
1

ЗВІТ ДЕПУТАТА
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ПО ОКРУГУ №108
ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА
СІЧЕНЬ – ГРУДЕНЬ 2017

ЗВІТ
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У 2017 році на виконання депутатських 
функцій в окрузі №108 та на роботу 
з громадянами з міського бюджету було 
виділено 550 000,00 гривень, які були 
розподілені таким чином:

 Матеріальна допомога за заявами
458 мешканців – 357 849,17 грн 

 120 дитячих ковдр для ДНЗ №334 
«Дельфін» – 22 680,00 грн 

 45 комплектів постільної білизни 
для ДНЗ №395 – 11 056,50 грн 

 35 дитячих ліжок для ДНЗ №334 – 35 805,00 грн 
 Нові меблі (столи, шафи та ігрові набори) для ДНЗ №425 – 34 599,00 грн 
 Заміна вікон у СЗШ №46 – 46 386,60 грн 
 Заміна вікон у СЗШ №67 – 20 772,43 грн 
 Новий кухонний інвентар для СЗШ №67 – 10 162,00 грн 
 Насос для ЖЕД №904 (бул. Вацлава Гавела, 23-А) – 4 464,00 грн 
 Інструменти (акумуляторна дриль-шурупокрут, електричний перфоратор, 

зварювальний інвертор) для ЖЕД №904 – 6 223,50 грн 

КОШТИ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ ДЛЯ ОКРУГУ  549 998,20  ГРИВЕНЬЗВІТ
Ó 2017 ðîö³ íà àäðåñó 
ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ 
Âÿ÷åñëàâà Íåïîïà 
íàä³éøëî 690 çâåðíåíü 
â³ä ìåøêàíö³â 
òà îðãàí³çàö³é.
Ï³äãîòîâëåíî ³ ïîäàíî 
187 äåïóòàòñüêèõ çâåðíåíü 
òà çàïèò³â.
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 вул. Героїв Севастополя, 5-А
 вул. Героїв Севастополя, 7-А
 вул. Героїв Севастополя, 7-Б
 вул. Героїв Севастополя, 13
 вул. Героїв Севастополя, 13-А
 вул. Героїв Севастополя, 17-А
 вул. Героїв Севастополя, 17-В
 вул. Героїв Севастополя, 18/2, під’їзди №2, 3, 4
 вул. Героїв Севастополя, 22
 вул. Героїв Севастополя, 24/2
 вул. Героїв Севастополя, 26
 вул. М.Василенка, 12-А
 вул. М.Василенка, 14

 вул. М.Василенка, 14-Б
 вул. М.Василенка, 14-В
 вул. Метробудівська, 5
 вул. Метробудівська, 9/9, під’їзд №4
 вул. Метробудівська, 10/11, під’їзд №4
 вул. Метробудівська, 12
 бул. Вацлава Гавела, 15
 бул. Вацлава Гавела, 19-А
 вул. Гарматна, 29/31, під’їзди №1, 2, 3 та 5
 вул. Гарматна, 39-А
 вул. Гарматна, 39-Б
 вул. Гарматна, 39-В
 вул. В.Чумака, 8

ОБ’ЄКТИ ОКРУГУ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2017 РІК
ЗА ПОДАННЯМ ДЕПУТАТА В.НЕПОПА:ЗВІТ

Заміна вікон на енергозберігаючі у під’їздах будинків за адресами:

Розпочато заміну вікон за адресами:

 вул. Героїв Севастополя, 8
 вул. Героїв Севастополя, 10-Б
 вул. Героїв Севастополя, 12
 вул. Героїв Севастополя, 14

 вул. Героїв Севастополя, 16
 вул. Метробудівська, 3
 бул. Вацлава Гавела, 11
 бул. Вацлава Гавела, 13
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Утеплення та капітальний ремонт дитячих садочків

У шести садочках округу у другій половині 2017 розпочато капітальний ремонт, який 
включає: утеплення будівлі із заміною старих вікон і вхідних дверей, оновлення фасадів, 
відмостку для профілактики розмивання фундаменту тощо. Таким чином після 
капітального ремонту, який буде завершено у 2018 році у садочках №№225, 432, 425, 396, 
334, і 480 «Палітра», а також враховуючи новий садок №383, зданий в експлуатацію у 2015 
році, всі 100 % садочків округу стануть утепленими та отримають енергоощадні вікна.

