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БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА

Менеджер Федерації регбі України 
Верзун Наталія Григорівна

Посада в ГО «Федерація регбі України»: менеджер.
Дата народження: 21.05.1987 1
Українка. ;
Освіта: 2006-201 1, Національний Університет біоресурсів і природокористування 
України, «Лікар ветеринарної медицини», спеціаліст;
2014-2016, Національний Університет фізичного виховання і спорту України, 
«вчитель фізичного виховання, спортивний менеджер», спеціаліст.
Досвід роботи:
2011 -  2014 -  ветеринарний лікар, ветеринарна клініка «Голденвет»
2016 -  провідний фахівець з організаційної роботи і кадрів
2018 - головний фахівець з питань підготовки спортивного резерву та спорту 
вищих досягнень ГО «ФСТ «Спартак»

Місце проживання: м. Київ вул. Івана Неходи, 5, кв. 67.
Мобільний телефон: 097 258 82 42 
Егпаіі: уеггиппаїаі і @щпаі 1 .сош

Мотивація бути обраним до складу Громадської ради: здійснення громадського 
контролю за врахуванням органом пропозицій та зауважень громадськості, 
забезпечення Ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної 
інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним 
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.

Верзун Н.Г.

Президент Баженков Є.В.



ГРОМ АДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ФЕДЕРАЦІЯ РЕГБІ УКРАЇНИ»

Інформація про результати діяльності інституту громадянського  
суспільства протягом 2018-2019 років

1. Громадська організація «Федерація регбі України» ;
2. Г О « Ф Р У »  І
3. ГО «Федерація регбі України» зареєстрована як юридична особа 

Печерською районною у м. Києві державною адміністрацією 25.11.1999 р, 
з ідентифікаційним кодом 14304933, про що було зроблено запис номер 
1 070 120 0000 014 584.

4. Місцезнаходження: 01103, м. Київ, вул. Чеська, 9. ,
5. Президент ГО «Федерація регбі України» Баженков Євген 

Володимирович, т. 067 991 30 31, е -та іі:  Ки§Ьуог§иа@§ліаі1.сот, сайт 
ЬПр://гиаЬу.оге.иа/

6. Метою діяльності ФРУ є розвиток та популяризація регбі в Україні, 
направлені на зростання рівня і масовості цього виду спорту серед всіх 
верств населення країни, а також провадження оздоровчої, аматорської 
спортивної, культурної, просвітницької, освітньої та наукової діяльності в 
сфері регбі, впровадження та реалізація фізкультурно-спортивних та 
соціальних програм 
Основними завданнями ФРУ є:

- забезпечення розвитку регбі в Україні;
- пропагування регбі як виду спорту та його етичних цінностей як 

предмет виховання та життєстверджуючої діяльності;
- заохочення до занять регбі на всіх рівнях по всій території України, 

незалежно від статі та віку;
- захист інтересів учасників та членів ФРУ;
- боротьба з дискримінацією за статевими, расовими, раціональними 

та іншими несправедливими ознаками чи релігійними 
політичними поглядами;

- контроль та регулювання виконання обов'язків територіальними 
федераціями регбі;

- пропагування принципу «РАІК РГАУ», зокрема 
застосуванням допінгу у регбі та в широкому 
співтоваристві, розвиток та підтримка програм 
стримування та виховання, спрямованих на знищення 
як допінг у спорті;

- розгляд питань дисциплінарного характеру у регбі 
процедур та вставлених і визнаних правил ВР;

- сприяння розвитку і поширення зв'язків з іншими національними 
федераціями, урядом, органами державного управління 
самоврядування, міжнародними та національними 
організаціями задля пропагування інтересів спорту в цілому, та регбі
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світу. За часи 
яких створені 

Кількість осіб,

зокрема на всіх рівнях на території України та за її межами.
- активна співпраця з НОК України з метою відігравати провідну роль 

у Досягненні цілей олімпійського руху;
- захист автентичності та цілісності регбі, вжиття усіх можливих 

заходів для викорінення коругіційної поведінки, яка м|оже поставити 
під загрозу достовірність та цілісність регбі пропагування стійкого 
розвитку регбі; |

- заохочення та підтримка відповідального ставленйя до питань 
охорони довкілля.

Регбі -  вид спорту, який у жовтні 2009 року за рішенням 121-ої сесії 
Міжнародного олімпійського комітету було включено |до програми 
Олімпійських ігор. На XXXI Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро вперше 
будуть розіграні комплекти нагород в регбі-7 (серед чоловічих та жіночих 
команд).

