
 

  

 

Вих. № 02  

від 23 січня 2020 

 

Ініціативній групі з підготовки 

установчих зборів по формуванню 

нового складу Громадської ради при 

Святошинській районній в м. Києві 

державній адміністрації 

 

 

 

ЗВІТ 

про діяльність ГО «Федерація важкої атлетики» 

у 2019-2020 р.р. 

 

 ГО «Федерація важкої атлетики» об’єднує фізичних осіб, які займаються 

розвитком, популяризацією спорту, сприянням зростанню рівня масовості важкої 

атлетики в Україні. 

Метою організації є сприяння поширенню важкої атлетики в м. Києві з 

урахуванням її об’єднуючих освітніх, культурних цінностей через молодіжні, 

дитячо-юнацькі програми розвитку.  

Представники ГО «Федерація важкої атлетики» приймають найактивнішу 

участь у роботі Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації, 

проводять  видовищні спортивні заходи під егідою як Святошинської РДА, так і 

Київської міської державної адміністрації від самого початку діяльності, за що 

десятки разів отримували нагороди від Святошинської РДА та інших органів 

державної влади. 

Так, Іващенко Володимир Борисович отримав за роки роботи у 

Святошинському районі м. Києва наступні відзнаки: 

 У 2008 році отримав грамоту Управління освіти Святошинської РДА; 

 У 2009 році відзнаку Головного управління науки та освіти КМДА; 

 У 2009 році грамоту Міжнародної громадської організації «Козацтво 

запорізьке»; 

 У 2010 році відзнаку Управління освіти Святошинської РДА; 

 У 2010 році нагороджений Дипломом лауреата педагогічної відзнаки 

«Перлини освітянської ниви»: 

 У 2012 році отримав почесну грамоту від міністерства України у справах 

сім’ї, молоді та спорту.  



 

  

ГО «Федерація важкої атлетики» і надалі буде працювати на благо району, 

міста та нашої країни, популяризуючи спорт та здоровий образ життя.  

ГО «Федерація важкої атлетики» постійно співпрацює із ПНЗ «Десантник», 

Федераціями важкої атлетики м. Києва та України.  

Вперше  за роки Незалежності нашої Держави, 20 травня 2017 року на базі 

Центру військово-патріотичного та спортивного виховання молоді ,,Десантник” за 

ініціативи Федерації важкої атлетики м. Києва спільно з ПНЗ ЦВПСВМ 

«Десантник» та при безпосередній підтримці ФВА України і мережі 

гипермаркетів «Епіцентр» був проведений чемпіонат міста Києва серед дітей до 

15 років У змаганнях взяли участь 27 учасників з яких 8 дівчаток та 19 хлопців  

(13 дітей - це Святошинці, вихованці центру ,,Десантник” майже всі вони 

отримали нагороди медалі та грамоти за досягнуті місця кожен в своїй ваговій 

категорії, також всі учасники змагань отримали в подарунок солодкій стіл з 

різноманітними смаколиками від організаторів змагань, а саме головне діти 

здобули безцінний досвіт, бо для багатьох з них ці змагання були першими і ми 

сподіваємось не останніми. Є дуже великі переконання що проводячи такі заходи 

з важкої атлетики ми залучаємо до цього прекрасного,най безпечного виду спорту 

який розвиває всі п’ять рухливих якостей (швидкість, гнучкість, координацію, 

силу та витривалість) якомога більше дітей.  

 

З повагою,  

 

 

      

Голова                             Іващенко В.Б. 


