
Ініціативній групі з підготовки установчих 
Зборів по формуванню новообраної
Громадської ради при Печерській районній 
в місті Києві державній адміністрації

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

1. Прізвище, ім’я, по батькові: Радченко Андрій Анатолійович
2. Посада і місце роботи, служби: Керівник ГО «спортивний клуб «РУКБО», 
віцепрезидент ГО «Всеукраїнська федерація рукопашного бою». Тренер 
КДЮСШ.
3.Число, місяць, рік і місце народження: 07 серпня 1980 року, м. Київ.
4. Стать: чоловіча
5. Національність: українець
6. Партійність: позапартійний
7.Освіта: Вища, Український державний університет фізичного виховання і 
спорту, спеціальність: тренер-викладач з рукопашного бою.
8. Науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання: немає
9. Які має нагороди України, дата: ’’Заслужений працівник фізичної 
культури і спорту України”, 13 вересня 2019 року.
10. Домашня адреса: м. Київ, вул.. Драйзера 9-Д, кв. 43
11. Службова адреса: м. Київ, вул. Левандовська 4
12. Загальний стаж роботи 22 років, стаж роботи у даному колективі 15 років
□ .Членство в інших організаціях немає

З дитинства професійно займався вільною боротьбою. За час занять 
досяг певних успіхів - був багаторазовим переможцем Всесоюзних та 
Всеукраїнських та міжнародних змагань. Закінчив Вище республіканське 
училище фізичної культури 1996 році (спеціалізація - вільна боротьба).

Розпочав свою трудову діяльність інструктором у Державній академії 
керівних кадрів культури України у 2002 році, а з 2008 року керівник ГО 
«Спортивний клуб «РУКБО» який займається розвитком дитячо-юнацької о 
спорту та фізичної культури в Печерському районі м. Києва.

За вагомий особистий внесок у розвиток та пропагування фізичної 
культури і спорту в Україні та зокрема в місті Києві, високу професійну 
майстерність нагороджений;

• «Подякою Київського міського голови» 27 листопада 2018 року 
№101113

• «Подякою від Міністерства молоді та спорту України» від 05 
вересня 2016 року №3429

• «Почесною грамотою Міністерства молоді та спорту України» 
2011.



Завдяки діяльності Ралченко А.А. тренування пройшли сотні 
рукопашників, особисто підготував більше 12 Майстрів спорту України та 5 
Майстрів спорту міжнародного класу, та 1 Заслужений майстер спорту 
України. За високі спортивні досягнення спортсменів було присвоєно почесне 
звання «Заслужений тренер України» від 17 лютого 2011 року №735 та 
високу тренерську кваліфікацію «Тренер вищої категорії», також «суддя 
Національної категорії», майстер 4 Дану з рукопашного бою.

Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) за значні спортивні здобутки 
був визнаний переможцем номінації ’’кращий тренер” (2016р. та 2019р.) м. 
Києва з неолімпійських видів спорту.

За плідну працю у розвитку бойової та професійної підготовки серед 
правоохоронних органів та військових формувань нагороджений:

1. подякою Служби безпеки України
2. подяками Національної поліції України
3. грамотою центра спеціальних операцій «А» Служби безпеки України
4. грамотами Сухопутних військ Збройних сил України
5. грамотами Управління державної охорони
6. медалю «ЗА ОСОБЛИВУ СЛУЖБУ» від командувача Сухопутних 

військ Збройних сил України №140 від 07 березня 2018.
7. Почесним нагрудним знаком «За сприяння державної охорони 

України» від начальника Управління державної охорони України 
07.08.2017 року

За значний внесок у розвиток спорту в Україні почесне звання 
«Заслужений працівник фізичної культури та спорту» від 13 вересня 
2019 №696/2019

Членство в ІГС: Громадська організація “ Спортивний клуб “РУКБО”

Контактна інформація:
тел. : , e-mail: Rukbo .с І и b@ gma il.com
адреса: 01011, м. Київ,

Андрій РАДЧЕНКО

il.com
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Відомості про результати діяльності 
громадській організації «Спортивний клуб «РУКБО»

Діяльність громадській організації «Спортивний клуб «РУКБО» у звітному 
періоді була спрямована на виконання статутних завдань, Закону України «Про 
фізичну культуру і спорт», Закону України «Про об’єднання громадян», цільової 
комплексної програми «Фізичне виховання здоров’я нації», програми «Спорт для 
всіх», завдань, визначених Всеукраїнською федерацією рукопашного бою.

Тренери, інструктори і спортсмени, організатори фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної діяльності з рукопашного бою за цей період внесли значний внесок 
у розвиток рукопашного бою, як військово-прикладного виду спорту в Україні, 
місті Києві та Печорському районі зокрема. Станом на сьогодні, рукопашним 
боєм, завдяки діяльності громадської організації «Спортивний клуб «РУКБО», 
займається більше 100 дітей різного віку та сотні правоохоронців та 
військовослужбовців.