ОБ’ЄКТИ ОКРУГУ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОГРАМИ
ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА НА 2017 РІК
ЗА ПОДАННЯМ ДЕПУТАТА В.НЕПОПА:ЗВІТ

 бул. Вацлава Гавела, 17
 бул. Вацлава Гавела, 21-А
 бул. Вацлава Гавела, 25
 бул. Вацлава Гавела, 29
 бул. Вацлава Гавела, 43
 бул. Вацлава Гавела, 43-А
 бул. Вацлава Гавела, 53, під’їзди №2, 3 та 5

 бул. Вацлава Гавела, 55
 вул. М.Василенка, 11
 вул. М.Василенка, 11-А
 вул. М.Василенка, 12, під’їзди №6, 7 та 8
 вул. М.Василенка, 14-А
 просп. Комарова, 4-А
 вул. В.Чумака, 5

 вул. Героїв Севастополя, 10-Б
 бул. Вацлава Гавела, 31

 вул. Західна, 11

Капітальний ремонт внутрішніх будинкових мереж 
(холодне і гаряче водопостачання, каналізація) за адресами:
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Відремонтовані сходи та ґанок СЗШ №46 
(вул. М.Василенка, 10).

Відремонтовано частину стелі харчоблоку 
у СЗШ №67 (70кв.м.).

Виготовили та встановили нові ворота 
СЗШ №67 (вул. Героїв Севастополя, 9-А).

Встановили нові ґрати на першому поверсі 
СЗШ №67 (1-Б клас).

200 подарунків передані дітям, якими 
опікується Благодійна організація 
Благодійний фонд «Діти Чорнобиля 
за виживання». Подарунки вручені після 
концерту дитячої творчості з нагоди 
річниці Чорнобильської катастрофи, який 
проходив у ЦДЮТ Солом’янського району 
м. Києва.

Традиційні подарунки до 1 Вересня 
отримали 398 першокласників шкіл 
№№46, 67, 26, 161, а також діти 
військовослужбовців 101-ї бригади, 
багатодітних родин, сімей переселенців, 
загиблих та поранених учасників АТО, 

ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)ЗВІТ

Благодійний фонд «Солом’янка» виконує функції громадської приймальні депутата 
і надає допомогу мешканцям виборчого округу №108 Солом’янського району м. Києва.

ДОПОМОГА ШКОЛАМ, ДИТЯЧИМ САДОЧКАМ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМ ДЛЯ ДІТЕЙ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ
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діти з інвалідністю. Подарунком стали 
канцелярські набори (пенали, альбоми 
для малювання, кольоровий папір, 
кольоровий картон, пластилін, кольорові 
олівці, кольорові фарби, ручки кулькові, 
прості олівці, лінійки, гумки для олівця, 
обкладинки та чинки).

Привітали солодкими подарунками з Днем 
Вчителя колективи шкіл та садочків 
округу: СЗШ №№26, 46, 67, 161 та ДНЗ 
№№225, 334, 395, 383, 396, 425, 432, 480 
«Палітра» та 483.

176 подарунків до Дня Святого Миколая 
вручені дітям із соціально вразливих сімей 
округу (школи №№26, 46, 67 та 161). 
Привітання відбулося 19 грудня у Центрі 
дитячої та юнацької творчості.

60 сімей, які виховують дітей 
з інвалідністю, та інші родини соціально 
вразливих категорій, рекомендовані 
партнерами – ГОІ «Родина» та БФ 
БО «Діти Чорнобиля за виживання», 
були запрошені на новорічну виставу 
та отримали різдвяні подарунки 24 грудня 
в Центрі дитячої та юнацької творчості 
Солом’янського району.

Новорічні подарунки для 3027 дітей з ДНЗ 
№№225, 334, 383, 395, 396, 425, 432, 480, 
483, спеціальної загальноосвітньої школи 
«Надія», ГОІ «Родина», школи танців 
«КиївАртТайм», БФ БО «Діти Чорнобиля 
за виживання», Територіального центру 
соціального обслуговування населення 
Солом’янського району м. Києва, ЖЕД-
904, ОСН «Грушківський».

