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І Н Ф О Р М А Ц І Я  
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства Молодіжної громадської організації «Спортивний клуб «Сен-бін»

1. Молодіжна громадянська організація: Спортивний клуб «Сен-бін».
2. Скорочена назва: Спортивний клуб «Сен-бін»
3. Дані про легалізацію: заснована в 1996 році і офіційно зареєстрована 25 

вересня 2001 року
4. Адреса, контакти: 03134, м. Київ, вул. Васильківська, 21\18, кв. 25, 

тел.:+380677397267, +380677255556, e-mail: Klub.senbin@gmail.com
5. Мета та напрями діяльності: подальший розвиток і популяризація 

карате, підвищення рівня майстерності членів Молодіжної громадської 
організації «Спортивний клуб «Сен-бін» . Виявлення перспективного 
резерву для збірної команди, підготовка членів клубу до участі в 
міжнародних змаганнях з карате та виховання майбутніх тренерів з 
карате, пропаганда здорового способу життя.

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

7. Діяльність: родоначальником школи є Клуб бойових мистецтв «Шао- 
лінь», який функціонував на території Києва і був очолений Нежуром 
Олегом Олексійовичем.

В 2002 р. клуб ввійшов у склад Всеукраїнської федерації карате ВФ 
ЯАК, яку очолює Крисько Олександр Олександрович. З цього часу 
основним напрямком у підготовці членів Клубу є карате-до «Сьотокан».

На сьогоднішній день основні напрямки навчання -  сето-кан, 
карате-до JKA, ІКА, WKF. Вони стали основними робочими напрямками 
в молодших і середніх групах Клубу.

mailto:Klub.senbin@gmail.com
mailto:Klub.senbin@gmail.com


На даному етапі в Клубі займається біля 200 вихованців у віці від 5 
до 44 років. Переважна більшість (близько 80 %) членів організації -  діти 
молодшого і середнього шкільного віку від 7 до 12 років.

До складу збірної Клубу входе 23 особи, кожна з яких є призером 
чи чемпіоном України по «Сьотокан» карате-до чи інших видах бойових 
мистецтв. Протягом всіх років діяльності учні Клубу достойно 
представляють карате-до на національній і міжнародній арені. Так за 
останні 4 роки вихованці клубу вибороли 10 медалей на чемпіонатах 
світу та Європи.