Навчально-тренувальний процес у СК РУКБО проводиться згідно з 
навчальною програмою з рукопашного бою для дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, яка розроблена Всеукраїнською федерацією рукопашного бою. Відділення з 
рукопашного бою включає:

• Групи початкової підготовки (6-9років)
• Групи базової підготовки (10-14 років)
• Групи спеціалізованої підготовки (15-16 років)
• Групи підготовки до вищих досягнень (17 і старші)
За звітний період громадська організація «Спортивний клуб «РУКБО» 

допомагала в організації та проведенні змагань різного рівня, що проходили в 
місті Києві, зокрема: відкритої першості Печерського району, новорічного 
турніру, кваліфікаційних семінарів, допомога в організації Чемпіонатів м.Києва, 
Чемпіонатів України серед школярів, всеукраїнських турнірів серед юнаків 
«присвячений пам’яті військовослужбовців та працівників правоохоронних 
органів, які загинули при виконанні службових обов’язків», чемпіонатів України, 
суддівського семінару, тренувальних занять з підготовці до участі у міжнародних 

https://rukbo.org.ua/


змаганнях та чемпіонаті Світу, тренувальних занять з військовослужбовцями та 
працівниками правоохоронних органів; допомога в організації Кубку Президента 
України та інших змагань серед представників силового блоку Держави.

За плідну працю у розвитку бойової та професійної підготовки серед 
правоохоронних органів та військових формувань Спортивний клуб «РУКБО» 
нагороджений:

1. грамота Управління державної охорони від начальника Управління 
державної охорони України генарал-полковника В. Гелетей 2 квітня 2015.

2. грамота Управління державної охорони від начальника Управління 
державної охорони України генарал-полковника Сергій Рудь 2 квітня 2021.

3. грамота Сухопутних військ Збройних сил України від командувача 
Сухопутних військ Збройних сил України генарал-полковника О.Сирський 
17 березня 2021 року.

За плідну працю у розвитку рукопашного бою у шкільному середовищі 
нагороджений:

• грамотою Міністерство освіти і науки України Комітет з фізичного 
виховання та спорту від Голови комітету В.Г.Стеценко 25.02.2018 року.

Необхідно відмітити високий рівень організації та проведення турнірів з 
рукопашного бою у Печорському районі міста Києва, що безпосередньо були 
проведені силами організації за що організація «Спортивний клуб «РУКБО» була 
нагороджена:

• подякою від Депутата Київської міської ради Я. Діденко 15 грудня 2018 року
• подякою від Депутата Київської міської ради Я.Діденко 1 грудня 2020 року

Багато років збірна команда м. Києва з легкого контакту тренується на базі 
«Спортивного клубу «РУКБО», більшість спортсменів збірної - вихованці СК 
РУКБО, з них 1 Заслужений майстер спорту України, 5 Майстерів спорту України 
міжнародного класу, 10 Майстрів спорту України та 10 Кандидатів в майстри 
спорту України. Спортсмени клубу стабільно займають призові місця на 
офіційних змаганнях - чемпіонатах, першостях та кубках України, та інших 
турнірах.

За значні спортивні здобутки на міських, всеукраїнських і на міжнародних 
спортивних аренах спортивного клубу «РУКБО», був визнаний федерацією 
рукопашного бою м.Києва переможцем номінації ’’КРАЩИЙ КЛУБ” 
(2015,2016,2017,2018,2019,2020,)

Напередодні Дня Державного Прапору України на території Меморіалу на 
найвищому флагштоці в країні, видатні спортсмени (члени збірної України, 
переможці всеукраїнських та міжнародних змагань) та тренери СК «РУКБО» 



взяли участь в урочистому піднятті найвищого та найбільшого Державного 
прапору за всю історію! Церемонія пройшла під головуванням мера Києва Віталія 
Кличка.

Результатом роботи за звітний період громадської організації «Спортивний 
клуб «РУКБО» є підготовка; 1 Заслужений майстер спорту України; 10 Майстерів 
спорту України міжнародного класу, 25 Майстрів спорту України, та 60 
кандидатов у майстри спорту України з рукопашного бою.

Крім того, упродовж звітнього періоду фахівці СК РУКБО брали активну 
участь у нарадах, конференціях та засіданнях круглих столів з питань 
розвитку дитячо-юнацького спорту та фізичної культури.

Інформація про діяльність роботи систематично висвітлюється на офіційному 
сайті РУКБО (https://rukbo.org.ua).

