ПРОТОКОЛ № 13
Координаційної ради волонтерів Оболоні при Оболонській районній в
місті Києві державній адміністрації від 17 червня 2015 року
м. Київ

17 червня 2015 року

Загальна кількість членів Координаційної ради - 13
На зборах Координаційної ради присутні члени Координаційної ради – 13
1. Шуплик Віталій Миколайович – голова КР.
2. Павленко Ігор Володимирович - заступник голови - ГО «Правий Сектор
Оболонь».
3. Макарчук Володимир Васильович - заступник голови - ГО «Громадська
варта Оболоні».
4. Полуніна Вікторія Вікторівна - ГО «Товариство сприяння ЗСУ та військовоморському 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 «ПерпективаОболонь».
12. Маматов Олександр Леонідович - ГО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1».
13. Марченко Вадим Михайлович - ГО «Спілка ветеранів Афганістану
Оболонського району м.Києва».
Присутні: Голова ОРДА – Цибульщак О. Л., Деркач Олександр Миколайович –
управління держслужби охорони Президента України, куратор Оболонського
району.
Порядок денний
1. Щотижневий звіт членів КР.
2. Звіт про поїздку в зону АТО.
3. Авто для АТО.
4. Видача посвідчень новим членам КРВО.
Засідання відкрив Голова Координаційної ради Шуплик В. М., який оголосив
порядок денний.
Виступив: Голова Координаційної ради Шуплик В. М., який оголосив порядок
денний та доповів про ситуацію довкола проблеми з мережею заправок БРСМ.

Голову КРВО викликав карний розшук за вимагання паливно-мастильних матеріалів
у мережі заправок БРСМ.
Результати виклику будуть оголошені на черговому засіданні.
Виступив: Кебас Максим - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод», який
надав звіт про поїздку в зону АТО по направленню Пєски, Воляне… Було
доставлено допомогу бійцям,що перебувають на позиціях в зоні АТО у вигляді:
продуктів харчування, води, засобів від комарів, а також було доставлено три
планшети, мобільні телефони, рожки для автоматів, маскувальні сітки.
ГО «Наша Оболонь» допомогли коштами на паливо для здійснення поїздки.
Виступив: Поповкін Петро - ГО «Організація інвалідів війни, Збройних Сил та
учасників бойових дій Оболонського району м.Києва», який доповів про нараду
допомогу дітям сиротам, а саме відправили дітей до літнього табору на відпочинок
на все літо. Закликав надати допомогу та взяти під опіку дитину, що отримала
травму та переломи, в наслідок чого дитину не було змоги відправити до літнього
табору.
Вирішили дитину взяти під опіку силами КРВО та Оборонської РДА.
Також Поповкін Петро, доповнив звіт про поїздку в зону АТО, яку здійснював
з представниками ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод».
Виступив: Представник ГО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1», яких надав звіт
про поїздку в зону АТО. Було доставлено бійцям продукти харчування, воду та
аптечки. Підрозділу «Миротворець» було доставлено аптечки.
Супермаркетом Вест Лайн було надано теніски, що доставлені бійцям.
ГО «Наша Оболонь» допомогли коштами на паливо для здійснення поїздки.
Виступила: Полуніна В. - ГО «Товариство сприяння ЗСУ та військовоморському флоту «АЗОВ», яка надала звіт про поїздку до Маріуполя з приводу
першої річниці звільненя м.Маріуполя. Доставлено автобус з продуктами
харчування, що були зібрані силами ЦК «АЗОВ» та доставлені до бази в Урзуфі.
Виступив: Кебас Максим - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод» з
пропозицією, включити до КРВО наступних представників:
Кручок Ростислав Ярославович - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод»
Ухачевський Сергій Юрійович - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод»
Літаш Ігор Миколайович - ГО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1»
Чорненький Віктор Дмитрович - ГО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1».
На засіданні був присутній боєць з Оболонського району, що перебуває на
ротації – Руслан (81 аеромобільна бригада), який звернувся з проханням допомогти
бійцям з бригади продуктами харчування і т.д.
Вирішили, що ближче буде організована машина, що доставить бійця на
позиції та продукти харчування.
Виступив: Голова Координаційної ради Шуплик В. М., який доповів про
ситуацію, щодо програми «Авто на АТО», - наразі затримка у оформленні
документів на авто в благодійному фонді. Докладна інформація, щодо авто буде
надана на черговому засіданні.
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