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ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність))

на участь в установчих зборах з формування Гром адської ради  
при Київській міській державній адміністрації

ГПБ СМ УШ КОВ Євгеній Ігорович

Працює Виконавчий директор ВГО «Всеукраїнська 
асоціація «Кадетська співдружність», 
незалежний журналіст, військовий (експерт

Громадянство Україна
Число, місяць, рік 
народження

21 квітня 1965 року

Місце народження Україна, м. Х мельницький
Освіта Вища. Військова журналістика 

Львівське ВВПУ, факультет війсьі 
журналістики (1986 р.), 
Київське Суворовське Військове у 
Р.)

сової

чилищ е (1982
і

Науковий ступінь, вчене 
звання

немає

Володіння мовами українська (вільно), російська (вільно), німецька 
(вільно), англійська (зі словником]), болгарська (зі 
словником) 1

Нагороди, почесні звання державні - одна 
відомчі - немає 
релігійні - немає 
громадські - одна

Досвід роботи в органах, 
громадська робота

2017 р. -  виконавчий директор «Всеукраїнської 
асоціації «Кадетська співдружність».

Трудова діяльність 05.2016 - по цей час -  Ф ОП, незал 
журналіст, режисер, сценаріст, те!г 
04.2004 - 05.2016 -  генеральний Ді 
«АДВЕКС».
05.1999 -  04.2004 -  директор ІІН  < 
технології».
08.1994 -  05.1999 -  генеральний д 
«ІУК»
06.1986 -  08.1994 -  служ ба у Збро

ежний 
іеведучий. 
нректор ТОВ

(Рекламні 

иректор ТРК 

йних Силах



Додаткова інформація Активний пропагандист альтернативного 
транспорту та пересування містом на велосипеді, 
учасник численних велопробігів Україною та 
Європою. і

Членство в інш их ІГС
і

з 2016 р.- засновник і віце-президент неурядової 
організації «ВИЗВОЛЕННЯ» (р. Болгарія) 
з 2017 р.- член правління Товариства дружби 
«Україна-Болгарія» 1

Контактна інформація 095 726 22 87 зт и зЬ к о у @ и к г .п е і!
М ожливий напрямок роботи 
у Громадській раді

Створення дружнього міського середовищ а, умов 
та інфраструктури для пересування) велосипедом 
та іншими альтернативними видами транспорту. 
Розвиток свободи слова, громадського 
телебачення, радіомовлення та  преси в м. Києві. 
Налагодження міжнародних зв ’язків на рівні міст 
-  народна дипломатія (Болгарія, Н імеччина)



Інформація про діяльність  
ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» з травня 2018 р.

по травень 2019 р.

Протягом періоду з травня 2018 року по травень 20 9 року ВГО
«Всеукраїнська асоціація «Кадетська співдружність» продовжувала свою 
діяльність, спрямовану на пропагування служіння Батьківщ ині з дитинства, 
підтримку військових, військово-морських ліцеїв та  ліцеїв з посиленою 
військово-фізичною підготовкою.

За кошти організації було надруковано «Кадетський журнал», який 
безкоштовно розповсюджувався у ліцеях з посиленою  війсйково-фізичною 
підготовкою та ветеранських організаціях. |

За участі та організаційної підтримки «Кадетською співдружності» 
здійснювалися Дні відкритих дверей в ліцеях з посиленою  військово-фізичною 
підготовкою для учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають присвятити життя 
служінню Батьківщ ині. |

Проводилася координація спонсорської та волонтерської підтримки для 
ліцеїв з посиленою  військово-фізичною підготовкою, зустрічі з випускниками, 
зокрема учасниками АТО та ООС на Сході України.

Продовжувалась реалізація наступних проектів:
• Всеукраїнська спартакіада з військового спортивного багатоборства серед 

військових, військово-морських ліцеїв та ліцеїв з посиленою  військово-фізичною 
підготовкою.

• Всеукраїнський фестиваль військово-патріотичної пісні «П ам’ять серця».
• Співробітництво з військовими ліцеями у 19 областях України 

відродження кадетської освіти та підтримки розвитку спорту.
•  Щ орічний Всеукраїнський кадетський бал.
•  Спільно з «Ф едерацією регбі України» організація кадетської збірної 

України з регбі.
•  Всеукраїнська інформаційно-агітаційна акція «Служити батьківщині з 

дитинства».
•  Випуск «Кадетського журналу».
•  Спільно з «Асоціацією виробників озброєння і військової техніки 

України» проведення «Днів української зброї» в ліцеях з посиленою  військово- 
фізичною підготовкою.

• Гуманітарна акція «Кадетський екіпаж» з підтримки 
населених пунктів у зоні ООС на Сході України.

П резидент  
ВГО «Всеукраїнська асоціація «Кадете

мешканців

В. Солодкий


