Товариство «Динамо» – провідна cила українського спорту
ФСТ «Динамо» України є однією з найбільших та найстаріших
спортивних організацій країни. В діяльності Товариства, що було
засновано 31 жовтня 1924 року, органічно поєднались вірність
традиціям та сучасні тенденції підготовки спортсменів і правоохоронців.
ФСТ «Динамо» називають провідною силою українського спорту.
Це визначення відображає сутність діяльності легендарного Товариства,
з лав якого вийшли десятки спортивних зірок, які є гордістю України.
Серед них - легкоатлети Валерій Борзов та Інеса Кравець та Микола
Авілов, важкоатлети Петро Король і Анатолій Писаренко, борці Михайло
Шахов і брати Белоглазови, баскетболістки Юлія Бурдіна, Зоя Стасюк,
Ніна Піменова, фехтувальник Григорій Крісс та багато інших.
Здобуття Україною незалежності відкрило новий етап в розвитку
українського спорту та динамівського руху. З’являються нові талановиті
спортсмени: Ольга Харлан (фехтування), Ігор Радівілов, Ганна
Різатдінова (гімнастика), Яна Клочкова (плавання), Дар’я Білодід, Георгій
Зантарая (дзюдо), Павло Тимощенко (сучасне п’ятиборство), Олена
Підгрушна, Анастасія Меркушина, сестри Семеренки (біатлон).
Загалом за роки незалежності понад 860 динамівців взяли участь в
Олімпійських іграх. В цей період було здобуто 74 олімпійські медалі (22
золоті, 21 срібну і 31 бронзову). До речі, в Олімпійських іграх у Ріо-деЖанейро 2016 року динамівці здобули сім нагород (майже 50 відсотків
від загальної кількості українських спортсменів).
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У спорті таке поняття як зв’язок поколінь має неабияке значення.
Cьогодні у складі «Динамо» 13 спортивних шкіл у різних регіонах України, в
яких розвиваються 28 видів олімпійських та неолімпійських видів спорту. У
школах займається близько 5 тисяч дітей.
ФСТ «Динамо» є всеукраїнською громадською організацією
фізкультурно-спортивного спрямування, що об’єднує колективи фізичної
культури та спорту, працівників та військовослужбовців правоохоронних
органів, рятувальних та інших спеціальних служб, студентів та курсантів
відомчих вузів, окремих громадян, що прагнуть займатись фізкультурою та
спортом, та сприяти їх розвиткові в країні.
Серед основних пріоритетів товариства:
• сприяння підвищенню рівня фізичної підготовки працівників та
військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та інших
служб,
• сприяння участі спортсменів на всеукраїнських та міжнародних
змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту,
• сприяння проведенню навчально-тренувального процесу членів
Товариства, проведення фізкультурно-масових заходів.

Наразі у складі Динамо 625 колективів фізичної культури та спорту,
членами яких є понад 180 тисяч осіб. 140 тисяч з них – працівники
правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України.
Фактично з усіма цими структурами підписані угоди про співпрацю.
В першу чергу це правоохоронні відомства, діяльність яких координує
Міністр внутрішніх справ: Національна поліція України, Державна
прикордонна служба України, Державна служб України з надзвичайних
ситуацій, Національна гвардія України, Державна міграційна служба України.
А також інші структури: Служба безпеки України, Національне
антикорупційне бюро України, Управління державної охорони України,
Державна фіскальна служба України.
Необхідним елементом професійної підготовки правоохоронців є
проведення комплексних змагань з неолімпійських видів спорту (динаміад)
серед збірних команд правоохоронних органів, рятувальних та інших
спеціальних служб. Змагання проводяться щороку з боротьби самбо,
гирьового спорту, поліатлону, легкоатлетичного кросу, пожежноприкладного спорту тощо. Наприкінці кожного року підбиваються підсумки
участі спортсменів-правоохоронців у змаганнях в рамках «Динаміади». В
2017 році було започатковано чемпіонати з неолімпійських видів спорту
серед навчальних закладів МВС.
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Перший заступник голови ФСТ «Динамо» В. Корж вручає диплом переможця «Динаміади-2017»
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Співпраці з Національною поліцією приділяється особлива увага. Це
консультації, послуги тренерів, проведення різноманітних змагань. Скажімо,
це організований спільно Перший міжнародний чемпіонат Національної
поліції України з багатоборства кінологів в Ужгороді в 2017 році. Значна
робота в цьому напрямку здійснюється в Центрах спеціальної підготовки, які
були створені у 2012 році з метою підвищення рівня професійної підготовки
військовослужбовців та правоохоронців в Дніпропетровській, Житомирській,
Львівській обласній та Київській міській організаціях. На базі центрів щороку
проходять підготовку тисячі осіб.

