
ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання Координаційної ради волонтерів Оболоні при  

Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації  

 

м. Київ                                                                                       8 квітня 2015 року 

 

Загальна кількість членів Координаційної ради - 13  

На зборах Координаційної ради присутні члени Координаційної ради – 11  

1. Шуплик Віталій Миколайович – голова КР.  

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».  

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

13. 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. Звернення до заводу «Оболонь» та хлібзаводу «Київхліб». 

2. Рейд щодо виявлення «псевдоволонтерів». 

3. Щотижневий звіт членів КР щодо проведеної роботи.  

4. Паливо на АТО.  

5. Авто на АТО .  

6. Орден «За жертву крові». 

7. Плетення маскувальних сіток для потреб АТО.  

 



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, щодо підготовки поїздки по направленню 

від населених пунктів: Слов’янська, Ізюма до Пєсок з метою доставки 

пасхальних наборів, продуктів харчування та медикаментів. Надав звіт про 

проведення рейду з метою виявлення псевдоволонтерів разом з «Громадською 

вартою Оболоні». 

Вирішено: на майбутнє фіксувати порушення та надавати письмові та фото 

звіти для подальшої передачі їх до Прокуратури Оболонського району міста 

Києва.  

 

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

Сектор Оболонь» », який надав звіт про надання медикаментів для потреб ПС 

та форму для декількох бійців.  

 

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

надав звіт про створення гарячої лінії щодо надання правової, соціальної та 

юридичної підтримки. 

 

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

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

прозвітував про надання допомоги дитячим будинкам, реалізацію поставленої 

задачі на попередньому засіданні, а саме – розвіз продуктові набори сім’ям 

бійців, що загинули та були поранені в зоні АТО. 

 

Виступив: Володимир Васильович Макарчук - заступник голови - ГО 

«Громадська варта Оболоні», доповів про потреби в одязі ЗСУ в Артемівську. 

Доповіли про проведення збору продуктів та медикаментів для потреб АТО. 

Вирішили: Написати листа із зверненням на ПП «Ярослав» про надання 

допомоги бійцям ЗСУ в Артемівську.  

 

Виступив: Гончарук Василь Віталійович - ГО «Наша Оболонь», який  надав 

інформацію щодо наступних акцій: 

28.03.2015 – прибирання Оболонської набережної за підтримки мережі 

гіпермаркетів «Епіцентр» 

04.04.2015 – проведення акції на Оболонській набережній – Майстер-клас для 

переселенців «Вуличні танці». 

 

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

розсилки листів-звернень до АЗС, що знаходяться на території Оболонського 

району. 

 

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

готові надати списані броньовані автомобілі для потреб АТО, для цього 

необхідно надати листа від Командира батальйону з запитом на автотехніку.   



 

Виступив: Ткаліч Тарас Анатолійович - ГО «Всеукраїнська спілка ветеранів 

АТО», вніс пропозицію щодо створення за підтримки геральдичної майстерні 

виготовити Орден «За жертву крові», який буде вручатися за поранення в зоні 

АТО або за полон. 

Вирішили: Одноголосно пропозиція прийнята. 

 

Виступив: Деркач Олександр Миколайович – управління держслужби 

охорони Президента України, куратор Оболонського району, який доповів, що 

вступили в силу зміни до закону «Закон України про волонтерську 

діяльність». 

 

 

 

 

Голова Координаційної ради                                              Шуплик В. М  

 

Секретар Координаційної ради                                                    Полуніна В. В. 


