
Біографічна довідка уповноваженого представника

ГО «Дарницька Гроїиадська Варта» на участь в установчих зборах з 
формування нового складу Громадської ради при виконавчому органі 

Київської міської ради (КМДА) Конера Евгена Геннадійовича

Конер Євгеній Геннадійович народився 27 вересня 1995 року в м. Києві. 
Громадянин України.

Закінчив:
- У 2010 р. закінчив Середню загальноосвітню школу № 302 в м. 

Києві;
- З 2010 по 2013 р. навчався у Київському Коледжу Зв’язку;
- З 2013 по 2016 р. навчався в Одеській Національній Академії 

Зв’язку.

Трудова діяльність:
З початку 2017 року й по сьогодні -  являюсь співвласником ТОВ 

«ТРАНСБУД 2009»

Відомість про сімейний стан: 
Неодружений, дітей не маю.

Судимість відсутня.

Контакти: 063-612-46-09

Заст.Голови ГО «ДГВ»
Р.М.Дорійчук



ІНФОРМАЦІЯ 
про результати діяльності інституту громадянського 

суспільства протягом року

1. Громадська організація «Дарницька Громадська Варта»,
2. Свідоцтво про реєстрацію №1416340 від 06.03.2014 року.
3. Місцезнаходження організації: 02096 м.Київ вул.Сімферопольська 5/1 

Адреса електронної пошти: с1^у.кіеу.ро$1(^^таі1.сот
Контактний номер телефону: 068-686-43-53 , 099-438-61-88

4. Мета та напрями діяльності: Організація створена з метою здійснення та 
захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, 
соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів громадян. 
Організація об’єднує небайдужих громадян, учасників бойових дій, 
учасників АТО, інвалідів АТО та війни, учасників миротворчих місій. 
Метою Організації є сприяння у забезпечені життєдіяльності мешканців 
району, міста, міських громад, сприяння у вирішенні інших питань, 
необхідних для забезпечення захисту життя громадян.

5. Результати діяльності ІГС: Під час проведення АТО в Україні -
ГО “Дарницька Громадська Варта” провела масштабні гуманітарні акції 
по всій лінії фронту. На основі волонтерської діяльності ГО “Дарницька 
Громадська Варта” була створена Благодійна Організація “Міжнародний 
Волонтерський Фонд” , а також був створений ЗТрО «ДГВ». За 2016 р. ГО 
«ДГВ», було проведено низку заходів по роботі з дітьми учасників АТО 
переселенців та дітьми малозабезпечених сімей: Організація дитячого 
відпочинку за кордоном ,а саме в Угорщині; Проведення районного 
конкурсу серед талановитих дітей; Організація свят та забезпечення 
подарунками. Участь у проекті «Європейські цінності для дітей України» 
організація дитячого відпочинку за кордоном ,а саме в Угорщині. Участь 
у навчання ЗТрО РУХІОО.Тризуб : Були проведені 26-27 березня 2016 

року. В них наш загін був основою зведених ВОП і РОП з БП на північній 
стороні Жовтих.З приданими підрозділами всього було 128 людей на РОПі 
і двох ВОПах північної сторони, із них близько 100 людей особового 
складу ЗТрО ДГВ. Завдяки проведеним тренуванням, результати навчань 
були більш значними і багато з особового складу отримали подяки від 
керівництва.

Заступник Г олови Дорійчук Р.М.


