ЗВІТ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ОКРУГУ №108

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА
СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2016
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ЗВІТ

«ДЕПУТАТСЬКИЙ ФОНД»

(кошти міського бюджету, виділені на округ) 499995,15 грн.
Матеріальна допомога за заявами 422
мешканців округу

291714,98 грн.

Каструлі для кухні
дитячого садка №425

10000,00 грн.

Зварювальний апарат та шліфувальна
машина для
ЖЕД-904 (бул. І. Лепсе, 23-А)

4942,50 грн.

Стільчики та ліжка для дитячого садочка
№334 «Дельфін»

33675,00 грн.

Парти та стільці
для 10-А класу СЗШ №67 13650,00 грн.
Ліжка дитячі, столи двомісні, лави дитячі
для роздягальні, стільці дитячі, кухонний
посуд для дитячого садочка №396
«Сонечко»

26947,00 грн.

Секції кутові, радіусні, 2- та 4-дверні,
стіл фігурний, ігровий куточок,
стільці дитячі, лави для роздягання, вішалки
для рушників для дитячого садочка №432

29477,98 грн.

Вікна у СЗШ №26

50823,20 грн.

Заміна вікон у ДНЗ №396

38764,49 грн.

Ó 2016 ðîö³ íà àäðåñó ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ Âÿ÷åñëàâà Íåïîïà
íàä³éøëî 723 çâåðíåíü â³ä ìåøêàíö³â òà îðãàí³çàö³é.
Ï³äãîòîâëåíî ³ ïîäàíî 238 äåïóòàòñüêèõ çâåðíåíü òà çàïèò³â.
2

ЗВІТ ОБ’ЄКТИ ОКРУГУ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО

І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЄВА НА 2016 РІК
(за поданням депутата В.Непопа)

Замінені вікна у під’їздах будинків за адресами:
вул. Героїв Севастополя, 11 під’їзди №1, 2, 3, 4
вул. Героїв Севастополя, 17-Б під’їзди №1, 2, 3, 4
вул. Героїв Севастополя, 18/2 під’їзди №5, 6, 7
вул. Західна, 12 під’їзд №2
вул. Метробудівська, 8 під’їзди №1, 2, 3
вул. Метробудівська, 9/9 під’їзди №1, 2, 3
вул. Метробудівська, 10/11 під’їзди №1, 2, 3
бул. І.Лепсе, 53 під’їзди №1, 4
бул. І.Лепсе, 31 під’їзди №1, 8
бул. І.Лепсе, 19 під’їзди №1, 2, 3, 4
вул. Гарматна, 32 під’їзди №1, 2, 3, 4
вул. Гарматна, 34 під’їзди №1, 2, 3, 4
просп. Комарова, 28 під’їзди №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
просп. Комарова, 16 під’їзди №1, 2, 3
Заміна вікон за адресами:
вул. Метробудівська, 6
вул. Метробудівська, 6-А
вул. Метробудівська, 7
вул. Героїв Севастополя, 7
бул. І.Лепсе, 31 під’їзди №2, 3, 4, 5, 6, 7
бул. І.Лепсе, 41
вул. М.Василенка, 8-А
вул. М.Василенка, 8 під’їзди №2, 8
вул. М.Василенка, 4
вул. М.Василенка, 12 під’їзди №1, 2, 3, 4, 5
вул. Західна, 12 під’їзди №1, 3
вул. В.Чумака, 4
Виконано капітальний ремонт внутрішніх будинкових
мереж за адресами:
вул. Героїв Севастополя, 8 (каналізація)
вул. Героїв Севастополя, 10-А (ХВП, ГВП, ЦО)
вул. М.Василенка, 11-А (перетяжка стояків)
вул. Західна, 14 (ХВП, ГВП, ЦО)
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ØÊÎËÀÌ, ÄÈÒß×ÈÌ ÑÀÄÎ×ÊÀÌ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ßÌ
ÄËß Ä²ÒÅÉ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÈÌÈ ÌÎÆËÈÂÎÑÒßÌÈ
Січень 2016
У Центрі дитячої та юнацької творчості
Солом’янського району організований
показ вистави «Зимовий подарунок», на яку
запрошено дітей з малозабезпечених родин,
діток з фізичними обмеженнями, родини
працівників ЖЕД, громадських організацій.

