
 

 Керівні органі БО «Київський благодійний фонд «Діабетик»  
 
 

Біографічна довідка  Голови Фонду 

 

 

Прізвище, ім'я та по-батькові  Власенко Наталія Григорівна 

 Дата народження  25 вересня 1958 року 

 Освіта 

 1979 рік - Житомирське музичне училище їм.    

  В. Косенко 

Спеціальність – викладач класу фортепіано, 

концертмейстер.  

2005 рік – «Відкритий міжнародний університет  

розвитку людини «Україна» 

кваліфікація – магістр  з соціальної роботи. 

 Місце роботи станом на дату звіту 

Голова БО КБФ «Діабетик» 

Викладач класу фортепіано в ДМШ № 14  

м. Києва. 

Віце-презитент Міжнародної діабетичної асоціації 

України (на громадських засадах) 

 Місце роботи за попередні 10 років 

Голова БО КБФ «Діабетик» 

Викладач класу фортепіано в ДМШ № 14  

м. Києва. 

Віце-презитент Міжнародної діабетичної асоціації 

України (на громадських засадах) 

Членство в інших громадських, 

благодійних, релігійних організацій Член Міжнародної діабетичної асоціації України 

 
 

 

 

 

 

 

Біографічна довідка  членів правління  

 

Прізвище, ім'я та по-батькові Блаженко Наталія Володимирівна 

 Дата народження 15 листопада 1958 року 

 Освіта 

1981 рік – Київський автомобільно-дорожній 

інститут. 

Спеціальність – інженер-економіст. 

 Місце роботи станом на дату звіту 

Пенсіонер.  

Член правління БО КБФ «Діабетик» 

(на громадських засадах)  

 Місце роботи за попередні 10 років 

2008 рік – ЧП «Новокон –НТ» бухгалтер. 

Член правління БО КБФ «Діабетик» (на 

громадських засадах) 

Членство в інших громадських, 

благодійних, релігійних організацій 
немає 

 



Прізвище, ім'я та по-батькові  Білодід Тетяна Олександрівна  

 Дата народження  30 січня 1958 року 

 Освіта 

  1980 рік -  Київський державний університет ім. 

   Т.Г. Шевченко 

 Спеціальність - біолог- генетик. Викладач    

 біології і хімії  

 Місце роботи станом на дату звіту 

ТОВ «ОА «Антарес»,  методист. 

Член правління БО КБФ «Діабетик» 

(на громадських засадах) 

 Місце роботи за попередні 10 років 
Пенсіонер. Член правління БО КБФ «Діабетик»  

(на громадських засадах) 

Членство в інших громадських, 

благодійних, релігійних організацій 
немає 

 

Прізвище, ім'я та по-батькові  Завгородня Лариса Володимирівна 

 Дата народження 4 березня 1962 року 

 Освіта 
 1984 рік – Криворізький гірськорудний інститут 

Спеціальність – інженер 

 Місце роботи станом на дату звіту 
Пенсіонер. Член правління БО КБФ «Діабетик» 

(на громадських засадах) 

 Місце роботи за попередні десять 

років 

ФОП «Завгородній С.О.», менеджер 

 Член правління БО КБФ «Діабетик» 

(на громадських засадах) 

Членство в інших громадських, 

благодійних, релігійних організацій 
немає 

 

Прізвище, ім'я та по-батькові Ніколаєва Наталія Вікторівна 

 Дата народження  7 серпень 1975 року 

 Освіта 

  2007 рік -  Київський національний економічний  

  університет ім. В. Гетьмана 

  Спеціальність - аудит 

Місце роботи станом на дату звіту 
Член правління БО КБФ «Діабетик» 

(на громадських засадах) 

 Місце роботи за попередні десять 

років 

2006-2014рр. ТОВ «Фенікс Брок», директор. 

2016-2017рр. ФОП « Ніколаева Н.В.» -

підприємниць..  

Член правління БО КБФ «Діабетик» 

(на громадських засадах) 

Членство в інших громадських, 

благодійних, релігійних організацій 
немає 

 

 

 