ПРОЕКТИ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ВЯЧЕСЛАВА НЕПОПА «СОЛОМ’ЯНКА»
(позабюджетні кошти)ЗВІТ
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 вул. Героїв Севастополя, 10-А, під’їзд №1
 вул. Героїв Севастополя, 13, під’їзд №1
 вул. Героїв Севастополя, 13-А, під’їзд №1
 вул. Героїв Севастополя, 22, під’їзди №1 та 4
 просп. Комарова, 16, під’їзд №2
 бул. Вацлава Гавела, 19, під’їзди №1, 2 та 4

 вул. М.Василенка, 12-А, під’їзд №4
 вул. М.Василенка, 14-Б, під’їзд №4
 вул. Гарматна, 34, під’їзди №2, 3 та 4
 вул. Гарматна, 39-Б, під’їзди №1, 2 та 3
 вул. Чумака, 5, під’їзд №2

ПРОЕКТИ У ГАЛУЗІ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЖКГЗВІТ

Виконано ремонт під’їздів:

Заміна поштових скриньок:

 бул. Вацлава Гавела, 19, під’їзд №1 та 2
 бул. Вацлава Гавела, 21-А, під’їзди №1, 2, 

3 та 4
 бул. Вацлава Гавела, 37
 бул. Вацлава Гавела, 39
 бул. Вацлава Гавела, 43
 бул. Вацлава Гавела, 43-А
 вул. М.Василенка, 4, під’їзд №1
 вул. М.Василенка, 8-Б, під’їзди №1, 3 та 4
 вул. М.Василенка, 12 (80 шт.)
 вул. М.Василенка, 14, під’їзди №1, 2, 3 та 4

 вул. М.Василенка, 14-Б, під’їзди №1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 та 8
 вул. М.Василенка, 14-В, під’їзди №1, 2, 3 та 4
 вул. Метробудівська, 7, під’їзди №1, 2, 3 та 4
 вул. Метробудівська, 11
 вул. Метробудівська, 12
 вул. Метробудівська, 13/10
 вул. Чумака, 4, під’їзди №1 та 2
 вул. Гарматна, 39-А, під’їзди №1, 2, 3 та 4
 вул. Героїв Севастополя, 7-Б, під’їзди №1, 

2, 3 та 4
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ПРОЕКТИ У ГАЛУЗІ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЖКГЗВІТ

 вул. Героїв Севастополя, 9
 вул. Героїв Севастополя, 13, під’їзди №1, 2 та 3

 просп. Комарова, 12, 
під’їзди №1, 2, 3 та 4

Завезено землю для благоустрою прибудинкових територій 
та дошкільних закладів (135 тонн):

Встановлення лавочок та урн біля під’їздів:

 вул. Метробудівська, 4 (6 лавочок та 4 урни)
 вул. Метробудівська, 4-А (5 лавочок та 5 урн)
 вул. Метробудівська, 6 (3 лавочки та 3 урни)
 вул. Метробудівська, 6-А (6 лавочок та 1 урна)
 вул. Метробудівська, 8 (6 лавочок та 4 урни)
 вул. Метробудівська, 11 (під’їзд №3 – 1 лавочка та 1 урна)
 бул. Вацлава Гавела, 55 (під’їзд №3 – 1 лавочка)

 вул. Героїв Севастополя, 15-А (дитячий садок №425)
 вул. М.Василенка, 12-Б (дитячий садок №396)
 вул. Метробудівська, 3-А (дитячий садок №480 «Палітра»)
 просп. Комарова, 10
 бул. Вацлава Гавела, 13 (4 під’їзд), 15, 43, 45 та 53 (4 – 5 під’їзди)
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 вул. Західна, 12
 вул. В.Чумака, 3

 бул. Вацлава Гавела, 43 і 43-А
(між будинками)

 вул. Західна, 12
 бул. Вацлава Гавела, 55
 вул. Метробудівська, 14/12

8 квітня організували весняну толоку 
у парку «Орлятко», прибрали сміття, 
посадили кучеряві клени.

300 кг цементу придбали для ЖЕД №-904 
(бул. Вацлава Гавела, 23-А).

30 м огороджувального паркану 
встановили по вул. Західна, 12.

Встановили піддашок, який захищає 
від дощу і снігу, поки відкриваються вхідні 
двері (бул. Вацлава Гавела, 49, під’їзд №3).

