
       
Біографічна довідка делегованого представника Дніпровського 

районного відділення спілки ветеранів Афганістану 
  

1. Прізвище, ім’я, по батькові:   Базік  Олег Миколайович        

2. Посада і місце роботи, служби: член  Дніпровського районного відділення 

Спілки ветеранів Афганістану м. Києва               
3. Число, місяць, рік і місце народження:   10 червня  1965 року, місто Київ         

4. Стать:  чоловіча                

5. Національність:  українець                

6. Партійність: позапартійний   

7. Освіта:  вища, Київський інститут культури ім. Корнійчука  1995 р., 

культуролог-економіст 

8. Вчений ступінь, вчене звання, спеціальне звання:    не має          

9. Які має державні нагороди: орден  «За заслуги» Ш ступеня, медаль «За 

сприяння Збройним Силам України», медаль «За бойові заслуги»  

10. Домашня адреса:  02218, м. Київ, просп. Ватутіна, буд.2-Б, кв. 72  

11. Службова адреса:  місто Київ,  Дарницький бульвар, буд.23, тел 272-53-

16       

12. Загальний стаж роботи:  35 років.             

ОК «ГКА «Дніпровський» 

заступник голови правління з 2013 р.  

 Державний проектний інститут  «Укрдіпронафтотранс» 

       заступник директора  - 2011р.  

ТОВ «Компанія «Оргжитлобуд»  

 директор компанії забудовника багатоповерхових будівель-2006 р. 

ВАТ КБ «Хрещатик» 

керуючий Старокиївським відділенням - 2002 р.  

АКБ «Київ» 
директор Саксаганського відділення - 2001 р. 

АК АПБ «Україна» 

заступник керуючого Лук’янівського відділення в м. Києві - 1999 р. 

АКБ «Мрія» 

заступник директора Подільської філії в м. Києві - 1998 р. 

АК АПБ «Україна» 

заступник керуючого П’ятим Київським відділенням в м.Києві - 1994 р. 

КБ «ГеоБанк» 

заступник директора Київської філії - 1993 р. 

 ГО  «Військово – патріотичне об’єднання» м. Нікополя  

      Голова об’єднання - 1987 р.   

  Служба у лавах радянської армії    1983-1985 роки.               

Радгосп «Бортничі»   водій -  1982 р.  

13. Характеристика з зазначенням конкретних особливих заслуг особи : 

Базік Олег Миколайович з 1987 року є засновником одного із перших в 

Україні  військово-патріотичних об'єднань ветеранів війни в Афганістані міста 

Нікополя Дніпропетровської області.  



При виконанні інтернаціонального обов’язку в Республіці Афганістан 

отримав  поранення, але незважаючи на дані обставини, продовжує активну 

громадську роботу. 

За роки громадської роботи зарекомендував себе як порядна, організована, 

дисциплінована та ініціативна людина. Має великі організаційні здібності, 

безпосередньо організовує і проводить щорічно турніри  з футболу пам’яті 

загиблих воїнів в Афганістані. Для дітей старшокласників Дніпровського 

району проводить зустрічі воїнами – інтернаціоналістами. Проводить виховну 

роботу серед молоді, бере участь у проведенні уроків мужності в школах та 

військових частинах міста Києва з висвітленням  героїзму в період проведення 

бойових дій на території інших держав та волонтерської діяльності в зоні АТО. 

Висока   професійна   підготовка, а також  великий   життєвий досвід 

дозволяють Базіку О.М. зайняти гідне місце в середовищі «афганців» з їх 

складною, суперечливою долею. За чуйність і такт при вирішенні економічних, 

правових і життєвих питань з інвалідами, членами родин загиблих воїнів 

отримує щирі слова подяки з їх боку. Значну увагу приділяє підвищенню 

національно – патріотичного виховання молоді, формування у них поваги до 

історичного минулого України та сьогодення, сам є відданим патріотом 

України. Займає активну громадську позицію щодо відстоювання законних 

прав та інтересів інвалідів та учасників бойових дій, сімей загиблих в 

Афганістані. 

