
Протокол №  б/н 
Координаційної ради волонтерів Оболоні при Оболонській районній  

в місті Києві державній адміністрації (далі – «Рада») 
 

м Київ                                                                      25 листопада 2015 року 
 
Загальна кількість присутніх членів Ради – 7 осіб;  
 
На зборах присутні члени Координаційної ради:  

1. Павленко Ігор Миколайович – ГО «Правий Сектор Оболонь»; 
2. Пойда Олександр Миколайович - ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 

взвод»; 
3. Літаш І. – БО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1»;  
4. Чорненький В. – БО «Благодійний фонд ВЕТЕРАН-1»; 
5. Поповкін П.О. –  ГО «Організація інвалідів війни, Збройних Сил та     

учасників бойових дій Оболонського району м. Києва;  
6. Ремез Володимир Іванович, ГО «Патріотичний альянс»; 
7. Тилко Ганна Олександрівна - секретар Ради, активіст ГО «Товариство 

сприяння ЗСУ та військово-морському флоту «АЗОВ». 
Запрошені: 

1. Проценко Валерій помічник депутата Білецького 
2. Чесак Валерій помічник депутата Білецького 
3. Представник територіального відділу СБУ.  

 
Засідання відкрив 1–й затупник голови Павленко І.В., який оголосив порядок 
денний 

 
Порядок денний  

1. Обговорення потреб бійців для АТО; 
2. Поточні питання.  

 
Виступали:  
 
Проценко Валерій запропонував відкрити рахунок на Координаційну раду та 
заборонити іншим членам КР збирати кошти через свої БФ та ГО. 
Пойда О.М. запропонував супи швидкого приготування для бійців полку 
Азов. 
Поповкін П.О. висловив подяку Азову за патріотичне виховання молоді. 
Павленко І.В. запропонував принести на наступне засідання копії звітних 
документів членів Координаційної ради та особливо БО БФ "Ветеран–1". 
Чорненький В., як представник БО БФ "Ветеран-1" повідомив про кошти, 
витрачені на похорон загиблих та поранених бійців АТО в Оболонському 
районі, але відмовився надавати звітність. 



Поповкін П.О. повідомив про те, що 4 грудня 2015 року в дитячому будинку 
в Пущі буде проведено урок мужності, запропонував Цивільному корпусу 
Азов долучитися до патріотичного виховання молоді. 
Павленко І.В. наполегливо нагадав членам Координаційної ради про те, що 
члени Ради бажано мусять співпрацювати в організації поїздок в зону АТО та 
формуванню вантажів з урахуванням можливостей та побажань кожної з 
організацій, – членів Ради. 
Чорненький В., як представник БО БФ "Ветеран-1" склав свої повноваження 
разом із посвідченням та добровільно вийшов зі складу членів Ради. 
 
Вирішили: 
Прийняти самовихід  Чорненького В., як представника БО БФ "Ветеран-1". 

Проголосували одноголосно – "так". 
 
 
Голова Ради                                                                        Шуплик  В.М. 
 
 
Секретар Ради                                                                     Тилко Г.О.  