Допомогли мешканцям з ремонтом 
розподільчого щита після пожежі 
у будинку №39 по бул. Вацлава Гавела.

ПРОЕКТИ У ГАЛУЗІ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЖКГЗВІТ

Завезено пісок на дитячі майданчики (60 тонн):

Закуплено кущі та квіти для облаштування клумб за адресами:

Встановлено нове обладнання на дитячому майданчику:
 бул. Вацлава Гавела, 41– гойдалки, гірка та пісочниця
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Надали фінансову допомогу для оплати проїзду 
та участі спортсменів – призерів Всеукраїнських 
змагань та членів юніорської збірної команди 
України з Таеквон-до ГТФ у змаганнях, 
що проходили у м. Кишинів, Молдова. Також надали 
фінансову підтримку на проведення першості 
м. Києва з Таеквон-до ГТФ.

ПРОЕКТИ З ПІДТРИМКИ СПОРТУ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІЗВІТ
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ПРОЕКТИ З ПІДТРИМКИ СПОРТУ ТА ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІЗВІТ

Підтримали XII та ХІІІ Всеукраїнський вокально-хореографічний конкурс-
фестиваль «КиївАртТайм-2017», оплатили рахунки на нагородну продукцію. 
Загалом у двох фестивалях взяли участь 2,5 тисячі учасників з усіх куточків 
України – від кордону з ЄС до прифронтових містечок на Донбасі. Також вперше 
цього року «КиївАртТайм» надав сцену для виступів дітей, які мають інвалідність, 
та колективів дітей з втраченим слухом.

Співпрацювали з програмою Віталія Кличка «Безкоштовний спорт доступний 
кожному», просуваючи ініціативи про встановлення нових спортивних 
майданчиків на окрузі. В результаті, у 2017 році на окрузі з’явилися два 
нові спортивні майданчики «Street Workout»: у подвір’ї будинків на вулиці 
Гарматній, 39-А та вул. Західної, 12, а також у подвір’ї будинку на вулиці Героїв 
Севастополя,- 17-Б.
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Упродовж багатьох років Благодійний 
фонд Вячеслава Непопа «Солом’янка» 
допомагає українській армії, зокрема, 
101-ій бригаді охорони Генерального 
штабу Збройних Сил України, яка виконує 
бойові завдання на Донбасі. Ця бригада 
формується на базі військової частини, 
розташованої на проспекті Перемоги, 55/2.
У 2017 році завершено ремонт гуртожитку 
101-ї бригади – відновлено 24 кімнати 
для «контрактників», із них 4 кімнати – 
сімейні. У січні 2017 року в гуртожитку 
сталася пожежа через несправну проводку 
в одному з приміщень, і стара будівля 
з дерев’яними перекриттями вигоріла 
вщент. Це житло для військовослужбовців, 
які виконують бойові завдання на Донбасі.

Протягом 2017 року команда депутата 
шість разів проводжала бійців на Донбас, 
щоразу закуповуючи і передаючи 
необхідну допомогу. Загалом під час 
таких ротацій було передано: 228 блоків 
цигарок, гігієнічні засоби (506 упаковок 
вологих серветок по 100 шт. в упаковці, 
564 рулони туалетного паперу, 45 кг 
прального порошку), 35 кг кави, 94 
пачки чаю, 196 батарейок, 80 шт. засобів 
від комарів, 200 м будівельної арматури, 
30 м кабелю, 10 шт. ізоляційної стрічки, 
два ППКО Оріон 16Т 3.2, 20 батарейок 
для нічного прицілу CR123F 3v, дві IP-
камери.

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ 
ТА СІМ’ЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВЗВІТ
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Бригаді передано 20 літрів дорожньої 
фарби.

Закуплено добрива та ґрунт, а також 
зелені насадження – ялинки, кущі, квіти 
для висадження їх на території військової 
частини.

18 разів надавали бригаді автовишку 
для виконання робіт з відновлення 
фасаду будівлі Національного 
університету оборони України імені 
Івана Черняховського, фасаду будівлі 
на території військової частини 
на проспекті Перемоги, а також 
з фарбування двох постових вишок 
та санітарної обробки дерев.

