
 

 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ 

 «СПОРТИВНА ФЕДЕРАЦІЯ ІФІТ» 
 

54001  м. Миколаїв,  вул. В. Морська, 92,кв.5.     тел.  80636386586 

 Вих. № 1   від  8.02.2021 р                                            
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності ГО «Спортивна федерація Іфіт» за 12.12 2017 -  30.12.2020року 
 

1. Назва ГО «Спортивна федерація Іфіт» 

2. Скорочена назва ГО «СФІ»  

3. Дані про легалізацію від  8 листопада 2016 р. 
4. Адреса, контакти  

80636386586 ifitsportsfederation@gmail.com 

5. Метою Федерації є сприяння розвитку спорту на території Миколаївської області., здійснення 

захисту інтересів своїх членів. 

 Основними завданнями та напрямами Федерації є: сприяння формуванню здорового способу 

життя, розвитку фізичних і морально-вольових якостей громадян засобами спорту; 

6. Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади  

Член комісії Національного Олімпійського Комітету України «Спорт та навколишнє середовище» 

в Миколаївській області з 2012 і по теперішній час. 

7. Проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, 

друковані видання, подання відповідному органу виконавчої влади письмових обґрунтованих 

пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації регіональної, місцевої політики у сфері 

діяльності ІГС та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) із 

зазначенням посилань, які підтверджують проведення перелічених заходів, реалізацію проєктів 

тощо: В рамках роботи федерації було проведено понад 30 спортивних фестивалів майстер класів 

по всій області, проводилися флеш - моби, конкурси спортивної фотографії та звичайно змагання. 

В рамках роботи "Іфіт" було проведене: 2 благодійних футбольних матчу між командами 

"Відомих Миколаївців" і "Видатних спортсменів", всі зібрані кошти були спрямовані на 

реабілітацію Заслуженого Тернера України з боксу - Сергія Корчинського, Період загального 

першості України з боксу серед юнаків 2005 -2006 років народження, Всеукраїнського турніру з 

боксу серед юнаків присвяченого пам'яті ЗТУ Григор'єва А.П. і багато інших. 

Федерація провела багато спортивно патріотичних заходів. До Дня Честі і Свободи в Миколаєві 

пройшов дві патріотично-спортивний фестиваль, спрямований на формування ціннісних 

орієнтирів та затвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді "Звитяга 2018". 

До Дня українського козацтва, "Спортивна федерація" ІФІТ, Миколаївський національний 

університет імені Василя Сухомлинського та територіальне Козацьке товариство Корабельного 

району м.Миколаєва, Г.О. "Асоціація інвалідів та учасників АТО" за підтримки управління 

молодіжної політики Миколаївської міської ради. Гості фестивалю побачили показові виступи 

козацьких бойових мистецтв, ігрова та концертна програма, козацькі конкурси та забави, виставка 

народного мистецтва, фотозоні, майстер класи та смачний куліш. У грудня 2020 р.проведено свята 

«Святий Миколай – до нас завітай. 

 

 

 Президент Федерації  _______________________    Волков В. В. 
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