
Біографічна довідка уповноваженого представника ГО «Всеукраїнська 
організація айкідо» на участь в установчих зборах з формування нового 

складу Г ромадської ради при виконавчому органі Київської міської
ради (КМДА)

Зубков Олександр Віталійович

Членство в ІГС 
Місце роботи

Член громадської організації 
Київська міська організація фізкультурно- 
спортивне товариство «Спартак»

Г ромадянство, число, 
місяць і рік народження

Україна, 18 квітня 1974 року

Місце народження Україна, м.Київ

Освіта Вища

Науковий ступінь, вчене 
звання
Нагороди, почесні звання

Громадська діяльність 
Можливий напрямок 
роботи у громадській раді

Розвиток фізкультурно-оздоровчого та 
спортивно-масового руху в м.Києві.
Сприяння у  формуванні державної політики у  
сфері формування здорового способу життя

Т р у д о в а  
д і я л ь н і с т ь
1999-2004 Центр культури і спортивного розвитку «Джерело» 

начальник спортивного відділу
2004-2014 Керівник спортивного гуртка айкідо СШ №200
2014 до т.ч. КМО ФСТ «Спартак», заступник директора 
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Додаткова інформація: Є засновником ГО «Всеукраїнська організація 
айкідо». Відкрив більше 20 секцій айкідо.
Контактні дані (095-334-00-66, м . Київ, вул. Григорія Луценка,1, к.67 
332-29-49, e-mail kiev.aikido@gmail.com )
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ВО „ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯАИКІДО”
Україна 031191, м. Київ вул. Григорія Луценка 1, к. 67 тел. (044)3322949

Свідоцтво про реєстрацію № 218356 від 21.07.2008 у  Голосіївській РДА, іден. код 35982649

ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1.Всеукраїнська громадська організація -  «Всеукраїнська організація айкідо» 
ВГО «Всеукраїнська організація айкідо»
Затверджено 12.06.2007 №164
2.ВГО «Всеукраїнська організація айкідо» була зареєстрована як юридична 
особа Голосіївською районною у м. Києві державною адміністрацією 
21.07.2007 року.
Ідентифікаційний код 35982649 про що було зроблено запис номер 1 068 102 
0000 023111.
Проведена перереєстрація як Громадська організація «Веукраїнська 
організація айкіспорт» від 27.12.2016року.
Г олова ГО «всеукраїнська організація айкіспорт» Коробій М.М.
3. м. Київ, вул. Григорія Луценка,1, к.67 т. 0632038505, емайл: 
kiev.aikido @gmail. com

4. Метою діяльності Організації є захист законних спільних інтересів 
членів Організації та сприяння розвитку айкідо як мистецтва 
самовдосконалення.

Основними завданням Організації є сприяння:
• орієнтації молоді на розвиток творчих, культурних та спортивних 
ініціатив;
• створенню творчого потенціалу молоді та формуванню 

інтелектуальної еліти
майбутнього суспільства;

• розвитку молодіжних ініціатив у галузі мистецтва, культури та 
екології та вихованню
і розвитку творчих здібностей особистості;
популяризації та поширенню серед молоді принципів здорового 
способу життя;

• формуванню школи мистецтва айкідо та створенню спортивно- 
оздоровчих груп
традиційних й нетрадиційних видів спорту та бойових мистецтв 
споріднених напрямків.

Для досягнення своєї мети Організація у встановленому законом порядку:

• сприяє проведенню програми розвитку гармонійної особистості та 
оздоровлення молоді;

• падає необхідну інформаційно-методичну, технічну та іншу 
допомогу членам Організації;

приймає участь в організації та проведенні культурно-оздоровчих та 
навчальних заходів для членів Організації;



підтримує програми соціальної реабілітації та працевлаштування 
молоді;

• захищає законні інтереси членів Організації і представляє їх інтереси у 
державних та громадських органах та установах;
• надає своїм членам матеріальну, благочинну та іншу підтримку;
• засновує власні засоби масової інформації;
• бере участь у культурно - спортивній діяльності, проводить масові 
заходи (збори,семінари, фестивалі тощо);
• приймає участь в організації підготовки та підвищенню кваліфікації 
інструкторів зі східних та традиційних видів спорту і мистецтв, які є 
членами організації;
• надає практичну, організаційну та методичну допомогу фізкультурно - 
спортивним організаціям по залученню населення до занять 
східними та традиційними мистецтвами, спортом тощо.

5. Діяльність Організації спрямована на розвиток фізкультурно-оздоровчої і 
спортивної роботи серед працівників різних категорій населення, підготовку 
спортивного резерву для збірних команд міста та України.

ГО «АЙКІСп Ор Т» сприяє організації навчального процесу з айкідо в 
гуртках шкіл міста Києва. На сьогоднішній день такі гуртки діють в шести 
Київських школах;

Проводить змагання з айкідо серед дітей підлітків та молоді;
Також залучає фахівців з метою проведення атестації для учнів, 

спрямовані на підвищення рівня росту їхньої спортивної майстерності;
Регулярно організовує показові виступи з айкідо для популяризації 

здорового способу життя серед молоді;
Постійно приймає активну участь різних міських заходах;
Допомагає керівникам спортивних гуртків в організації виїзних 

семінарів.

Президент М.М. Коробій.

М.П.