Для потреб оформлення особових справ 
військовослужбовців строкової служби 
закуплено і передано у військову частину: 
37 пачок паперу А4, 805 скорозшивачів, 
1600 файлів, 260 зошитів, 260 ручок, 25 
пачок скріпок, 30 упаковок клею, а також 
260 носових хустинок і 300 чоловічіх 
гребінців для нещодавно мобілізованих.

Надано транспортні послуги протягом 
трьох днів для організації складання 
військової присяги поблизу музею Другої 
Світової війни, за участі Президента 
України.

Виділено матеріальну допомогу 
на оновлення футбольної форми 

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ 
ТА СІМ’ЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВЗВІТ
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(22 комплекти) для військовослужбовців, 
які постійно беруть участь у змаганнях 
з футболу Ліги учасників АТО.

У вересні та листопаді, разом з іншими 
депутатами Солом’янської районної 
організації партії «БПП «Солідарність», 
надали допомогу для волонтерського 
пункту «Вокзал-Київ», розташованого 
на другому поверсі залізничного вокзалу 
«Південний». Пункт відкритий цілодобово. 
Тут бійці із зони АТО можуть перечекати 
спеку чи негоду, відпочити під час 
пересадки з поїзда на поїзд, випити 
гарячого чаю і кави, поїсти. Для пункту 
команда депутата регулярно передає чай, 
каву, печиво, випічку.

Привітали зі святом Весни жінок 101-ої 
бригади, які несуть свою службу на рівні 

з чоловіками, у тому числі у зоні АТО. 
Подарували квіти й подарунки.

Разом з патріархом Філаретом привітали 
101-шу бригаду з 25-річчям. Вшанували 
пам’ять загиблих в АТО, поклали квіти 
на Алею Слави. Вручили нагороди 
від Київського міського голови. Його 
Святість відзначив нагородами УПЦ 
Київського Патріархату керівний склад, 
офіцерів та військовослужбовців частини. 
Зі свого боку, командування нагородило 
Предстоятеля української Церкви медаллю 
«25 років 101-й бригаді». Від депутатів 
вручили подяки, гроші та квіти 
військовослужбовцям.

З нагоди Дня Матері привітали 
О.П. Недоводієву – прекрасну матір 

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ 
ТА СІМ’ЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВЗВІТ
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героїчного сина. Два роки тому офіцер 
101-шої бригади Микита Недоводієв 
загинув під Дебальцево. Подарували квіти, 
принесли солодощі та матеріальну допомогу. 
Також привітали батьків Микити Недоводієва 
з Днем Захисника України, подарували квіти 
та надали матеріальну допомогу.

Привітали з Днем Захисника України 
подружжя Саліїв, подарували квіти 
та надали матеріальну допомогу. Сергій 
Салій отримав поранення на Луганщині, 
зараз пересувається на візку.

14 жовтня на вході до військової частини 
А0139 на проспекті Перемоги 55/2 урочисто 
відкрили меморіальну дошку на честь 

Геннадія Воробйова з позивним «Вільний». 
Він віддав 40 років військовій службі. 
Також вшанували загиблих 101-ї бригади. 
Передали 11 букетів та 3 корзини квітів.

6 грудня 2017 року привітали 
військовослужбовців зі 101-ої бригади 
з Днем Збройних сил України, віддали 
шану загиблим, поклавши квіти на Алею 
Слави. А також вручили подяки та премії 
військовослужбовцям, які своєю мужністю 
та високим професіоналізмом посилюють 
українську армію.

267 солодких новорічних подарунків 
до Дня Святого Миколая одержали діти 
військовослужбовців 101-ї бригади.

ДОПОМОГА УКРАЇНСЬКІЙ АРМІЇ 
ТА СІМ’ЯМ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВЗВІТ
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По заявах малозабезпечених мешканців 
закуплено і видано лічильники на холодну 
та гарячу воду у кількості 26 шт.

У лютому 2017 року придбали та передали 
2 гельових акумулятори для інвалідного 
візка Олексюку М. В., особі з інвалідністю 
І групи.

Встановили два енергоощадних 
металопластикових вікна у квартирі 
учасника бойових дій з інвалідністю 
І групи І.С. Іващенка.

Придбали тростину з регульованою 
висотою для ходьби на прохання 75-річної 
С.Ф. Репях, особи з інвалідністю ІІ групи.

