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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА 

делегованого представника  

ГО «Федерація важкої атлетики» 

 

ПІБ      Іващенко Володимир Борисович 

Народився: 02 квітня 1968 року в м. Києві 

Громадянство: Україна 

 

Освіта: З 1975 по 1985 рік навчався в середній школі № 72 м. Києва. 

З 1985 по 1986 рік здобував освіту в СПТУ № 33, за спеціальністю 

електромонтажник. У 1989 році вступив до Київського національного 

університету фізичного виховання і спорту України, по закінченні якого в 

1994 році йому   

31березня 2015 року отримав диплом про другу вищу освіту за 

спеціальністю управління навчальними закладами в Університеті 

менеджменту освіти при Академії педагогічних наук України.   

Досвід роботи: З 1990 по 1993 рік працював вчителем фізичного 

виховання в СШ № 50 та СШ № 72. 

З 1993 по 1997 рік тренер-викладач  ЗАТ «Наука-Спорт». 

У 1994 році закінчив Київський національний університет фізичного 

виховання та спорту України. 

З 1998 по 1999 працював тренером-викладачем на БО «Олімпія». 

З 2003 по 2005 рік займав посаду заступника керуючого СПД 

«Мякотін». 

З 2005 по 2008 рік працював викладачем фізичної культури в 

спеціалізованій школі № 304. 

З 2008 року працюю у Центрі військово-патріотичного та спортивного 

виховання молоді «Десантник». Починав діяльність з керівника гуртка. Далі 

був призначений на посаду методиста, а вже в 2010 році призначений на 



посаду заступника директора центру. З 5 серпня 2015 року по 2 липня 2016 

виконував обов’язки директора центру «Десантник». 

 

Громадська діяльність: З 2013 року був обраний президентом  Федерації 

важкої атлетики міста Києва. 

 Під моїм керівництвом ФВА м. Києва було організовано не один 

столичний Чемпіонат з важкої атлетики, на високому рівні проводяться 

загальноміські олімпійські уроки. 

 

Судимості за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, злочину 

проти виборчих прав громадян чи корупційного злочину не маю. 

 

 

 

  

23 січня 2020                                                                         Іващенко В.Б. 

 


