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Я, Лихітченко Костянтин Петрович, народився 07.06.1971р. в м. Київ, 
Україна. 

в 1988 році закінчив 10 класів середньої школи м. Києва. Навчався добре. 
          У період 1989-1991 рр. проходив строкову службу в в/ч 55201 в м.Пенза–19. 
Лихітченко Костянтин Петрович з 1991 року розпочав трудову діяльність в 
приватному підприємстві. Учасник революції гідності у 2013–2014рр.; з березня 
2014р. добровільно став волонтером із забезпечення Збройних сил України та 
Добровольчих формувань в АТО.  
 За час проведення АТО протягом 2014–2017рр. регулярно особисто 
доставляв і доставляє по цей час безпосередньо на передову в зону АТО тактико–
технічне спорядження, медикаменти та іншу допомогу частинам Збройних сил 
України, польовим та прифронтовим шпиталям, Добровольчим формуванням та 
дитячим будинкам, що знаходяться на прилеглій території до зони АТО, а також 
безпосередньо в зоні АТО.  
 Приймав активну участь у відновленні та ремонті "шилок" на полігоні 
військової частини "Десна". 
          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 Оболонському районі м.Києва. Користується повагою 
серед мешканців району. 

 
 
 
Лихітченко К.П.                      ________________________ 
Тел. 0638977585 



 

Професійна спілка військовослужбовців–ветеранів,  
учасників бойових дій,  

учасників АТО та поліцейських 
ЄДРПОУ 40382063 

адреса: м. Київ, 04201, вул. Грушевського, 4–В,  
Тел. 0663811783 

 

ініціативній групі з підготовки установчих зборів 
 представників інститутів громадянського суспільства  

з формування нового складу  
Громадської ради при виконавчому органі  

Київської міської ради (КМДА) 
 
 

Інформація про результати діяльності  
Професійної спілки військовослужбовців–ветеранів, учасників бойових дій, 

Учасників АТО та поліцейських 
 
 

Наша Профспілка була зареєстрована 03.03.2016р. Протягом року 
Профспілка проводила активну діяльність у наступних напрямках: 

1. Волонтерський рух по допомозі ЗСУ, НГУ, СБУ та добровольчим 
батальйонам в АТО.  

2. Постійно ведеться спортивно-патріотична та просвітницька робота 
серед молоді та юнацтва, щодо збереження українських сімейних цінностей, 
традиційних звичаїв, та збереження культурної самоідентифікації українців. 
Проводяться щотижневі вишколи та ПВП. 

4. Приймає участь у відстоюванні інтересів та соціального забезпечення і 
реабілітації військовослужбовців, ветеранів, учасників бойових дій, Учасників 
АТО та поліцейських. 

6. Є членом координаційної ради волонтерів при Оболонській районній 
державній адміністрації. 

7. Регулярно допомагає сім'ям бійців АТО в Оболонському районі та 
приймає участь в соціальних проектах з допомоги малозабезпеченим та особам 
з обмеженими можливостями. 
 
 
 
Голова Профспілки  
Маматов О.Л. 
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