На прохання адміністрації СЗШ №46 надали 
матеріальну допомогу Поторочі О. М.

У травні 2017 року придбали 
та встановили новий унітаз ветерану праці 
Грищенко Г.М.

На початку червня надано матеріальну 
допомогу військовослужбовцю 101-ї 
бригади Хайбулліновій Л.В., учасниці АТО, 
на операцію для матері.

На прохання дружини бійця АТО 
з інвалідністю І групи, придбали 
та встановили вхідні двері 
у квартиру.

АДРЕСНА ДОПОМОГАЗВІТ
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На початку липня 2017 року видано 
матеріальну допомогу Латюку О.С. 
для хворої дружини.

Наприкінці липня 2017 року привітали 
учасника бойових дій, інваліда першої 
групи Іващенка І.С. з 90-річчям. 
Подарували квіти, солодощі та грошову 
допомогу.

У вересні 2017 року видали матеріальну 
допомогу Рибак Д.Л., яка виховує дитину 
з ДЦП.

У жовтні 2017 року придбали 
та встановили вхідні двері для інваліда 
1 групи Танінова В.В.

На початку листопада 2017 року придбали 
та передали унітаз для інваліда ІІ групи 
Двойних М.Я.

На прохання адміністрації СЗШ №46 
у грудні видано матеріальну допомогу 
Шапаренко О.А. у зв’язку зі смертю сина.

У грудні 2017 року видано 
матеріальну допомогу Максаковій Н.С. 
для онкохворого сина.

АДРЕСНА ДОПОМОГАЗВІТ
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Для допомоги постраждалим мешканцям 
Авдіївки та підрозділам Збройних 
Сил України у лютому 2017 року було 
відкрито пункт збору гуманітарної 
допомоги на бульварі Вацлава Гавела, 
55. За ініціативи депутата, комунальне 
підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ» 
передало в Авдіївку медикаменти 
та теплий одяг. Значний внесок зробили 
і мешканці Відрадного: зібрано теплий 
та дитячий одяг, продукти харчування, 
ліки та дитячі листи. Ящики з продуктами 
харчування, дитячим та теплим 
одягом, медикаментами зібрали батьки 
та колектив дитячого садочка №396. 
Мама дитини, яка ходить у дитячий садок 
№225, принесла у пункт збору продукти 
харчування та дитячий одяг.

У березні відправили в м. Балаклія 
(Харківської обл.), де відбулися вибухи 

боєприпасів, допомогу для постраждалих: 
20 кг рису, 20 кг гречки, 20 кг макаронних 
виробів, 1 ящик олії, 6 ящиків тушонки.

У травні та червні команда депутата двічі 
підтримала всеукраїнську гуманітарну 
акцію «Янгол в серці». Зібрали одяг, 
іграшки та інші необхідні речі для дітей 
з малозабезпечених родин, що опинилися 
в складних життєвих обставинах внаслідок 
війни на сході.

На початку жовтня відправили 
до Вінницької області тушонку, згущене 
молоко, олію, гречку, чай, рис, дитяче 
харчування. Продукти тривалого 
зберігання призначені для мешканців 
постраждалих селищ, де сталася пожежа 
на складі боєприпасів.

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГАЗВІТ
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Наприкінці лютого 2017 року взяли 
участь у привітанні Солом’янської 
районної організації ветеранів м. 
Києва, якій виповнилось 30 років 
з Дня заснування. Привітали квітами 
та матеріальною допомогою.

Оформили передплату на газету 
«Ветеран України» на 9 місяців 
для десятьох активістів первинного 
осередку «Грушківське» Ради ветеранів 
Солом’янського району м. Києва.

8 Травня 2017 року у парку 
Островського з нагоди Дня пам’яті 
та примирення і 72-річчя Перемоги 

вшанували героїв і висловили вдячність 
живим учасникам битв Другої Світової.

20 червня 2017 року замовили 
та оплатили автобус на 40 осіб (для 
ветеранів війни та праці Солом’янської 
районної організації ветеранів міста 
Києва) для проведення екскурсії 
на лінію оборони міста Києва в район 
селища Віта Поштова-Круглик.

У грудні оплачено проживання 
і харчування для Ренати Лазаренко та її 
мами. Рената проходила курс лікування 
та реабілітації в клініці Козявкіна.

