Протокол № 5
засідання Координаційної ради волонтерів Оболоні
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації
м Київ

22 квітня 2015 року

Загальна кількість членів Ради – 13 осіб;
На зборах присутні члени Координаційної ради:
1. Шуплик Віталій Миколайович – волонтер, Голова Ради;
2. Павленко Ігор Володимирович - ГО «Правий Сектор «Оболонь», Заступник
Голови Ради;
3. Макарчук Володимир Васильович - ГО «Громадська варта «Оболоні»,
Заступник Голови Ради;
4. Полуніна Вікторія Вікторівна - ГО «ТСЗСУ та ВМФ «Цивільний корпус
«Азов», Секретар Ради;
5. Пойда Олександр Миколайович - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1
взвод", член Ради;
6. Ремез Володимир Іванович – ГО «Патріотичний альянс», член Ради;
7. Гончарук Василь Віталійович – ГО «Наша «Оболонь», член Ради;
8. Галадкін Олексій Олександрович – ГО «Волонтери Оболоні», член Ради;
9. Сидоренко Олег Олександрович - ГО Соціальний центр «ПерспективаОболонь», претендент до членів Ради;
Відсутні:
1. Маматов Олександр Леонідович - ГО «Благодійний Фонд Ветеран-1», член
Ради;
2. Марченко Вадим Миколайович – ГО «Спілка ветеранів Афганістану»
Оболонського району м. Києва, член Ради;
3. Поповкін Петро Олександрович – ГО «Організація інвалідів війни, Збройних
Сил та учасників бойових дій Облонського району м. Києва, член Ради;
4. Ткаліч Тарас Анатолійович - ГО «Всеукраїнська спілка ветеранів АТО», член
Ради.
Запрошені:
Деркач Олександр Миколайович – управління державної служби охорони,
куратор Оболонського району.
Засідання відкрив Голова Ради Шуплик В. М. який оголосив порядок денний:

Порядок денний
1. Щотижневий звіт членів Ради щодо проведеної роботи;
2. Про паливо на забезпечення потреб підрозділів, що беруть участь в АТО;
3. Про стан переговорів із Хлібокомбінатом № 10;
4. Про посвідчення членів Ради;
5. Про проведення суботника на Оболонській набережній;
6. Про автомобілі для потреб підрозділів, які беруть участь в АТО;
7. Про виготовлення маскувальних сіток для підрозділів, які беруть участь в
АТО;
8. Про рейди псевдо волонтерів.
З першого питання порядку денного.
1. Щотижневий звіт членів Ради щодо проведеної роботи;
Виступали:
Маматов О. Л., який надав звіт про надання допомоги сім’ям загиблих бійців
шляхом передачі грошових коштів у розмірі 27 000,00 грн., передачі іграшок та
памперсів. Також Маматов О. Л. повідомив про поїздки, здійснені до
Слов’янська та Пісків з метою передачі допомоги воюючим підрозділам.
Пойда О. М., який повідомив про передані підрозділу «Дніпро-1» великодній
кошик, пайки, воду від заводу «Оболонь», надав відео звіт з зони АТО.
Макарчук В. В., який надав звіт про розвезення пайків сім’ям бійців,
поздоровлення інвалідів, а також повідомив про те, що його громадською
організацією зібрані продукти які можна передати бійцям. Запропонував:
розмістити кошики допомоги, скриньки.
Сидоренко О. О. який надав звіт про надання допомоги ліками 14 бригаді.
З другого питання порядку денного.
2. Про паливо на забезпечення потреб підрозділів, що беруть участь в АТО;
Виступив:
Павленко І. В., який надав звіт про спорядження групи з 20 бійців, які
відправлялися на фронт, також повідомив про надання талонів на пальне на 40
літрів від компанії SOCAR.
З третього питання порядку денного.

3. Про стан переговорів із Хлібокомбінатом № 10 та компанією БРСМ;
Виступив:
Голова Ради Шуплик В. М., який повідомив про те, що власники компанії БРСМ
та Хлібокомбінату № 10 відмовляються надавати допомогу учасником АТО та
запропонував вивчити правову сторону можливого пікетування об’єктів
зазначених компаній.
З четвертого питання порядку денного.
4. Про посвідчення членів Ради;
Виступив:
Голова Ради Шуплик В. М., який повідомив про стан підготовки посвідчень
представників Ради.
З п’ятого питання порядку денного.
5. Про проведення суботника на Оболонській набережній;
Виступив:
Голова Ради Шуплик В. М., який повідомив про запланований суботник на
Оболонській набережній та закликав громадські організації, представлені у Раді,
взяти актину участь у його проведенні.
З шостого питання порядку денного.
6. Про автомобілі для потреб підрозділів, які беруть участь в АТО.
З сьомого питання порядку денного.
7. Про виготовлення маскувальних сіток для підрозділів, які беруть участь в
АТО.
Виступив:
Представник Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації
зобов’язався допомогти знайти приміщення для плетіння маскувальних сіток
для підрозділів АТО.
З восьмого питання порядку денного.
8. Про рейди псевдо волонтерів.
Виступив:

Голова Ради Шуплик В. М., який повідомив, що було здійснено 2 рейди з
виявлення псевдо волонтерів та висловив пропозицію організовувати рейди в
Оболонському районі щодо виявлення псевдо волонтерів.
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