Березень 2016
До 8 Березня проведений конкурс дитячих
малюнків «Моя чудова мама» серед дітей
віком від 3 до 16 років. 44 переможці
нагороджені дипломами і подарунками,
які надав фонд: білетами до Національного
цирку, запрошеннями до зоопарку
«12 місяців». Кожен переможець
отримав по два білети.
У спортивній залі дитячого садка №425
встановлено нові світильники із захисною
сіткою та відремонтовано холодильник.

Квітень 2016
Придбано мультимедійний проектор
для СЗШ №46.

Травень 2016
На прохання організації осіб з обмеженими
можливостями «Родина» закуплено 26 наборів
канцтоварів для діток, у тому числі нетоксичні
фарби, якими можна малювати руками.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ØÊÎËÀÌ, ÄÈÒß×ÈÌ ÑÀÄÎ×ÊÀÌ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ßÌ
ÄËß Ä²ÒÅÉ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÈÌÈ ÌÎÆËÈÂÎÑÒßÌÈ
Червень 2016
Придбано пожежні ящики та пожежні рукави
для дитячого садка №425.

Липень 2016
Допомога школі №67 зі шпаклюванням
тріщин і дірок після заміни світильників
у холі та на поверхах 1, 2, 3 і 4.
Частковий ремонт металевої огорожі СЗШ №161
на вул. Каблукова, 14.

Серпень 2016
Відремонтували стелю харчоблоку та відкоси
у школі №67.
Ремонт у приміщенні громадської організації
інвалідів «Родина». На підлозі ґанку замінили плитку
і пофарбували перила, у вхідній групі поклали нову
плитку, зробили шпаклювання, фарбування стін
і стелі, у санвузлі – замінили плитку і пофарбували
стіни зі стелею.

Вересень 2016
До 1 Вересня подарували 356 канцелярських
наборів першокласникам шкіл №№ 26, 46, 67, 161,
а також центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді, який опікується переселенцями, сім’ями
загиблих в зоні АТО, багатодітними та родинами
з дітьми з особливими потребами.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ØÊÎËÀÌ, ÄÈÒß×ÈÌ ÑÀÄÎ×ÊÀÌ ÒÀ ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²ßÌ
ÄËß Ä²ÒÅÉ Ç ÎÁÌÅÆÅÍÈÌÈ ÌÎÆËÈÂÎÑÒßÌÈ
Жовтень 2016
Привітали солодкими подарунками педагогічні колективи шкіл
№№ 26, 46, 67, 161 та дитячих садочків №№ 225, 334, 383, 395, 396,
425, 432, 483, ШДС І ступеня «Палітра» з Днем Учителя.
Подарували канцелярські набори 120 діткам зі спеціалізованої школи
«Надія» з нагоди 24-ої річниці з Дня заснування школи, де переважно
навчаються дітки з ДЦП.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÏÐÎÅÊÒÈ Ó ÃÀËÓÇ² ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ ÒÀ ÆÊÃ
Проведено ремонт під’їздів у 2016 році:
вул. Героїв Севастополя, 14
під’їзди №1, 2, 3 та 4
вул. Героїв Севастополя, 11-Б під’їзд №1
вул. Героїв Севастополя, 11-А під’їзд №3
вул. Метробудівська, 8 під’їзди №1, 2
вул. В.Чумака, 8 під’їзд №1
вул. В.Чумака, 4 під’їзди №2, 3, 4
просп. Комарова, 28 під’їзди №3, 5
бул. Івана Лепсе, 31 під’їзд №1
вул. М.Василенка, 4 під’їзд №2
вул. М.Василенка, 8 під’їзд №8
вул. Героїв Севастополя, 13 під’їзд №3
вул. Героїв Севастополя, 22 під’їзд №1
вул. М.Василенка, 14-Б під’їзд №4

Заміна поштових скриньок у 2016 році:
бул. І.Лепсе, 11, 27
бул. І.Лепсе, 29 під’їзд №4
бул. І.Лепсе, 19 під’їзди №3, 4
бул. І.Лепсе, 21-Б
бул. І.Лепсе, 27-А
бул. І.Лепсе, 53 під’їзди №№1, 2, 3, 4, 5
вул. М.Василенка, 12
вул. М.Василенка, 8
вул. М.Василенка, 4 під’їзд №2
вул. Західна, 12 під’їзди № 2, 3, 4
вул. Метробудівська, 4-А, 5, 6-А
вул. В.Чумака, 8
вул. В.Чумака,4 під’їзд №3, 4
вул. Героїв Севастополя, 1
вул. Героїв Севастополя, 11-А
вул. Героїв Севастополя, 17-А під’їзд №2
вул. Героїв Севастополя, 17-Б
вул. Героїв Севастополя, 11-Б
під’їзди №№1, 2, 3, 4