Навчальний процес у центрах спеціальної підготовки

Робота з дітьми, насамперед, з числа соціально вразливих верств є
одним з ключових пріоритетів «Динамо». Головна мета цієї діяльності –
шляхом залучення дітей до активних занять фізкультурою та спортом,
пропаганди здорового способу життя відволікти дітей від впливу «вулиці».
Робота відбувається спільно з Національною поліцією України, з якою
підписано Меморандум про співпрацю у сфері організації та проведення
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів для дітей.
На виконання меморандуму фахівцями Товариства та Нацполіції
розроблено програму соціальної реабілітації дітей та молоді з числа
вразливих категорій населення – сиріт, дітей, що опинились в конфлікті із
законом, засобами фізичної культури та спорту.

Під час змагань «Юний динамівець»

Змагання з легкоатлетичного чотириборства до Дня захисту дітей в Одесі,
1 червня 2018 р.

Традиційно проводяться змагання спільно з НОК та Департаментом
превентивної діяльності Національної поліції «Юний динамівець», щороку у
цих змаганнях беруть участь більше тисячі юних спортсменів.
Справжнім святом для дітлахів стало проведення традиційних змагань
з легкоатлетичного чотириборства до Дня захисту дітей на оновленому
стадіоні «Динамо» в Одесі.
Приділяється увага проведенню змагань для дітей переселенців з
Донбасу, дітей учасників АТО. Так, у Харкові в 2017 році спільно з ФК
«Шахтар» було організовано благодійний захід для дітей з Донбасу, які
захоплюються футболом та інші спортивно-пізнавальні заходи.
Потрібно також сказати про участь динамівців у головних змаганнях з
олімпійських видів спорту. Традиційно високі результати на міжнародних
змаганнях демонструють чемпіони світу 2017 року Олександр Хижняк (бокс),
Ольга Харлан (фехтування), призери Ігор Радівілов (гімнастика спортивна),

Михайло Романчук (плавання), Ганна Волошина, Єлизавета Яхно (плавання
синхронне). Керівництвом Товариства та Міністерства молоді та спорту
щорічно відзначаються найкращі спортсмени організації.
За рішенням НОК п’ять спорстменів динамівців шість разів у 2017 році
визнавались найкращими спортсменами місяця в Україні. Олена Підгруша
(біатлон), Олена Костевич (стрільба кульова), Ольга Харлан (фехтування),
Олександр Хижняк (бокс), Ігор Радівілов (гімнастика спортивна).

В. Корж, О. Харлан, С. Бубка на церемонії нагородження найкращої
спортсменки місяця за версією НОК

Голова ФСТ «Динамо» А. Аваков з Оленою Підгрушною та
Анастасією Меркушиною після церемонії відзначення
найкращих спортсменів року

Різноманітна діяльність товариства «Динамо» з розвитку олімпійського
та неолімпійського спорту неможлива без сучасної матеріально-технічної
бази.
Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України має досить
потужну матеріально-технічну базу, яка дозволяє забезпечити комплексну

підготовку спортсменів до змагань різного рівня. 15 спортивним комплексам
товариства надано статус баз олімпійської підготовки.
Більшість споруд побудовано у 50-60 роки минулого сторіччя і
потребують суттєвого оновлення. Товариством здійснюється системна робота
в цьому напрямку. Так, починаючи з 2011 року вдалося не лише відновити
існуючі спортивні споруди, а й побудувати нові.
Впродовж останніх років повністю відновлено стадіони у Харкові та
Одесі, відремонтовано спорткомплекси у Львові та Очакові, стрілецький тир у
Вінниці, проведено капітальний ремонт готелів в Одесі, Львові та Дніпрі.
Триває реконструкція потужного фізкультурно-оздоровчого комплексу в
Житомирі.

Гуртожиток «Динамо» в Одесі

Тренажерний зал в Одесі

Міністр внутрішніх справ А. Аваков і Міністр молоді та спорту І. Жданов
після відкриття оновленого спорткомплексу «Динамо» в Харкові.

Товариство «Динамо» на нинішньому етапі розвитку відрізняють
системність, професійність та вірність традиціям. І девіз «Сила в русі та
єдності» наразі є як ніколи актуальним.

