
ГО «Дарницький Юнацький Корпус» на участь в установчих зборах з 
формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі 
Київської міської ради (КМДА) Павлюковського Леоніда Юрійовича

народився 11 листопада 1979 року в м. Києві. Громадянин України.

Закінчив:
у 1999 р. закінчив 

Київський будівельний технікум, за фахом: спеціаліст вентиляції та 
газопостачання.

у 2010 році закінчив 
Ніжинський педагогічний університет. За фахом: викладач історії та права.

у 2012 році закінчив
курси при технікумі отельного господарювання, за фахом: адміністратор 
ресторанної справи.

Трудова діяльність:
2001 по 2008 р. співробітник служби безпеки України в звані прапорщик.
2008 по 2010 р. начальник відділу забезпечення ГШ «Метал центр».
2010 по 2015 р. приватний підприємець.
2017 по сьогодні заступник начальника Дарницького району з паркування в КП 
«Київпастрансервіс».

Відомість про сімейний стан:
Одружений, маю двох дітей.

Судимість відсутня.

Біографічна довідка уповноваженого представника

4"олова Громадської Організації 
«Дарницький Юнацький Корпус» 
(ГО «ДЮК»)

О.В. Граб



ІНФОРМАЦІЯ
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Олійника, будинок 21, тел. 099 438-61-88
Мета та напрями діяльності: сприяння у забезпеченні життєдіяльності 

мешканців району, міста, міських громад, сприяння у вирішенні інших питань, 
необхідних для забезпечення захисту життя громадян та військово-патріотичне 
виховання молоді.

На протязі року Громадська організація “Дарницький юнацький корпус”, 
втілювала в життя свої статутні завдання, а саме організовувала військово- 
патріотичне виховання, для формування готовності юнаків старшого шкільного 
віку до строкової військової служби та формувало у молоді національну гідність 
до громадського обов’язку.

Були проводені учбові тренування на полігоні з тактичної медицини. Під 
час тренувань учасники вишколу провели практичні заходами, які необхідно 
задіяти при наданні першої медичної допомоги пораненому.

Особливу увагу приділяли стройовій підготовці, яка виховує у 
військовослужбовців високу дисциплінованість, звичку швидко, без зволікань, 
чітко та узгоджено виконувати прийоми та дії, бути підтягнутими і охайними.

Проводились змагання з лазерболу між командами.
Не малу увагу приділялось вивченню історії українського козацтва, яка 

сприяє патріотичному вихованню молоді і розвитку духовності та зміцненню 
моральних засад суспільства, формуванню здорового способу життя й 
готовності до захисту своєї родини, народу та держави.

Член правління Р.М.Дорійчук


