
ЗВІТ  

керівника відокремленого підрозділу  

Федерації спортивного орієнтування України в м. Києві  

 

Відокремлений підрозділ Федерації спортивного орієнтування України в 

м. Києві (далі – ВП ФСОУ м. Києва) у 2019 році налічує 157 членів підрозділу. 

Керівник підрозділу Гавриленко Олену Анатоліївну  – обрано  

відкритим голосуванням загальних зборів ВП ФСОУ в м. Києві (протокол від 

15 грудня 2018 року). 

В м. Києві спортивним орієнтуванням займаються близько 1200 

спортсменів різних вікових груп, яких тренують 95 тренерів з виду спорту. 

У 2019 році станом на 30 жовтня 2019 року  проведено    заходів, з них: 

чемпіонатів міста Києва – 7; 

інших спортивних змагань різного рангу – 11; 

Кубок України (етапи) – 2; 

Чемпіонат України – 1. 

 У 2019 році до складу національної збірної команди України зі 

спортивного орієнтування увійшли 31 спортсмени міста Києва: 16 чоловіків, 15 

жінок. 

 ВП ФСОУ співпрацює  з департаментом молоді та спорту виконавчого 

органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) у 

розвитку спортивного орієнтування в місті. 

Забезпечено участь київських спортсменів у чемпіонатах України, також 

спортсмени категорії дорослі та юніори, які посіли 1 -3 місця на чемпіонатах 

України та їх тренери отримали винагороди за отримані місця.  

Також  на сайті департаменту та на його офіційній сторінці Facebook 

постійно висвітлюється інформація про спортивні заходи зі спортивного 

орієнтування, які проходять в місті Києві. 

У м. Києві відкриті відділення спортивного орієнтування: ДЮ СШ  № 12 

(Солом’янський район, бул. І.Лепсе 15а, тел. 4976112), КДЮ СШ  „Пуща -

Водиця” (Оболонський район, Пуща -Водиця, вул. Гамарника 54, тел. 4018345) ,  

Позашкільний навчальний заклад "Дитячо -юнацька спортивна школа для 

інвалідів "Шанс". Гуртки спортивного орієнтування працюють у Київському 

палаці дітей та юнацтва, у Міжнародному центрі дитячо -юнацького туризму, в 

Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді, а 

також у районних центрах дитячої творчості, туристичних центрах, у 

спортивних клубах та у вищих навчальних закладах м. Києва . 

У 2018 році спортсменами міста Києва на чемпіонатах України було 

завойовано 162 медалі (70 золотих, 52 срібних, 40 бронзових)  

Станом на 30 жовтня  2019 рік спортсмени міста Києва вибороли 182 

медалі    (68 золотих, 51срібних,  63 бронзових). 

 

 

 

 

 



Завойовані командні місця збірної команди м. Києва у чемпіонатах 

України: 

Найменування заходу Строки 

проведення 

Зайняте 

місце 

2018 рік 

Чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування серед ветеранів (на лижах) 

15-19.02.2018 І місце 

Чемпіонат України (на окремих дистанціях, 

командний, дорослі, юніори, юнаки),  Кубок 

України (етапи, фінал) зі спортивного 

орієнтування (на лижах, ІІІ-ІV ранг) 

15-19.02.2018

  

І місце 

Чемпіонат України (дорослі) 

зі спортивного орієнтування (бігом, ІІІ –ІV 

ранг) 

18-23.04.2018 ІІІ місце 

Чемпіонат України (юніори, юнаки) 

зі спортивного орієнтування (бігом, ІІІ –ІV 

ранг) 

18-23.04.2018 5 місце 

Чемпіонат України серед ветеранів зі 

спортивного орієнтування (бігом, ІІІ –ІV ранг) 

18-23.04.2018 5 місце 

Командний чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування бігом  

10-13.05.2018 6 місце 

Командний чемпіонат України зі  спортивного 

орієнтування бігом (ветерани)  

10-13.05.2018 І місце 

Командний чемпіонат України (юнаки, бігом) 16-22.07.2018 6 місце 

Чемпіонат України (багатоборство та на 

окремих дистанціях). Кубок України (етапи, 

фінал) зі спортивного орієнтування (на 

велосипедах, ІІІ-ІV ранг) 

13-17.09.2018 І місце 

Чемпіонат України на спринтерських 

дистанціях (дорослі) 

19-23.09.2018 І місце 

Чемпіонат України на спринтерських 

дистанціях (ветерани) 

19-23.09.2018 ІІІ місце 

Чемпіонат України на спринтерських 

дистанціях (юніори, юнаки) 

19-23.09.2018 9 місце 

Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки), 

Кубок України (сезон 2018 -2019, етапи) зі 

спортивного орієнтування (на лижах, ІІІІV 

ранг) 

20-24.12.2018 І місце 

2019 рік 

Чемпіонат України (на окремих дистанціях, 

командний, дорослі, юніори, юнаки), Кубок 

України (етапи сезони 2018 -2019, фінал), 

зі спортивного орієнтування (на лижах, ІІІ-ІV 

ранг) 

21-25.02.2019 І місце 

Чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування (на лижах) (ІІІ ранг) серед 

21-25.02.2019 І місце 



ветеранів 

Чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування бігом  серед дорослих 

 

17-22.04.2019 5 місце 

Чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування бігом  серед юніорів, юнаків 

 

17-22.04.2019 ІІ місце 

Чемпіонат України зі спортивного 

орієнтування бігом  серед ветеранів 

 

17-22.04.2019 10 місце 

Чемпіонат України (дорослі, юніори, юнаки, 

командний, на окремих дистанціях), Кубок 

України (етапи) (бігом, ІІІ-IV ранг),  

09-12.05.2019 5 місце 

Всеукраїнські ігри серед ветеранів ім. 

М.М.Баки, Рангові змагання IOF  

09-12.05.2019 І місце 

Командний чемпіонат України (юнаки, бігом)  15-22.07.2019 6 місце 

Чемпіонат України на спринтерських 

дистанціях (дорослі) 

18-23.09.2019 ІІ місце 

Чемпіонат України на спринтерських 

дистанціях (ветерани) 

19-23.09.2018 І, ІІ місце 

Чемпіонат України на спринтерських 

дистанціях (юніори, юнаки) 

19-23.09.2018 І місце 

 

Фінансування. 

У період з 2017 по 2019 роки за рахунок членських внесків до ВП ФСОУ 

м. Києва надійшло – 12 700 грн. 

 У 2019 році було витрачено 6  500 грн: 

 Корегування карти с. Хорив – 5000 грн; 

 Корегування карти частини Оболонського району м. Києва та парк 

«Наталка» - 1 500 грн. 

 

 

 

 