Частково встановили залізобетонну огорожу у подвір’ї будинку 55 по бульвару Лепсе.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÏÐÎÅÊÒÈ Ó ÃÀËÓÇ² ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ ÒÀ ÆÊÃ
Січень–лютий 2016
Заміна каналізаційних труб у підвальному приміщенні на вул. Героїв Севастополя, 11-А
(крани, компенсатори, пластикові відводи).

Березень 2016
Встановили міжповерхові грати у 2-му під’їзді
на вул. Героїв Севастополя, 1.
Встановили піддашки на вул. Героїв Севастополя,
1 (перший під’їзд) та вул. Метробудівській,
12 (третій під’їзд).

Квітень 2016
Провели весняну толоку у парку «Орлятко» 16 квітня.
Наприкінці квітня зарибили озеро у парку «Орлятко»,
випустивши туди 200 кг білого амура.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÏÐÎÅÊÒÈ Ó ÃÀËÓÇ² ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÞ ÒÀ ÆÊÃ
Травень 2016
Завезено землю для благоустрою прибудинкових
територій та дошкільних закладів, а саме 260 тонн
за адресами:
вул. Героїв Севастополя, 3 (дитячий садок №334),
15-А (дитячий садок №425)
вул. Метробудівська, 4-А, 8, 10/11
вул. Героїв Севастополя, 18/2
бул. Лепсе, 31 (від 4 до 6 під’їзду), 27-А
вул. Василенка, 8 (5–6 під’їзд)
вул. Чумака, 3 (дитячий майданчик), 8, 13
Школа №67.
Для інваліда першої групи облаштували помешкання
на вулиці Чумака, 8-А: встановили два вікна, відливи,
підвіконня, москітні сітки і облаштували пандус
для можливості виїжджати на візку у подвір’я.

Червень 2016
За заявами соціально незахищених мешканців округу
закуплено та видано 52 лічильники холодної і гарячої
води.

Липень 2016
Відремонтували насос на прохання ЖЕД-906 (після
прориву труби у будинку №14 по вулиці Західній).
Встановили нові броньовані двері пенсіонерці, яка
мешкає на окрузі (старі двері зламали грабіжники).
На прохання ЖЕД-906 для забезпечення потреб
округу закуплено 1000 ламп.

Серпень 2016
На прохання мешканців встановили лавки та урни
під другим під’їздом будинку 11 на вул. Метробудівській.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÏÐÎÅÊÒÈ Ç Ï²ÄÒÐÈÌÊÈ ÑÏÎÐÒÓ ÒÀ ÄÈÒß×Î¯ ÒÂÎÐ×ÎÑÒ²
Травень 2016
Допомога організаторам Всеукраїнського турніру
з таеквондо «Разом до перемоги», в якому взяв
участь клуб «Вулкан» (Солом’янський район),
команди з 6 регіонів України, а також з Польщі.
Загалом 240 дітей та юнаків зібрали ці змагання
у спортивному клубі «Меридіан». Юні спортсмени
клубу «Вулкан» завоювали
8 перших, 4 других
та 9 третіх місць.
Підтримали проведення Всеукраїнського фестивалю
«Київ Арт Тайм».

Вересень 2016
Відповідно до програми київського міського голови
Віталія Кличка «Безкоштовний спорт доступний
кожному» на бульварі Лепсе, між будинками 21-Б
і 21-В, відкрито новий сучасний антивандальний
спортивний майданчик.

Листопад 2016
Допомога трьом спортсменам клубу «Вулкан» у поїздці на змагання до Польщі у складі збірної
від України.

