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Інформація про результати діяльності 
Громадського формування з охорони громадського порядку і державного

кордону в Оболонському районі міста Києва

Громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону 
в Оболонському районі міста Києва

2. Скорочена назва: ГФ ОГПІДК ОРК
3. Адреса: Україна, 04205, м.Київ, вул. Тимошенка Маршала, 16, к.109. 

Телефони: Керівник Штабу -  Єрмілов В.Ю. -  0633491285
4. Мета діяльності:

-  Надання допомоги Оболонському УП ГУНП в м.Києві. Сприяння у 
забезпеченні особистої безпеки громадян, захист їх прав, свобод та законних 
інтересів.
-  Сприяння у запобіганні правопорушень та їх припиненні.
-  Сприяння в охороні і забезпеченні громадського порядку.
-  Сприяння у виявленні і розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх учинили.

5. Про діяльність:
Наше ГФ було зареєстровано 12.07.2016р. Протягом року ГФ проводило 

активну діяльність в напрямку організації дієвих заходів охорони громадського 
порядку в Оболонському районі міста Києва, щодо забезпечення громадської 
безпеки під час святкових днів, організації рейдів щодо незаконної торгівлі 
алкогольними напоями, тютюновими виробами та незаконним зайняттям 
підприємницькою діяльністю, охороною громадської безпеки під час масових 
заходів в Оболонському районі м.Києва,

Приймає активну участь в житті району та проводить сумісне 
патрулювання з Оболонським РУ ГУНП.

Ініціативній групі з підготовки та проведення 
установчих зборів щодо обрання Громадської ради

при Оболонській районній в місті Києві
державній адміністрації

1. Назва:

з охорони громадського порядку і 
державного кордону 
в Оболонському районі м.Києва

Керівник штабу 
громадського формування



Біографічна довідка 
Єрмілова Вадима Юрійовича

Делегованого представника від Громадського формування з охорони 
громадського порядку і державного кордону в Оболонському районі

міста Києва

Я, Єрмілов Вадим Юрійович, народився 01.01.1984 р. в м. Київ, Україна, 
в 2000 році закінчив 9 класів середньої школи м. Києва. Навчався добре.
У період 2000-2003 рр. навчався в Поліграфічному технікуму.
Єрмілов Вадим Юрійович з 2003 року розпочав трудову діяльність в 

дизайн центрі "Сова", 2009 році почав працювати і фірмі "Гіфтек Україна, 
Учасник революції гідності у 2013-2014рр. З березня 2014р. добровільно став 
волонтером із тактико-технічного забезпечення Збройних Сил України та 
Добровольчих формувань в АТО. у

Протягом травня-грудня 2014р. воював добровольцем в складі 
медичного батальйону "Госпітальєри" у складі Добровольчого Українського 
Корпусу Правого Сектору, був у Пісках, в околицях Донецького аеропорту і у 
самому аеропорту, рятував життя добровольців та бійців ЗСУ як парамедик, і 
боронив неньку Україну як стрілок.

З 2014 року і до цього часу активно займається громадською, 
волонтерською матеріально-технічною та медичною допомогою, підрозділам 
Міністерства оборони України, Міністерства МВС України, підрозділам 
Національної гвардії України, добровольчим батальйонам .Проїхав 
Луганський, Донецький та Маріупольські напрямки не одноразово.

Особисто приймає участь у збиранні та доставці допомоги сиротинцям 
та дитячим спец.закладам, які були евакуйовані з зони АТО та іншим, та 
іншим, що знаходяться в Маріуполі, Покровську, Бахмуті, Краматорську, 
Харкові та Київській Області -  загалом 11 закладів.

Проїхав особисто Луганський, Донецький та Маріупольські напрямки не„ 
одноразово.

На сьогодні продовжує активну громадську діяльність у вище вказаних 
напрямках, а також активно приймає участь в організації охорони 
громадського порядку в Оболонсь )ристується повагою
серед мешканців району.

Єрмілов В.Ю.
Тел.0633491285