ДОПОМОГА ВЕТЕРАНАМЗВІТ
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25 лютого організували свято Масляної 
з приготуванням млинців та каші від 
101-ой бригади, пиріжків від СЗШ 
№№26 та 67, концертною програмою 
від військового оркестру 101-ої 
бригади та танцювальних номерів 
школи танцю «КиївАртТайм», ЦДЮТ, 
вокального гурту «Чарівні перлинки», 
веселих баяністів і народних 
виконавців Територіального центру 
соціального обслуговування населення 
Солом’янського району, спортивних 
естафет, ігор з аніматорами, 
створенням образів з майстрами 
аквагриму та розіграшем призів.

Привітали зі святом Весни жінок з 
організацій округу - дитячих садочків, 
шкіл, ветеранської організації тощо, 
подарували квіти та подарунки.

На початку березня підтримали 
благодійний фонд «Життя всупереч» 
у проведенні концертної програми 
«Весняна капела», яка проходила 
у колонній залі КМДА. Ідея таких 
проектів у тому, щоб додати у життя 
дітей вимушених переселенців більше 
турботи і позитивної налаштованості 
до навколишнього світу. Розповісти 

ЗАХОДИ НА ОКРУЗІЗВІТ
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їм про історії успіху їхніх однолітків та 
відомих людей, які представляють схід 
України, а також продемонструвати 
таланти дітей переселенців. На захід 
були запрошені діти учасників АТО, 
з сімей переселенців, багатодітних 
родин, напівсироти та діти з 
інвалідністю (13 діток з СЗШ №46 та 16 
діток з СЗШ №67).

На початку квітня привітали зі 
святом Великодня 1952 дитини з 
дитячих садочків: №№225, 334, 383, 
395, 396, 425, 432, 480 «Палітра», 
483 (нічний), ГОІ «Родина», БФ БО 
«Діти Чорнобиля за виживання» 
та 4060 дорослих з ЖЕД-904, ОСН 

«Грушківський», Територіальний центр 
соціального обслуговування населення 
Солом’янського району, Рада ветеранів 
та 101-ша окрема бригада охорони 
ГШ ЗСУ.

Щороку у серпні благодійний 
фонд депутата надає допомогу до 
свята Яблучного Спаса найменш 
захищеним мешканцям району. Мед, 
яблука, макові пироги одержали 
290 осіб, які перебувають на 
обліку в Територіальному центрі 
соціального обслуговування населення 
Солом’янського району. За традицією, 
в Територіальному центрі відбулася 
молитва та освячення плодів для 

ЗАХОДИ НА ОКРУЗІЗВІТ
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самотніх пенсіонерів і несправних осіб. 
Згодом соціальні працівники розносять 
подарунки по домах тим, хто не зміг 
відвідати літургію за станом здоров’я.

24 серпня у парку «Орлятко» відбулося 
святкування Дня Незалежності. 
Відбулася виставка бойової техніки 
101-ї бригади, нагородження бійців 
від Київського голови  Віталія Кличка. 
Також у цей день отримав привітання 
заслужений ветеран Олександр Лопатін 
з нагоди 96-річчя, йому подарували 
йому квіти і грошову допомогу. 
Святковий концерт включав рекордну 
кількість талановитих артистів - одного 
народного і двох заслужених – Іван 

Попович, «Лісапетний Батальйон», 
Олександр Павлік, Олена Лукашова, 
а також дитячі колективи. На святі 
можна було зробити аквагрим, взяти 
участь у майстер-класах, скуштувати 
найсмачнішу солдатську кашу і солодку 
вату, а також виграти плазмовий 
телевізор.

У першу неділю листопада в Україні 
відзначають День соціального 
працівника. Передані подарунки 
працівникам Територіального центру 
соціального обслуговування населення 
Солом’янського району м. Києва 
(загалом 197 наборів).

ЗАХОДИ НА ОКРУЗІЗВІТ
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ЗАХОДИ НА ОКРУЗІЗВІТ

23 листопада 2017 року у Територіальному центрі соціального обслуговування 
населення Солом’янського району привітали хористів центру – 
святковим столом та матеріальною допомогою.
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Благодійний фонд «СОЛОМ’ЯНКА»
(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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