Федерація регбі України входить до Європейської та світової федерацій 
регбі, які нараховують понад 130 країн-членів з усіх континентів 
незалежності регбі отримав розвиток у 18 регіонах України, в 
регіональні осередки федерації, переважно в обласних центрах, 
які займаються регбі в дитячо-юнацьких та дорослих вікових групах чоловічого 
та жіночого регбі, становить понад 3 тисячі. З регбістами працюе| 121 тренер, із 
загальної кількості тренерів 41 - працює у 23 відділеннях дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл. 6 тренерів мають почесне звання «Заслуіжений тренер 
України».

2019 рік розпочався з чудової новини - від Регбі Європа надійшло 
підтвердження щодо надання Україні права проведення чемпіонату Європи з 
регбі-7 (жінки) 20-21 липня 2019 року - найвищий дивізіон Огапсі Ргіх Бегіез за 
участю 12 європейських країн: Франція, Уельс, Англія, Шотландія, Ірландія, 
Італія, Бельгія, Польща, Іспанія, Нідерланди, Росія, Україна.

Даний турнір є одним з кваліфікаційних етапів перед Олімпійськими 
іграми 2020 року в Токіо, його проведення на території Україну є унікальною 
можливістю для національної збірної команди України вперше за всю історію 
українського регбі потрапити на Олімпіаду.

Містом проведення заходу визначено Харків.
2018 року Україна вже мала успішний досвід проведен:

Європи з регбі серед жінок у м. Дніпро, професійна організація якого отримала 
високі схвальні відгуки європейської федерації, що сприяло затвердженню 
чемпіонату (найвищий дивізіон) на території нашої країни і цього року.

Крім цього, України двічі на рік приймає календарні ігри чемпіонату 
Європи з регбі-15 (чоловіки) у містах Одеса, Львів, Ірпінь.

2017-2018 року національні збірні команди України брали

зя чемпіонату

змаганнях:
участь у таких

Національна збірна команда України з регбі-15 (чоловіки), дивізіон В 
сезон 2016/2017:

Швейцарія-У країна
Україна-Португалія (матч відбувся в Одесі)
Сезон 2017/2018, дивізіон Є:
Україна-Швеція (матч відбувся в Одесі)



Литва -  Україна
Україна -  Угорщина (матч відбувся у Львові)
Латвія-У країна 
Сезон 2018/2019, дивізіон С:
У країна-Люксембург (матч відбувся у Львові)
У горщина -  У країна і
20 квітня 2019 року збірна команда змагатиметься з молдованами у 

Кишиньові, 19 травня 2019 року Одеса прийматиме матч Україна -  Швеція. 
Через 2 тижні після цього відбудеться плей-офф за вихід до дивізіону В.

Національна молодіжна збірна команда України 2018 року взяла участь у 
змаганнях вищого дивізіону чемпіонату Європи та твердо утримала свої позиції 
в ньому.

Національна юніорська збірна команда України з регбі-15 упродовж 
останніх трьох років впевнено виступає у Дивізіоні В.

Олімпійський вид регбі-7 
Національна жіноча збірна команда України 2018 року виборола право 

змагатися з найсильнішими командами Європи за право участі в Олімпійських 
іграх 2020 року -  у запеклій боротьби вийшла до найвищого дивізіону Огапб Ргіх 
Бегіез. Це відбулося 23-24 червня 2018 року у м. Дніпро за присутності Міністра 
молоді та спорту України Ігоря Жданова -  тоді вперше Україні було надано 
право проведення туру чемпіонату Європи з регбі-7 (жінки).

Захід відбувся на високому організаційному рівні, у зв ’язку з чим 2019 
року в Харкові 20-21 липня 2019 року відбудеться кваліфікаційний етап на 
Олімпіаду -  тур найвищого дивізіону Сгапб Ргіх Бегіез чемпіонату Європи з 
регбі-7 (жінки).

Національна чоловіча збірна команда з регбі-7 2017-2019 р 
дивізіоні В чемпіонату Європи та показує стабільний результат: 
команд. |

2017 року національна юніорська команда з регбі-7 (чоловіки) також 
вийшла до найвищого дивізіону чемпіонату Європи 2018 року, в результаті чого 
брала участь у запеклій боротьбі за право участі в юнацьких Олімпійських іграх 
в Буенос-Айресі. РІаціональна юніорська збірна команда з регбі-^ (жінки) також 
2018 боролася за право представляти Україну в Буенос-Айресі з дванадцятьма 
найсильнішими командами Європи.

оки виступає у 
4-6 місце з 12

Президент Є. Баженков
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