 

висококваліфікованих спортсменів, тренерів, суддів, забезпеченню 

успішного виступу українських спортсменів на спортивних змаганнях. Про 

результативність цього напрямку роботи свідчить, насамперед, ефективність 

проведення внутрішньодержавних змагань. 

 Головне питання, яке вкрай необхідно вирішити для популірізації 

масового спорту – це збереження системи існуючих тирів  (система ДЮСШ, 

СДЮШОР, УФК) в нашій Державі, що дасть можливість виховувати 

талановиту молодь України. Така стурбованість обумовлена наступним. 

Суттєво скорочується і утруднюється функціонування тирів і спеціалізованих 

навчальних закладів, в яких тренується талановита молодь, з якої 

відбираються кандидати до складу національної збірної команди України. 

Також хотілося б відмітити, що дитячо-юнацькі спортивні школи – це єдині 

спортивні заклади, де діти і молодь України займаються безкоштовно. Тому 

тренери проводять селекцію по відбору талановитих спортсменів. 

В попередні часи в Україні функціонувало більш ніж 20.000 тирів та 

стрільбищ. На сьогодні в кожній області залишилося від одного до трьох 

тирів та стрільбищ. 

У 1993-94 роках представниками МВС спортивну зброю було вилучено 

та знищено по паперах, тири закриті. Надзусиллями ентузіастів – членів  

Федерації вдалося зберегти частину тирів і стрільбищ, але їх кількість 

сьогодні конче не вистачає для навчання і відбору талановитої молоді. Наші 



тренери з першого дня коли дитина приходить займатися спортивною 

стрільбою, виховують дітей в патріотичному дусі відносно нашої незалежної 

ДЕРЖАВИ. З тренерами проводяться семінари по вихованню дітей в 

патріотичному дусі. Також діти навчаються правильно поводитися зі зброєю, 

що в свою чергу дуже важливо для подальшого дорослого життя. Це 

вирішення вкрай важливої проблеми для України. 

 Федерація стрільби України декларує, що враховуючи не таку 

видовищність стрільби кульової як ігрових видів спорту та ряду інших, 

маємо проблему з залученням цільових спонсорів. Популярне гасло 

демілітаризації Держави, яке виникло в наслідок підписання Будапештського 

меморандуму призвело до закриття тирів в навчальних закладах, масових 

тирів, вилучення і знищення спортивної малокаліберної зброї. Це призвело 

до падіння популярності спорту в суспільстві та припинення підтримки, 

зокрема фінансової, оборонних підприємств і силових відомств. В той же час 

Державна потреба в навчанні володінням і використанням спортивної зброї 

відповідальності по відношенню до зброї та високий рейтинг українських 

спортсменів за кордоном потребують цільової спонсорської підтримки. 

 

 

З повагою 

 

Президент ФСУ         О. ВОЛКОВ 

 

 

 
 

 



Федерація стрільби України 

 
03 жовтня 2019 року відбулося засідання Громадської організації 

"Змінюємося разом", офісу з розробки гуманітарної політики України під 

координацією Міністра культури, молоді та спорту Володимира 

Бородянського 

Порядок денний:  

1. Проблеми спортивної інфраструктури. 

 

Від Федерації стрільби України у засіданні прийняв участь Петросюк 

Андрій Миколайович – виконавчий директор ФСУ. 

 

До засідання від Федерації стрільби України підготовлено та 

відправлено електронною поштою наступного листа:  
 

 Федерація стрільби України засвідчує свою повагу і має честь 

звернутися з клопотанням. 

 Відповідно до листа громадської організації "Змінюємося разом", 

офісу з розробки гуманітарної політики України під координацією Міністра 

культури, молоді та спорту Володимира Бородянського від 30.09.2019 № 27-

с/9/19 інформуємо, що на зустрічі з питання спортивної інфаструктури 3 

жовтня 2019 року Федерація стрільби України надає наступні пропозиції:  

Враховуючи досягнення спортсменів, тренерів України, масштабну 

інфраструктуру стрільби кульової в Державі необхідно побудувати єдину 

олімпійську спортивно-стрілецьку базу по підготовці спортсменів найвищого 

ґатунку та в свою чергу проводити на цій базі всеукраїнські змагання, 

чемпіонати Європи, світу як серед дорослих спортсменів так і серед юніорів.  

Також одне з головних питань, яке вкрай необхідно виконати – це 

збереження системи існуючих тирів в нашій Державі, що дасть можливість 

виховувати талановиту молодь України. 

