
 
ПРОТОКОЛ  

Засідання ініціативної групи щодо формування складу Ради громадського нагляду за 

діяльністю Концерну “Військторгсервіс” 

16.12.2021           м.Київ 

Голова: " Представник ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ АТО ТА БІЙЦІВ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АЗОВ»  М. Л.  Зайченко. 

Секретар: Представник ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВОРОСКОЛ» Д. Д. 

Пономаренко 

Присутні:  Помічник Генерального директора з питань зав’язків з громадськістю, 

засобів масової інформації та стратегічного планування Концерну “Військторгсервіс”  

О.Д. Горошочок 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про оприлюднення результатів опитуванні щодо визначення лідерів думок в 

сфері військової торгівлі та бізнесу, зокрема, власниками якого є учасники 

бойових дій на Сході України, а також серед організацій, що займаються 

питаннями реабілітації військових, що брали участь у відсічі та стримуванні 

збройної агресії Російської Федерації, анонсованому на офіційного на сайті 

Концерну "Військторгсервіс"та в мережі Facebook. 

2. Про здійснення організаційних заходів щодо проведення першого засідання 

Ради громадського нагляду за діяльністю Концерну “Військторгсервіс”. 

 

 

По питанню № 1 порядку денного: СЛУХАЛИ: 

Д. Д. Пономаренко, який оприлюднив результати опитування щодо визначення 

лідерів думок в сфері військової торгівлі та бізнесу, зокрема, власниками якого є 

учасники бойових дій на Сході України, а також серед організацій, що займаються 

питаннями реабілітації військових, що брали участь у відсічі та стримуванні збройної 



агресії Російської Федерації, анонсованому на офіційного на сайті Концерну 

"Військторгсервіс"та в мережі Facebook.  

 

Він зазначив, що станом на 16.12.2021 року в опитуванні взяло участь понад 550 

осіб, та запропонував ознайомитися із наступною інфографікою: 

 

  

  

 



 

 

 

 

 
 



  

 
 

По питанню № 1 порядку денного ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1.Прийняти до відома результати опитуванні щодо визначення лідерів думок в 

сфері військової торгівлі та бізнесу, зокрема, власниками якого є учасники бойових 

дій на Сході України, а також серед організацій, що займаються питаннями 

реабілітації військових, що брали участь у відсічі та стримуванні збройної агресії 

Російської Федерації, анонсованому на офіційного на сайті Концерну 

"Військторгсервіс"та в мережі Facebook. 

 

По питанню № 2 порядку денного СЛУХАЛИ: 

О.Д. Горошочок, яка запропонувала направити запрошення на перше засідання Ради 

громадського нагляду за діяльністю Концерну “Військторгсервіс” ВСІМ 

організаціям, що взяли участь в опитуванні. 

 

По питанню № 2 порядку денного ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Направити запрошення на перше засідання Ради громадського нагляду за 

діяльністю Концерну “Військторгсервіс” ВСІМ організаціям, що взяли участь в 

опитуванні.  