Грудень 2016
Відповідно до програми Київського міського голови Віталія Кличка «Безкоштовний спорт
доступний кожному», між будинком на вул. Героїв Севастополя, 18/2 та будинком на вул.
В.Чумака, 4 відкрито новий сучасний антивандальний спортивний майданчик.
Підтримка вокального і хореографічного конкурсу-фестивалю Kiev Art Time, в якому взяли
участь тисяча талановитих дітей віком від 3 років. Журі очолив Народний артист України
Григорій Чапкіс. Kiev Art Time давно виріс з масштабів районного конкурсу і став відомим
по всій Україні. Його вихованці не раз виступали на святах ветеранів чи перед бійцями АТО,
а також брали участь в масових святах Солом’янського району.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÀÐÌ²¯ ÒÀ Ñ²Ì’ßÌ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â
З початку року 10 разів проводжали та зустрічали бійців 101-ої окремої бригади
охорони ГШ ЗСУ, які виїжджали або поверталися з виконання бойових завдань у зоні
АТО на Донбасі. Щоразу закуповували та передавали допомогу: каву, приправи, гігієнічні
засоби, цигарки, ліхтарики, батарейки, бензопили, електрообладнання, пусковий зарядний
пристрій, будівельні матеріали, українську символіку.

Січень-лютий 2016
Надано матеріальну допомогу родині померлого«кіборга» з Донецького аеропорту
Балкового Олександра з 90-го окремого аеромобільного батальйону. Також удові
загиблого видано лічильники холодної і гарячої води для зменшення комунальних оплат.
Підтримали участь бійців 101-ї бригади охорони ГШ ЗСУ у спортивних змаганнях
з мас-реслінгу в Мелітополі, оплативши команді проїзд.

Березень 2016
Привітали подарунками та квітами 85 жінок 101-ї бригади охорони ГШ ЗСУ
зі святом 8 Березня.
Привітали 101-у бригаду охорони ГШ ЗСУ з 24-ю річницею з Дня заснування.
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ЗВІТ ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ

ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)

ÄÎÏÎÌÎÃÀ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊ²É ÀÐÌ²¯ ÒÀ Ñ²Ì’ßÌ Â²ÉÑÜÊÎÂÎÑËÓÆÁÎÂÖ²Â
Квітень-червень 2016
Допомогли родині загиблого Олега Афанаса, солдата розвідроти 81 десантно-штурмової
бригади.
Завершили реконструкцію казарми 101-ї бригади охорони ГШ ЗСУ. Вдалося перетворити
непридатну для проживання будівлю на комфортабельний сімейний гуртожиток
для військовослужбовців. Новоселами стали 48 осіб. Одна кімната призначена
для «контрактника» з батьками-інвалідами, яких було вивезено з окупованої
території Донецької області, одна кімната – для «холостяків» і 10 кімнат для сімейних
військовослужбовців. Капітальний ремонт будівлі на півтисячі квадратних метрів провели
за благодійні кошти разом з командою народного депутата Дмитра Андрієвського, а на етапі
косметичного ремонту й оформлення кімнат долучилися й ті, хто там планував мешкати.
Перед урочистим перерізанням стрічки військовослужбовців привітав перший заступник
начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-полковник Геннадій Воробйов. Освятили житло,
вручили відзнаки і побажали новоселам щасливого облаштування у своїх оселях.
Протягом квітня – червня 2016 року підтримували футбольну команду «Київський Авангард»
101-ої окремої бригади охорони ГШ СЗУ, яка брала участь у турнірі Ліги учасників АТО
та посіла 5-те місце. Фансектор 101-ої бригади виборов І місце за найкращу вболівальницьку
підтримку команди
на турнірі.
А 8-річна Маша
Драбинога отримала
приз як наймолодший
футбольний
вболівальник.
Придбали канцтовари
та гігієнічні засоби
молодим хлопцям,
які приєдналися
до братерства
101-ї бригади та
прийняли Військову
присягу на вірність
українському народові.
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Серпень 2016
Напередодні 1 вересня Спілка Ветеранів АТО Солом’янського району м. Києва разом з Військовим комісаріатом
Солом’янського району влаштували свято для 300 дітей
учасників АТО. 28 серпня діти разом з батьками були запрошені у парк «Дитяча Планета Київ», де досхочу стрибали
на батутах, пірнали у поролоновий басейн, грались у аерохокей, у зонах з кульками, у лабіринтах, на гойдалках. Там
же школярі від 6 до 16 років отримали від фонду В.Непопа
набори шкільної канцелярії, а найменші – ще й ранці.

