
початок закінчення

1 Бадмінтон Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація бадмінтону України"

№ 5038 від 04.12.2012

2 Баскетбол Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація баскетболу України"

№ 5262 від 29.12.2012

3 Бейсбол, софтбол Всеукраїнська спортивна громадська 

організація "Федерація бейсболу та 

софтболу України"

№ 2385 від 18.07.2014

4 Бокс Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація боксу України"

№ 476 від 19.02.2013

5 Боротьба вільна Всеукраїнська громадська організація 

"Асоціація спортивної боротьби 

України"

№ 1880 від 23.06.2010 6/23/2010 6/23/2018

6 Важка атлетика Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація важної атлетики України"

№ 5038 від 04.12.2012

7 Велосипедний спорт Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація велосипедного спорту 

України"

№ 5038 від 04.12.2012

8 Веслування академічне Громадська організація "Федерація 

академічного веслування України"

№ 5038 від 04.12.2012

9 Веслування на 

байдарках і каное

Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація каное України"

№ 5038 від 04.12.2012

10 Вітрильний спорт Громадська організація "Вітрильна 

федерація України"

№ 5262 від 29.12.2012

11 Водне поло Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація водного поло України"

№ 5038 від 04.12.2012

12 Волейбол Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація волейболу України"

№ 5038 від 04.12.2012

13 Гандбол Громадська організація "Федерація 

гандболу України"

№ 5038 від 04.12.2012

14 Гімнастика спортивна                        

Стрибки на батуті                     

Гімнастика художня

Всеукраїнська громадська організація 

"Українська Федерація гімнастики" –

15 Гольф Громадська організація 

"Всеукраїнська федерація гольфу"

№ 5262 від 29.12.2012

–

Інформація

 щодо спортивних федерацій з олімпійських видів спорту зі статусом національної спортивної федерації

Літні олімпійські види спорту

Термін дії договору

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

№ 

п/п
Вид спорту Назва закладу, організації

Наказ Міністерства 

про надання статусу 

національна



початок закінчення

Термін дії договору

№ 

п/п
Вид спорту Назва закладу, організації

Наказ Міністерства 

про надання статусу 

національна

16 Дзюдо Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація дзюдо України"

№ 2385 від 18.07.2014

17 Кінний спорт Громадська організація 

"Всеукраїнська федерація кінного 

спорту України"

№ 2385 від 18.07.2014

18 Легка атлетика Всеукраїнська спілка громадських 

організацій "Федерація легкої 

атлетики України"

№ 2385 від 18.07.2014

19 Плавання Громадська організація "Федерація 

плавання України"

№ 5262 від 29.12.2012

20 Плавання синхронне Громадська організація "Федерація 

синхронного плавання України"

№ 5262 від 29.12.2012

21 Регбі Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація регбі України"

№ 5262 від 29.12.2012

22 Стрибки у воду Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація України зі стрибків у 

воду"

№ 5262 від 29.12.2012

23 Стрільба із лука Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація стрільби із лука України"

№ 5262 від 29.12.2012

24 Стрільба кульова           

Стрільба стендова

Всеуркаїнська громадська організація 

"Федерація стрільби України"

№ 727 від 17.03.2015

25 Сучасне п’ятиборство Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація сучасного п’ятиборства 

України"

№ 5262 від 29.12.2012

26 Теніс Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація тенісу України"

№ 3972 від 30.09.2008  30.09.2008  30.09.2016

27 Теніс настільний Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація настільного тенісу 

України"

№ 5262 від 29.12.2012

28 Триатлон Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація триатлону України"

№ 5262 від 29.12.2012

29 Тхеквондо (ВТФ) Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація тхеквондо (ВТФ) 

України"

№ 5262 від 29.12.2012

30 Фехтування Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація фехтування України"

№ 5262 від 29.12.2012

31 Футбол Всеукраїнська спортивна громадська 

організація "Федерація футболу 

України"

№ 5262 від 29.12.2012

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 



початок закінчення

Термін дії договору

№ 

п/п
Вид спорту Назва закладу, організації

Наказ Міністерства 

про надання статусу 

національна

32 Хокей на траві Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація хокею на траві України"

№ 727 від 17.03.2015

33 Біатлон Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація біатлону України"

№ 476 від 19.02.2013

34 Гірськолижний спорт, 

лижні гонки, лижне 

двоборство, стрибки на 

лижах з трампліну, 

сноубординг, фрістайл

Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація лижного спорту України"

№ 2385 від 18.07.2014

35 Ковзанярський спорт, 

шорт-трек

Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація ковзанярського спорту 

України"

№ 476 від 19.02.2013

36 Санний спорт Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація санного спорту України"

№ 476 від 19.02.2013

37 Фігурне катання на 

ковзанах

Всеукраїнська федерація фігурного 

катання на ковзанах

№ 476 від 19.02.2013

38 Хокей з шайбою Всеукраїнська громадська організація 

"Федерація хокею України"

№ 4245 від 02.12.2009  07.12.2009  07.12.2017

Зимові олімпійські види спорту

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 

безстроковий 


