
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
"АСОЦІАЦІЯВЕТЕРАНІВ ТА АМАТОРІВ

ІНФОРМАЦІЯ
про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

протягом року до дня подання заяви

1. Повна назва: Громадська організація «Асоціація ветеранів та 
аматорів гандболу»

2. Скорочена назва: ГО "АВАГ"
3. Адреса: м.Київ, вул. Осіння буд. 33, кв. 362. Конт.тел: 063-31-02-531
4. Метою діяльності громадської організації є захист прав та інтересів 

своїх членів, сприяння створенню відкритого громадянського суспільства в 
Україні, сприяння самореалізації наукового, творчого, політичного 
організаційного потенціалу молодих людей.

5. Діяльність:
Наша Громадська організація активно приділяє увагу розвитку спорту 

у столиці. Звичайно особливу увагу проділяємо розвитку гандболу, проте й 
підтримуємо інші види спорту. Серед них акробатика, активно втілюємо 
проект з популяризації фізичної культури. Запросивши до співпраці 
титулованого тренера, організовуємо та проводимо професійні майстер 
класи. Так протягом 2019 року проводили такі заняття в ЗНЗ №29, ЗНЗ 
№194, ЗНЗ №309 ЗНЗ №274. Загалом залучили близько 150 дітей.

Президент Генадій Дехтяр



Біографічна довідка
уповноваженого представника ІГС на участь в установчих 
зборах щодо обрання нового складу Громадської ради при 
Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації

Куленко Олег Васильович

Членство вІГС

Місце роботи:

20.09.1976 р. 

тренер
Громадянство, число, місяць і рік 
народження

Громадянин України

Місце народження м. Київ

Освіта Вища

Науковий ступінь, вчене звання -

Нагороди, почесні звання Мастер Спорту СРСР, призер та чемпіон 
України.

Громадська діяльність

Можливий напрямок роботи у 
громадській раді

Основну увагу приділяє розвитку акробатики 
в місті Києві, а особливо в Оболонському 
районі. А саме, неодноразово проводив 
відкритті майстер класи для учнів ЗНЗ №29, 
ЗНЗ №194, ЗНЗ №309 ЗНЗ №274. Основна 
мета - популяризація здорового способу 
життя, адвокація спорту!

спорт

Трудова  д і я л ь н і с т ь
Працював тренером з гімнастики спортивної 
жіночої команди вДЮСШІБ з 1997 по 1999 
рік.
3 2000 р. -2010 р тренер в клубі з 
гімнастики "Київський палац спорту"
3 2010 по теперішній час тренер зі 
спортивної акробатики ДЮСІ1І 18

Додаткова інформація

Моб. тел: 063-31-02-531

Президент Генадій Дехтяр