Жовтень 2016
За заявою учасника АТО відремонтували дах над його
квартирою у будинку 19 по вул. Героїв Севастополя.
Закупили та передали 101-ій бригаді охорони ГШ ЗСУ
канцтовари для 400 військовослужбовців строкової служби,
які призвані восени.
14 жовтня 2016 року привітали військовослужбовців 101-ої
окремої бригади охорони ГШ ЗСУ з Днем Захисника України,
поклали квіти на Алею слави загиблим бійцям. Також у
парку на вулиці Вінницькій разом зі Спілкою ветеранів
АТО Солом’янського району, депутатами Київської міської
ради, громадськими активістами, членами сімей загиблих,
ветеранами Великої Вітчизняної війни, бійцями 101-ї
бригади зустрілися, щоб відзначити День Захисника України.
З депутатом Верховної ради України Дмитром Андрієвським
вручили бійцям відзнаки від Київського міського голови. Ідея
перетворити парк на Вінницькій на парк-меморіал на честь
Захисників України підтримана депутатами від району
(в тому числі В.Непопом) і зараз проходить погодження
на рівні міста. В цей день на місці майбутнього паркумеморіалу заклали гільзу від 125-міліметрового снаряду.
Усім присутнім представили фотовиставку портретів героїв
району з їх спогадами та історіями.
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Провели конкурс малюнків до Дня Захисника
України серед вихованців та учнів шкіл №67 і 46
та садочків №№225, 334, 383, 396, 425 і 432. Всього
240 малюнків, листівок і поробок отримало журі.
Вручили призи від фонду 39 переможцям – білети
на нове шоу «Дім таємничих пригод», у зоопарк
«XII місяців» і контактний зоопарк «Анімал Парк».
Кожен отримав по два білети – для себе і для
супроводжуючого. Дитячі привітання і теплі звістки
з мирного життя передані бійцям у зону АТО.

Листопад 2016
Військова частина, на базі якої сформована
101-ша бригада охорони Генерального штабу
Збройних Сил України, отримала нову допомогу
у вигляді ремонтних робіт у військовій казармі
на 270 чоловік. За підтримки народного депутата
Дмитра Андрієвського та депутата Київради
Вячеслава Непопа проводяться електромонтажні
і сантехнічні роботи, фарбування приміщення,
облицювання плиткою, встановлення обладнання
для створення комфортних умов для занять
і відпочинку військовослужбовців. Потреба
в ремонті казарми і створення «з нуля»
додаткових умов для військовослужбовців
виникла у звязку зі збільшенням особового складу
101-ї бригади на 400 осіб. У казармі мешкають
як «контрактники», так і військовослужбовці
строкової служби.
Надано матеріальну допомогу мешканцю округу,
учаснику АТО Сергію Салію, який внаслідок
поранення на Луганщині змушений пересуватися
на візку, а також Олексію Харсіці, інваліду першої
групи, який був жорстоко побитий на Банковій
на початку грудня 2013 року і втратив здоров’я.
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Січень 2016
Щедрий вечір провели у Територіальному центрі
соціального обслуговування населення Солом’янського
району. Виділили кошти на те, щоб працівники центру
купили продукти, наварили обід і запросили самотніх
пенсіонерів та осіб з особливими потребами.

Лютий-березень 2016
Допомогли сім’ї Апаткіних (бул. І.Лепсе, 36-В), які
пережили пожежу в квартирі після перепаду тиску
електромережі. Замінили електропроводку, вставили
вікно, придбали плитку для підлоги, передали теплі речі.
12 березня 2016 року у парку «Орлятко» провели свято
Масляної. Організували концерт військового оркестру
і легендарної школи танців Kiev Art Time. Пригощали
гарячими млинцями, пиріжками, бутербродами,
чаєм і цукерками. У зоні розваг для дітей працювали
аніматори, «велорікші», майстри аквагриму, був батут,
надувні кульки та солодка вата.

Квітень 2016
До свята Великодня у 2016 році передали майже 6 тисяч
пасок у дитячі садочки №№ 225, 334, 383, 395, 396,
425, 432, 483 та ШДС 1 ступеню «Палітра», ветеранські
організації, громадські організації, які працюють
для дітей з обмеженими можливостями, районний
територіальний центр соціального обслуговування
населення, родинам загиблих воїнів АТО.

