Протокол № б/н
Координаційної ради волонтерів Оболоні
при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації
(надалі – «Рада»)
м Київ
Загальна кількість присутніх членів Ради – 10 осіб;

2 грудня 2015 року

На зборах присутні члени Координаційної ради:
1. Павленко Ігор Володимирович – ГО «Правий Сектор Оболонь», перший
заступник голови Координаційної ради;
2. Макарчук Володимир Васильович – ГО «Громадська варта Оболоні»,
заступник голови Координаційної ради;
3. Пойда Олександр Миколайович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1
взвод»;
4. Галаджій Олексій Олександрович – ГО «Волонтери Оболоні»;
5. Ремез Володимир Іванович – ГО «Патріотичний альянс»;
6. Кручок Ростислав Ярославович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1
взвод»;
7. Семенюк Анатолій Павлович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1
взвод»;
8. Тилко Ганна Олександрівна – ГО «ТС ЗСУ та ВМФ «Цивільний корпус
«Азов», Секретар Ради;
9. Кебас Максим Тарасович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод»;
10. Кебас Олексій Тарасович – ГО «Самооборона Майдану 8 сотня 1 взвод».
Запрошені:
1. Совенко Петро Олександрович – керівник апарату;
2. Проценко Валерій – помічник депутата Білецького;
3. Чесак Віктор – помічник депутата Білецького;
4. Беляєв Святослав ?;
5. Кащук Олесандр ?;
Засідання відкрив 1й заступник голови Павленко Ігор Володимирович, який
оголосив порядок денний.
Порядок денний
1. Звіт про поїздку в зону АТО.
2. Співпраця КР з оболонською РДА та супермаркетами.
3. Координація роботи між волонтерськими організаціями.

Виступали:
Павленко Ігор Володимирович повідомив членам Координаційної ради про те,
що сьогодні, 2 грудня, відбудеться суд над Медведько та Поліщуком по справі
Бузини за адресою вул. Хрещатик, 42. Запросив прийти до суду підтримати
хлопців.
Пойда Олександр Миколайович надав звіт про поїздку в зону АТО, а саме в
Піски та Бутівку. Подякував за надане пальне. Повідомив про те, що на першу
лінію фронту практично нікого не пускають через обстріли. В Пісках, по
будинку в який розвантажували волонтерську допомогу, тричі влучив снаряд. В
селі немає тепла та світла, велика проблема з гризунами. Потім вирушили на
Бутівку, бійці повідомили що російські танки б’ють по позиціям наших бійців,
другий день йде бій, з 16 години по сектору заборонено переміщення навіть
військовим. Передали допомогу бійцям, що перебувають на позиціях в зоні
АТО теплі речі, термобілизну, продукти харчування та медикаменти. Також
повідомив про те, що бійці потребують теплого одягу, взуття, медикаменти та
продукти харчування.
Совенко Петро Олександрович повідомив про те, що за останній тиждень в
оболонському районі двоє загиблих бійців.
Павленко Ігор Володимирович повідомив про те, що супермаркети не
бажають співпрацювати з Координаційною радою.
Совенко Петро Олександрович запропонував запросити торговий відділ,
представників супермаркетів та всіх відсутніх членів Координаційної ради на
наступне засідання.
Макарчук Володимир Васильович нагадав про те, що Координаційна рада
створена для того, щоб координувати роботу волонтерів в районі та наголосив
на необхідності повідомляти іншим членам Координаційної ради якщо хтось
надав допомогу.
Чесак Віктор повідомив про те, що БО «Благодійний фонд «Ветеран-1»
відмовився звітувати про витрачені кошти. Запропонував створити рахунок
тільки на ім’я Координаційної ради волонтерів Оболоні.
Ремез Володимир Іванович повідомив про те, що БО «Благодійний фонд
«Ветеран-1» отримав цигарки для Координаційної ради, але не повідомив про це
іншим членам ради.
Вирішили:
Запросити торговий відділ, представників супермаркетів та всіх відсутніх
членів Координаційної ради на наступне засідання.
Голова Ради

Шуплик В.М.

Секретар Ради

Тилко Г.О.