З повагою, 
керівник Андрій РАДЧЕНКО

https://rukbo.org.ua


План заходів ГО СК РУКБО НА 2021 РІК
Назва заходу Дата 

проведення
Тривалість 
(кількість 
днів)

Місце проведення

Допомога в організації, участь 
Чемпіонат м.Киева

12.02.21
14.02.21

3 Київ 
Україна

Допомога в організації, участь
Чемпіонат України серед дорослих
(III ранг)

18.02.21
22.02.21

4 Київ 
Україна

Міжнародний турнір IBF (II ранг) 03.03.21
15.03.21

8 Бельгія

Чемпіонат Європи серед юнаків IBF 
(II ранг), міжнародний турнір

20.04.21
30.04.21

5 Польща

Допомога в організації, участь 
Чемпіонат м.Києва серед юнаків та 
юніорів

квітень 3 Київ 
Україна

Допомога в організації, участь 
Чемпіонат України серед юнаків та 
юніорів (Шранг)

13.05.21
18.05.21

4 Київ 
Україна

Кваліфікаційний семінар 28.05.21
30.05.21

4 Київ 
Україна

Чемпіонат СК РУКБО серед 
вихованців різного віку

травень 5 Печерський район 
Київ

VII Всесвітні спортивні ігри CSIT 01.06.21
06.06.21

6 Італія 
CSIT

Допомога в організації Кубка 
Президента України

02.06.21
08.06.21

5 Київ 
Україна

НТЗ до чемпіонату Світу (2 етап) 24.06.21
15.07.21

14 Львівська 
Україна

НТЗ до чемпіонату Світу (3 етап) 05.08.21
25.08.21

11 Львівська 
Україна

НТЗ до чемпіонату Світу (4 етап) 20.09.21
30.09.21

11 Львівська 
Україна

Допомога в організації, участь 
Чемпіонат Світу серед дорослих (II 
ранг)

01.10.21
05.10.21

9 Львівська 
Україна

Допомога в організації, участь 
Всеукраїнський турнір серед юнаків 
(IV ранг)

28.09.21
31.09.21

5 Київ 
Україна

Міжнародний турнір IBF (II ранг) 2021 8 Нічечина
НТЗ відновлювальний після
чемпіонату Європи

Грудень 14 Київ 
Україна

Кваліфікаційний семінар серед 
вихованців різного віку

Грудень 4 Київ 
Україна

Допомога в організації, Чемпіонати 
правоохоронних органів України 
(МВС, СБ, УДО, ддпвп. ПВ, ВВ, 
ДПА)

Протягом 
року

За призначенням

Новорічний турнір серед вихованців 
різного віку

грудень 5 Печерський район 
Київ
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Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів делегованих представників 
інститутів громадянського суспільства 
щодо формування нового складу 
Громадської ради при Печерській районній 
в місті Києві державній адміністрації

Мотиваційний лист

Я, Радченко Андрій Анатолійович, керівник Громадської організації 
«Спортивний клуб «РУКБО», ознайомився з повідомленням про формування 
нового складу Громадської ради при Печерській районній в місті Києві 
державній адміністрації та засвідчую своє бажання взяти участь в установчих 
зборах, так, як спортивний клуб «РУКБО» - це потужна спортивна 
організація, яка бере участь у вихованні патріотів України, здорової нації й 
успішного підростаючого покоління в Печерському районі Києва. Розвиває 
рукопашний бій, як вид спорту і має значні досягнення на міських, 
всеукраїнських і на міжнародних спортивних аренах. Протягом багаторічної 
історії свого існування Спортивний клуб «РУКБО» виховав тисячі успішних 
людей, патріотів своєї країни, сильних і мужніх захисників. Станом на 
сьогодні у Печерському районі, рукопашним боєм, завдяки діяльності нашої 
громадської організації займається більше 100 дітей різного віку та члени 
Національної збірної команди України, більшість спортсменів збірної - 
вихованці Спортивного клубу «РУКБО», з них: 1 Заслужений майстер спорту 
України, 1 Майстер спорту України міжнародного класу, 6 Майстрів спорту 
України та 8 Кандидатів в майстри спорту України. Крім того, наша 
організація виховує дітей працівників правоохоронного блоку, батьки яких 
загинули при виконанні службових обов’язків.

Ми глибоко переконані, що наші діти повинні займатися не «чимось 
або десь», а улюбленим видом спорту в комфортних сучасних залах та на 
спортивних локаціях.

Спортивний клуб «РУКБО» прагне стати основою соціальної роботи з 
дітьми та молоддю в Печерському районі міста Києва, об’єднати їх у бажанні 
займатися спортом і вести здоровий спосіб життя.

З повагою, /у
керівник

\ .'■•.■■••Аі.. Гид,-

0 АндРій РАДЧЕНКО

https://rukbo.org.ua/

