
 

 

 

Міністерство оборони України 

Концерн “Військторгсервіс” 
03151, м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, буд. № 28-А, код 33689922, 

засоби зв’язку: приймальня – тел/факс: (044)243-39-44, e-mail: vts.koncern1@ukr.net, 

канцелярія – тел.: (044)243-39-46, e-mail: vts.doc@ukr.net 

 

ПРОТОКОЛ №3 

апаратної наради керівного складу Концерну “Військторгсервіс” 

від “15” грудня 2021 року 

м.Київ 
03151, м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, буд. № 28-А 

 

Голова: Генеральний директор Концерну "Військторгсервіс"  Т. О. Чистякова 

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

засобів масової інформації та стратегічного планування Концерну “Військторгсервіс”  

О.Д. Горошочок 

 

Присутні: Радник Генерального директора Концерну "Військторгсервіс" В.Г. 

Новіков 

 

Запрошені: Представник ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКЕ 

ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ АТО ТА БІЙЦІВ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ 

СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ АЗОВ» М. Л.  Зайченко (засобами інтернет - 

звязку) 

 

Представник ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВОРОСКОЛ» Д. Д. Пономаренко 

(засобами інтернет - зв’язку) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про створення ініціативної групи щодо формування складу Ради 

громадського нагляду за діяльністю Концерну “Військторгсервіс”, та 

затвердження її складу. 

2. Про здійснення організаційних заходів щодо проведення першого засідання 

Ради громадського нагляду за діяльністю Концерну “Військторгсервіс”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

По питанню № 1 порядку денного: СЛУХАЛИ: 

Горошочок О.Д., яка доповіла про заходи 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. Зокрема про проведення опитування, опублікованого на офіційному сайті 

Концерну "Військторгсервіс"та в мережі Facebook. Вона доповіла, що станом на 

15.12.2021 року в опитування взяли участь більше 500 осіб, та запропонувала створити 

ініціативну групу, що допомогла б надалі обробляти інформацію, і направити 

організаціям запрошення до участі у роботі Ради громадського нагляду за діяльністю 

Концерну "Військторгсервіс". 

 

По питанню № 1 порядку денного ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Створити ініціативну групу щодо формування складу Ради громадського 

нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс", заснованої відповідно до 

Наказу Генерального директора Концерну від 06.12.2021 року № 154, що 

працюватиме на громадських засадах, та у відповідності до Положення про 

раду громадського нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс" (НАКАЗ 

ГД 06.12.2021 року №154). 

1.2. Призначити Головою ініціативної групи щодо формування складу Ради 

громадського нагляду за діяльністю Концерну " Військторгсервіс" Представник 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ЗАПОРІЗЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ВЕТЕРАНІВ 

АТО ТА БІЙЦІВ ОКРЕМОГО ЗАГОНУ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

АЗОВ»  М. Л.  Зайченко.  

1.3. Призначити Секретарем ініціативної групи щодо формування складу Ради 

громадського нагляду за діяльністю Концерну " Військторгсервіс" Представник 

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «ВОРОСКОЛ» Д. Д. Пономаренко. 

 

По питанню № 1 порядку денного ГОЛОСУВАЛИ: 

За-3 

Проти – 0 

Рішення прийняте. 

 

По питанню № 2 порядку денного СЛУХАЛИ: 

Т. О. Чистякову, яка запропонувала провести перше засідання Ради 

громадського нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс" 23.12. 2021 року. 

По питанню № 2 порядку денного ПОСТАНОВИЛИ: 

2.1. Провести перше засідання Ради громадського нагляду за діяльністю 

Концерну "Військторгсервіс" 23.12. 2021 року за адресою: м. Київ, вул. 

Молодогвардійська, 28-А. Початок об 11:00. 

2.2. Членам ініціативної групи щодо формування складу Ради громадського 

нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс" направити запрошення 

всім організаціям, що брали участь в 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 

офіційному сайті Концерну "Військторгсервіс"та в мережі Facebook. 

2.3. Помічнику Генерального директора з питань зав’язків з громадськістю, 

засобів масової інформації та стратегічного планування Концерну 

“Військторгсервіс” спільно з ініціативною групою щодо формування складу 

Ради громадського нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс" 

розробити порядок денний та презентацію напрямків роботи Ради 

громадського нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс". 

2.4. Помічнику Генерального директора з питань зав’язків з громадськістю, 

засобів масової інформації та стратегічного планування Концерну 

“Військторгсервіс створити на сайті Концерну "Військторгсервіс" окремий 

розділ, що висвітлюватиме поточну діяльність Ради громадського нагляду за 

діяльністю Концерну "Військторгсервіс", та опублікувати там Наказ 

Генерального директора Концерну від 06.12.2021 року № 154, Положення 

про раду громадського нагляду за діяльністю Концерну "Військторгсервіс", 

та ПРОТОКОЛ №3 від 15.12.2021 року апаратної наради керівного складу 

Концерну “Військторгсервіс”, яким затверджено створення ініціативної 

групи щодо формування складу Ради громадського нагляду за діяльністю 

Концерну “Військторгсервіс” 

 

По питанню № 3порядку денного ГОЛОСУВАЛИ: 

За-3 

Проти – 0 

Рішення прийняте. 

 

 

Тимчасово виконуюча обов’язки  

Генерального директора 

Концерну "Військторгсервіс" 

 

 

 

 

Тетяна ЧИСТЯКОВА 
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