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РАХУНОК  № 26005455024188   У  АТ “ОТП Банк” м. КИЄВА 

МФО 300528,  КОД  ЄДРПОУ 25664764 

 

         06.05.2019              №    17    

                                       

 

ІНФОРМАЦІЯ  

про результати діяльності громадської організації «Федерація дзюдо 

Києва»  протягом звітного періоду (2018-2019рр.) 

 

1. Назва організації: Громадська організація «Федерація дзюдо Києва»   

 

2. Скорочена назва організації:  ГО «Федерація дзюдо Києва» або 

«ФДК» 

 

3. Дані про легалізацію організації: ГО «Федерація боротьби дзюдо м. 

Києва» була зареєстрована як юридична особа Печерською районною у 

м. Києві державною адміністрацією 03.09.1998 року, з 

ідентифікаційним кодом 25664764 про що було зроблено запис номер 

№0136-98 Г.О. Внесені зміни в реєстраційні документи згідно чинного 

законодавства за номером справи 1_070_049627_45 від 24.11.2016 року 

та змінено назву на громадська органзація «Федерація дзюдо Києва». 

 

4. Місцезнаходження, телефон: м.Київ, вул. Жилянська, 30 а, оф. 2, тел. 

097-9616617, емайл: judo_kiev@ukr.net. 

 

5. Мета та напрями діяльності: Основними завданнями Організації є: 

- Створення необхідних умов для розвитку дзюдо в м. Києві, виявлення 

талановитого підростаючого покоління для участі у чемпіонатах України, 

Всеукраїнських та міжнародних змаганнях та навчально-тренувальних 

зборах, відбір кращих спортсменів до збірної міста та підготовка 

спортивного резерву для спорту вищих досягнень. Формування засад 

здорового способу життя. 
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- Проведення фізкультурно-оздоровчої, спортивної (резервний спорт, 

спорт вищих досягнень) та спортивно-масової роботи серед молоді 

шкільного віку, молоді, та спортсменів віком до 34 років, а також 

фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової та реабілітаційної роботи 

серед населення більш старшого віку. 

- Впровадження ефективних норм і методів фізкультурно-спортивної 

діяльності, включаючи роз’яснювальну та агітаційно-пропагандистську 

роботу, що забезпечувало б розвиток дзюдо та систему безперервної 

підготовки і формування здорового, працездатного підростаючого 

покоління. Розробка та забезпечення реалізації довгострокових програм 

розвитку дзюдо в Києві. 

-  Сприяння розвитку діючої та створенню нової мережі секцій та гуртків 

з дзюдо. Створення відповідної, сучасної матеріально-технічної та 

спортивно-реабілітаційної бази для проведення фізкультурно-оздоровчої, 

реабілітаційної, спортивної та спортивно-масової роботи серед дітей, 

молоді та населення в цілому, з подальшим її удосконаленням та 

розширенням, поліпшенням умов її функціонування 

-  Забезпечення організації та проведення всіх видів змагань з дзюдо 

(чемпіонатів, кубків, турнірів тощо) конкурсів, фестивалів, тренувань, 

учбово-тренувальних зборів, різних спортивно-оздоровчих заходів з 

дзюдо в місті Києві на належному рівні; надання їм відповідного статусу 

згідно своїх повноважень.  

-  Підготовка спортсменів - членів збірних команд міста Києва до складу 

національної збірної команди України з дзюдо, забезпечення сприятливих 

умов для їх тренувань, та у разі необхідності, проведення навчально-

тренувальних зборів. Удосконалення принципів підготовки та критеріїв 

відбору спортсменів до складу збірних команд м. Києва з дзюдо. 

- Забезпечення участі спортсменів міста Києва в міжнародних та 

всеукраїнських турнірах, чемпіонатах та Кубках України з дзюдо, 

сприяння їх участі в Олімпійських іграх, чемпіонатах Європи та світу, 

інших змаганнях з дзюдо всіх рівнів. 

-  Вирішення питань, в межах чинного законодавства по стимулюванню 

спортсменів та тренерів за досягнуті результати на офіційних міських, 

всеукраїнських та міжнародних змаганнях. 

 

6.    Інформація про діяльність громадської організації «Федерація 

дзюдо Києва»   

    За підсумками виступу збірної команди України з дзюдо на 

Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи в минулому 



олімпійському циклі дзюдо в Україні входить до пріоритетних видів 

спорту і займає провідні позиції за рейтингом спорту вищих досягнень, як 

в місті Києві  так і в державі серед олімпійських видів спорту.  

  Щороку в місті Києві традиційно проводяться змагання з дзюдо різного 

рівня. Так у 2018 році організовано і проведено, 1 особистий чемпіонат 

України серед юнаків та дівчат, більше 20 міських змагань, 9 

Всеукраїнських турнірів та майстер-класи, присвячені Дню фізичної 

культури, олімпійському уроку та всесвітньому Дню дзюдо. В цих 

заходах прийняло участь понад 5000 спортсменів із різних регіонів 

України та міста Києва. 

На сьогодні в Києві працює 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл та 

клубів, школа вищої спортивної майстерності, Київський спортивний 

ліцей інтернат, які  є членами Федерації дзюдо Києва та займаються 

розвитком дзюдо а також Олімпійський коледж ім. Івана Піддубного. В 

спортивних закладах, що культивують дзюдо працює 89 тренерів-

викладачів, 72 з яких є штатними працівниками. До регулярних занять 

дзюдо в місті залучено більше 3000 дітей шкільного віку та більше 100 

спортсменів старшого віку.  

Федерація дзюдо Києва більше 10 років є одноосібним лідером  

українського дзюдо, займаючи перші місця в командному заліку на 

чемпіонатах України серед різних вікових груп. Майже половина збірної 

команди України складається з киян. 

На протязі 2018 року підготовлено: 1 Заслужений майстер спорту 

України, 2 Майстра спорту України міжнародного класу та 16 Майстрів 

спорту України, 1 Заслужений тренер України. У відборі до складу 

збірної команди України в ХХХІ Олімпійських іграх 2020 року в Токіо 

приймають участь 8 київських дзюдоїстів. Дар’я Білодід двічі стала 

переможницею на чемпіонаті світу та чемпіонаті світу серед юніорів, 

Георгій Зантарая виборов бронзу чемпіоната світу,  а збірна міста Києва 

посіла перше місце на  шести чемпіонатах та відкритому Кубку України. 

У командному чемпіонаті Європи в складі збірної України бронзові 

нагороди отримали Хрящевська Ірина, Манукян Гєворг та Колесник 

Андрій, А ще Манукян Гєворг став переможцем чемпіонату Європи серед 

юніорів. 

 

 

Виконавчий директор ФДК      Охоба І.М. 

 

 

 