Травень 2016
До Дня Перемоги у парку «Орлятко» провели
святковий концерт для ветеранів ВВВ та учасників АТО з польовою кухнею зі смачним обідом,
розвагами та конкурсами для дітей, танцями та співами. Також надали матеріальну допомогу
ветеранам і учасникам бойових дій в АТО (всього 386 осіб).
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Надано матеріальну допомогу медсестрам
патронажної служби Товариства Червоного Хреста
України Солом’янського району до Дня медичної
сестри.
Придбали путівку у Центр медичної реабілітації
та санаторного лікування у Пущу-Водицю
для Лідії Третяк, інваліда другої групи з дитинства.

Липень 2016
Допомогли Ренаті Лазоренко з оплатою витрат
на лікування в Трускавці у клініці Козявкіна.

Вересень 2016
Взяли участь у благодійній акції «Українські
книги – у школи столиці!» та зібрали майже
150 україномовних книг для дітей шкільного віку.
Передали їх у СЗШ №46.
На Свято Яблучного Спаса допомогли
Територіальному центру соціального обслуговування
населення Солом’янського району організувати
свято. Самотні літні люди радіють можливості
вийти зі своїх чотирьох стін, поговорити з сусідами,
відчути себе в центрі уваги. Фонд В.Непопа передав
подарунки для 290 осіб, які перебувають на обліку
районної соціальної служби. Запрошений священик
освятив пироги з маком, мед, яблука, груші.
Привітали подарунками та квітами двох 100-річних
іменинниць Земскову Анну Іванівну та Лінник
Єлизавету Олексіївну. Обидві живуть на проспекті
Комарова, у сусідніх будинках.
Оплатили черговий курс лікування Наталці Латюк
у клініці Козявкіна та витрати по її перебуванню
разом з мамою у Трускавці.
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Листопад 2016
Привітали працівників Територіального
центру соціального обслуговування
населення Солом’янського району
зі святом соціального працівника,
подарували солодощі.
17 листопада допомогли учасникам хорів
«Синевір» і «Золота осінь» (самотнім
мешканцям, які перебувають на обліку
соціальних служб) організувати День
іменинника у приміщенні Територіального
центру соціального обслуговування
населення Солом’янського району.
Надали хористам матеріальну допомогу.
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Грудень 2016
Участь у відкритті меморіальної дошки
на честь Максима Харченка – снайпера,
добровольця батальйону «Кіровоград»,
який загинув під Іловайськом влітку 2014
року. М.Харченко навчався у школі №67,
і його вчителька досі там викладає.
Її нинішній клас, 1-А, виступив з ініціативою
відкрити меморіальну дошку на вході
до школи.
Разом з фондом «Життя всупереч»
підтримали українців зі сходу. Для дітей
з родин переселенців, у тому числі
школярів з 67-ї та 26-ї шкіл, у ляльковому
театрі організована концертна програма
«Мандрівка до Святого Миколая».
11 грудня у колонній залі КМДА відбулося
свято для сімей, якими опікується
громадська організація «Родина».
БФ «Солом’янка» надав новорічні
подарунки.
Родини воїнів АТО, сім’ї, які виховують дітей
з особливими потребами, та інших соціально
незахищених киян 25 грудня запрошено
на інтерактивний спектакль «Пригоди
Пітера Пена». Організовано за підтримки
Д.Андрієвського та В.Непопа. Після вистави
діти отримали солодкі подарунки.
До Нового 2017 року діти отримали 3059 новорічних солодких подарунків: ДНЗ №№225,
334 «Дельфін», 383, 395, 396 «Сонечко», 425 «Теремок», 432, 480 «Палітра», 483 (нічний),
спеціалізована загальноосвітня школа «Надія», ГОІ «Родина», Благодійний фонд БО «Діти
Чорнобиля за виживання», Школа танців «Київ Арт Тайм», ЖЕД-904, ОСН Комітет мікрорайону
«Грушківський», Територіальний центр соціального обслуговування населення Солом’янського
району м. Києва та 101-ої окремої бригади охорони ГШ ЗСУ.
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Áëàãîä³éíèé ôîíä
«ÑÎËÎÌ’ßÍÊÀ»
(виконує функції громадської приймальні депутата
Київської міської ради Вячеслава Непопа)
бул. Гавела (І.Лепсе), 55
Тел. (044) 404 14 97
Прийом депутата Київради В.Непопа:
кожна перша і третя середа місяця,
з 15.00 до 18.00
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