
 

 

 

ПРОТОКОЛ № 4  

 

Координаційної ради волонтерів Оболоні при Оболонській районній в місті 

Києві державній адміністрації від 14 квітня 2015 року 

 

 

м. Київ                                                                                        14 квітня 2015 року 

 

Загальна кількість членів Координаційної ради  - 13 

На зборах Координаційної ради присутні  члени Координаційної ради – 11 

1. Шуплик Віталій Миколайович – голова. 

2. Павленко Ігор Володимирович - заступник голови - ГО «Правий Сектор 

Оболонь». 

3. Володимир Васильович Макарчук - заступник голови - ГО «Громадська варта 

Оболоні». 

4. Полуніна Вікторія Вікторівна - секретар - ГО «Товариство сприяння ЗСУ та 

військово-морському флоту «АЗОВ». 

5. Поповкін Петро Олександрович - ГО «Організація інвалідів війни, Збройних 

Сил та учасників бойових дій Оболонського району м.Києва». 

6. Пойда Олександр Миколайович - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1       

взвод». 

7. Ремез Володимир Іванович - ГО «Патріотичний альянс». 

8. Гончарук Василь Віталійович - ГО «Наша Оболонь» 

9. Галаджи  Олексій Олександрович ГО «Волонтери Оболоні». 

10.  Ткаліч Тарас Анатолійович - ГО «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО». 

11.  Сидоренко Олег Олександрович - ГО «Соціальний центр «Перпектива-

Оболонь». 

 

 Відсутні:  

1. Маматов Олександр Леонідович - ГО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1». 

2. Марченко Вадим Михайлович - ГО «Спілка ветеранів Афганістану 

Оболонського району м.Києва». 

 

 Запрошені: Деркач Олександр Миколайович – управління держслужби 

охорони Президента України, куратор Оболонського району. 

 

Порядок денний 

 

1. Щотижневий звіт членів КР, щодо проведеної роботи. 

2. Паливо на АТО.   

3. Авто на АТО . 

4. Результати звернень до підприємств. 

5. Проведення суботника на набережній. 

6. «Нова пошта» - промокод.  

7. Медаль «За жертву крові». 
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Засідання відкрив Голова Координаційної ради Шуплик В. М., який  

оголосив порядок денний. 

Виступив:  Пойда Олександр Миколайович - ГО «Самооборона Майдану 8 

сотня 1-й взвод»,  який  надав звіт про надання медикаментів, продуктів харчування 

та речей в зону АТО. БФ «Горгани» надали 35 тонн Пасхальних подарунків, що 

були відвезені в зону АТО, за направленням від Слов’янська, Ізюма до Пєсок. 

Виступив:  Павленко Ігор Володимирович - Заступник голови - ГО «Правий 

Сектор Оболонь» »,  який  надав звіт про надання допомоги ПС «ДУК» та надання 

транспортного засобу для потреб ПС «ДУК» 

Виступив:  Галаджи  Олексій Олександрович ГО «Волонтери Оболоні», який 

надав звіт про надану психологічну та юридичну допомогу учасникам АТО.  

Запропонував надання постійної юридичної та психологічної допомоги 

пораненим та учасникам АТО, 

Виступив:  Поповкін Петро Олександрович - ГО «Організація інвалідів війни, 

Збройних Сил та учасників бойових дій Оболонського району м.Києва», що надав 

звіт про допомогу дітям сімей, що постраждали від дій в АТО. Про проведення 

прибирання приміщення, виділеного для потреб КР. Запропонував провести 

генеральне прибирання. 

Вирішили: провести прибирання приміщення «суботник» силами всіх членів 

КР. 

Виступила:  представник  ГО «Патріотичний корпус», що надала звіт про 

допомогу медикаментами та внесла пропозицію ставити аптечки, що надаються 

бійцям на баланс. 

Вирішили: Пропозицію відхилити. Щодо наданої допомоги провести 

розслідування та запросити на наступне засідання медика, якому була надана 

допомога у вигляді медикаментів. 

Виступив: Голова Координаційної ради Шуплик В.М., який оголосив 

результати проекту «Паливо на АТО» (розміщення бочок (ємкостей) для збору 

дизельного пального). Наразі розміщено дві бочки. 

Внесено пропозицію: Написати листа зі зверненням до компанії WOG про 

надання талонів на дизельне пальне. 

 

Виступив: Голова Координаційної ради Шуплик В.М., який доповів про 

ситуацію, щодо розсилки звернень до підприємців Оболоні. 

ПАТ «Оболонь» погодилися надавати допомогу у вигляді питної води. 

ПАТ «Київхліб»  Хлібокомбинат №10 - відмовилось у наданні посильної 

допомоги. 

Вирішили: Звернутися за допомогою у наданні хлібобулочних виробів до 

приватних хлібопекарень. 

Виступив: Голова Координаційної ради Шуплик В.М., який доповів, що 

перевізник «Нова Пошта» погодився надати можливість для відправки посилок в 

зону АТО та надати промо-код, для безкоштовних відправок. Промо-код буде 

надано протягом тижня та розіслано секретарем КР членам КР. 

Виступив: Деркач Олександр Миколайович – управління держслужби 

охорони Президента України, куратор Оболонського району, який доповів про 

журналістів російських каналів, що масово, під виглядом українських каналів, 
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знімають у Києві провокативні сюжети, закликав бути обачними та у разі виявлення 

подібних ситуацій інформувати правоохоронні органи. 

Доповів про розгляд внесення змін до Кримінального кодексу Україні, щодо 

притягнення до кримінальної відповідальності за псевдоволонтерство. 

 

 

 

Голова Координаційної ради                         Шуплик В. М 

 

 

Секретар Координаційної ради                                           Полуніна В. В. 

 

 

 