 На сьогодні в Україні відсутня олімпійська база підготовки сучасного 

міжнародного рівня.   У 1972 році в м. Львові на території навчально-

спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України була 

побудована база підготовки зі стрільби кульової, яка згодом стала  єдиною 

олімпійською базою підготовки національної збірної команди України. За всі 

попередні роки модернізація бази не проводилась і її рівень перестав 

відповідати міжнародному. В зв'язку з цим на цій базі припинилися 

проведення міжнародних змагань і вона стала єдиною комплексною базою 

домашньої підготовки національної команди та проведення Всеукраїнських 

змагань. У 2018 році на базві виникла пожежа, яка знищила тири та 

стрілецьке обладнання. Для відновлення комплексу тирів Міністерство 

оборони замовило проектну- кошторисну документацію на відбудову 

комплексу тирів і будівництва фінального тиру сучасного рівня. Кошти на 

реалізацію цього проекту не виділені і збірна команда вимушена проводити 

підготовки за кордоном України. З моменту пожежі на цій базі 



Міністерством оборони України було розроблено та подано до Кабінету 

Міністрів України пакет документів щодо відбудови тирів та побудови 

фінального тиру. Міністерством молоді та спорту було направлено лист до 

Комітету з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму Верховної 

Ради України стосовно важливості відбудови стрілецької олімпійської бази 

підготовки та включення цільових коштів для її реалізації. 

 Враховуючи специфіку стрілецького виду спорту (придбання зброї та 

набоїв, зберігання зброї та набоїв, перевезення та використання) усі тири 

таких масштабів в усіх країнах побудовані і знаходяться у власності 

Держави. 

До наступної пропозиції відноситься те, що в Україні суттєво 

скорочується і утруднюється функціонування тирів  і спеціалізованих 

навчальних закладів, в яких тренується талановита молодь, з якої 

відбираються кандидати до складу національної збірної команди України. На 

протязі останніх двадцяти років спортивно-стрілецька діяльність 

здійснюється відповідно наказу МВС України № 622 від 21.08.98 р. зі 

змінами - наказ від 05.05.2017 р. №364, діє з 27.06.2017 р. та з 2011 року 

додатково з затвердженою в Міністерстві юстиції та погодженою з МВС 

України Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, охорони, 

перевезення і використання спортивної вогнепальної зброї та боєприпасів до 

неї суб'єктами сфери фізичної культури і спорту. При зміні структури МВС 

України та заснування Національної Поліції України функції дозвільної 

системи почав виконувати  департамент превентивної діяльності. В більшість 

областей України було надано усне розпорядження керівництва 

Департаменту превентивної діяльності  Національної Поліції України про 

вилучення спортивної зброї, не продовжуванню ліцензій на роботу тирів та 

стрільбищ, опечатування тирів та стрільбищ представниками регіональних 

служб превентивної діяльності. Такі дії, зі слів керівництва Департаменту 

превентивної діяльності  Національної Поліції України, відбуваються в 

зв'язку з тим, що стрілецькі види спорту законодавчо не врегульовані хоча за 

27 років існування держави стрілецький спорт існував на законних підставах 

і існуючих законодавчих та відомчих актів було достатньо. За цих вимог 

було внесено до Закону "Про фізичну культуру і спорт" поняття про 

"стрілецькі тири і стенди", поняття "спортивна вогнепальна зброя". Також 

Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову від 27.12.2018 № 

1207 "Про затвердження  Порядку придбання, зберігання, перевезення, 

використання спортивної зброї, боєприпасів до неї, утримання стрілецьких 

тирів, стрільби та стендів". 

 Враховуючи не таку видовищність стрільби кульової як ігрових видів 

спорту та ряду інших, маємо проблему з залученням цільових спонсорів. 

Навіть виробники зброї і інших силових відомств не вважають за потрібне 

допомогати розвитку цього виду, хоча нагальна потреба на сьогодні 

очевидна. 

 Популярне гасло демілітаризації Держави, яке виникло в наслідок 

підписання Будапештського меморандуму призвело до закриття тирів в 



навчальних закладах, масових тирів, вилучення і знищення спортивної 

малокаліберної зброї. Це призвело до падіння популярності спорту в 

суспільстві та припинення підтримки, зокрема фінансової, оборонних 

підприємств і силових відомств. 

 В той же час Державна потреба в навчанні володінням і 

використанням зброї відповідальності по відношенню до зброї та високий 

рейтинг українських спортсменів за кордоном потребують цільової 

спонсорської підтримки. 
 

 

З повагою 

 

Президент ФСУ         О. ВОЛКОВ 

 

 
 