Є одним з ініціаторів створення групи підтримки громадського 

Євромайдану в столиці України, зокрема встановлення наметового містечка на 

Майдані Незалежності, в яких згуртовувались учасники бойових дій, члени 

Спілки, які стали живим щитом в перші дні конфлікту біля Адміністрації 

Президента України. У вільний від роботи час  як активіст  8-ої «афганської» 

сотні виконував завдання на Євромайдані. За його участю та особистим коштам 

надано палатку, електрогенератор, обігрівачі та інше приладдя. Протягом 

всього часу життєдіяльності «афганських» палаток за його підтримки 

надавались дрова,  продукти харчування, предмети особистої гігієни.  

Впродовж трьох років активно координує роботу Спілки по наданню 

допомоги військовим частинам на Сході нашої держави.  Активний учасник 

збору допомоги Збройним Силам України та добровольчим батальйонам. За 

його ініціативи та коштам організовано транспортні доставки гуманітарної 

допомоги бійцям в зону АТО. Здійснено закупівлю необхідного військового 

екіпірування та амуніції , засобів особистої гігієни  і першої необхідності, 

продуктів харчування.  

За активну участь у ветеранському русі в 2015 році був відзначений 

«Подякою» Голови Київської міської державної адміністрації, медалями та 

грамотами УСВА. 

 

 

Голова Правління                                                       С.М. Тріскач 

 

«11»  травня 2017 року  

  

 

 

 



 

 

Дніпровське районне відділення           

Спілки ветеранів Афганістану       

   м. Києва 
                                                02094, м. Київ, Дарницький бульвар, буд. 23, тел. 272-53-16  

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про результати діяльності інституту громадянського суспільства 

Загальна інформація про організацію та організаційно - правову форму 
Повна назва ІГС Дніпровське районне відділення Спілки ветеранів Афганістану 

м. Києва 
Скорочена назва ІГС СВА Дніпровського р-н м. Києва 

Дані про легалізацію 

ІГС 
Зареєстровано 23.03.1992р. за № 10671200000009777 

Мета діяльності та 

напрямки діяльності 

ІГС згідно статуту  

Задоволення та сприяння в реалізації економічних, соціальних, 

надання оздоровчої,медичної та матеріальної допомоги членам 

Спілки.                                                                                                                  

З моменту заснування Спілки на постійній основі проводяться 

наступні заходи: щорічно організуються різноманітні  спортивні 

заходи пам’яті загиблих воїнів в Афганістані, для дітей 

старшокласників Дніпровського району проводяться уроків 

мужності з воїнами – інтернаціоналістами з висвітленням  

героїзму в період проведення бойових дій на території інших 

держав та волонтерської діяльності в зоні АТО,  відстоювання 

законних прав та інтересів інвалідів та учасників бойових дій, 

сімей загиблих в Афганістані. 

Протягом трьох останніх років, члени Спілка активно 

проводять роботу по наданню допомоги військовим частинам 

на Сході нашої держави.   
Кількість членів 

організації 
634 чол. 

Контакти та інформація про наявні засобів інформування громадськості про власну діяльність інституту 

громадянського суспільства 

Поштова адреса, 

місцезнаходження 

ІГС 

  02094, м. Київ, Дарницький бульвар, буд. 23, тел. 272-53-16 

 

Електронна пошта - 
Досвід роботи у консультативно-дорадчих органах при органах виконавчої влади. 

         Громадська рада при Дніпровській районній державній адміністрації в м. 

Києві. 

 

 

 

Голова правління                                     С.М. Тріскач 

 

 



Мотиваційний лист Базік О.М. 

 Основним джерелом мотивації щодо участі у діяльності 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації є небайдужість до долі району, в якому я народився. 

Рідне місто Київ завжди мало самобутній вигляд, було квітучім, 

затишним та комфортним для проживання громади.  

 Останні десятиріччя навала «варягів» руйнує  неповторне 

обличчя міста, руйнує робочі місця та соціальні надбання киян. 

 Моя активна громадська позиція та попередній життєвий досвід 

постійно спонукають мене до рішучої боротьби з несправедливістю, 

ганебним руйнуванням міста та чиновницьким свавіллям.  

          Моя діяльність у 

попередніх каденціях Громадської ради при Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації чітко вказує на зростання 

самосвідомості громади та можливостей громадських рад ставити 

кордон чиновницькому свавіллю та депутатському антисоціальному 

безладу у рідному місті Києві. 

 
 

 


