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

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Я, Ярошенко Юрій Миколайович, народився 12 квітня 1963 року в селищі Десна, 
Козелецького району, Чернігівської області в сім’ї військовослужбовця.

Українець, громадянин України. Безпартійний

У 1980 році закінчив середню школу та вступив до Житомирського вищого 
військового училища радіоелектроніки військ ППО країни.

У 1985 році закінчив військове училище, здобув вищу освіту військового 
радіоінженера, та був направлений для подальшого продовження служби офіцером у 
військову частину. У 1989 році закінчив службу у збройних силах в званні старшого 
лейтенанту, та звільнився.

З 1989 по 1995 роки, працював на різних керівних посадах на підприємствах 
військово-промислового комплексу.

У 1995 році, став співзасновником та виконавчим директором спортивного центру, 
створеного в Печерському районі Києва, на орендованих у СШ № 90 приміщеннях. З 
моменту створення і по цей час, у спортивному центрі підготовлено десятки майстрів 
спорту, Чемпіонів України, переможців та призерів міжнародних змагань з різних 
видів спорту.

У 2004 році закінчив навчання у НПУ ім. М.П. Драгоманова та здобув другу вищу 
освіту за фахом - учитель фізичного виховання і валеології, керівник спортивних 
секцій.

З 2003 по 2008 роки, створив ще два фізкультурно-спортивних центри у 
Деснянському та Оболонському районах.

З 1998 року активно займаюсь громадською діяльністю з розвитку і популяризації 
фізкультури, спорту та здорового способу життя.

Заснував, та обраний президентом ГО «Здорова Нація - Активна Країна»

З 2006 р. по цей час працюю вчителем фізкультури в НВК «Потенціал» м. Києва

Розробив авторську методику викладання «Основи здорового способу життя» для 
старшокласників. Методику було схвалено МОіН України і рекомендовано для 
викладання у закладах освіти країни.

Також з 2001 р. по цей час веду господарську діяльність як ФОП.

Мої контактні данні: адреса - м. Київ,

Ел. адреса - уyn.znak@gmаі 1.com ; тел. - 0674439812

Ю. Ярошенко
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ЗВІТ

Про діяльності І 'О «Здорова Нація - Активна Країна»
за 2020 рік.

1. Укладено меморандум про співпрацю з Федерацією вейкбордингу та 
водних видів спорту.
В рамках меморандуму реалізовані наступні проекти та заходи:
- Fun-Up на Хрещатику - колективні руханки та показові виступи 

спортсменів у вихідні дні, для популяризації спорту і ЗСЖ.
- Озеленення (висадка дерев), прибирання території у спортивному 

парку в парку «Муромець» та у парках 1 Іечерського району.
- Призове спонсорство у Чемпіонаті Києва, України та різних 

змаганнях з вейкбордінгу.
- Реалізовано проект «Зарядка з Чемпіонами». Проведено 6 зарядок 

зі школярами різних шкіл Печерського району та м. Києва, за 
участю чемпіонів та зірок різних видів спорту

2. Укладено меморандум про співпрацю з ГО «Центр вчителів бального 
спортивного танцю».
- Призове спонсорство у Національних змаганнях зі спортивного- 

бального танцю «Кубок тренера»
3. Проведено у закладах освіти Печерського, Оболонського та 

Деснянського районів 12 лекцій та майстер-класів з питань фітнесу та 
здорового способу життя.

4. Придбано та передано до 3-х шкіл Печерського району спортивного 
інвентаря на суму 50 тис. гри.

З повагою

Президент Ярошенко Ю. М.
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Мотиваційний лист

Я, Ярошенко Юрій Миколайович, президент Громадської організації 
«Здорова Нація - Активна Країна», 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 наша організація багато років активно приймає 
участь у розвитку Печерського району міста Києва та допомагає його 
мешканці шляхом надання безкоштовних фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних послуг, консультацій зі здорового способу життя, розвиває та 
популяризує спорт та здоровий спосіб життя, а також приймає активну участь 
у вирішенні різноманітних питань суспільного життя.

З повагою
Президент Ярошенко Ю. М.


