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Прийом громадян здійснюється у робочі дні
з вівторка по четвер з 10.00  до 19.00 
Особистий прийом депутата – щопонеділка з 16.30, 
за попереднім записом

ШАНОВНІ СОЛОМ’ЯНЦІ!
Завдяки вашій підтримці на виборах Київсько-

го міського голови та депутатів Київської міської 
ради 25 жовтня 2015 року мене було обрано де-
путатом Київської міської ради.  Відтоді основним 
моїм завданням є гідно представлятиваші інтере-
си у органах влади, відстоювати права громадян, 
опікуватись всебічним розвитком Солом’янського 
району і його мешканців. Я дякую кожному з Вас 
за підтримку і співпрацю. Ви надавали мені опера-
тивну інформацію щодо питань які потребують ви-
рішення, сприяли моїм ініціативам та вносили свої 

пропозиції, брали участь у громадських заходах. 
Ваша допомога у досягненні результатів неоцінен-
на. Цей шлях ми йдемо разом, а тому позитивні 
зміни нашого міста, зокрема, Солом’янського ра-
йону – це наша з вами спільна перемога. Я впев-
нений у власних силах і можливостях, готовий і на-
далі відстоювати ваші інтереси. 

Щиро дякую за Вашу підтримку та довіру!

З повагою,
Сергій Пилипенко

КІЛЬКІСТЬ ПИСЬМОВИХ
ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН418 ЗАФІКСОВАНО ТА ОПРАЦЬОВУЄТЬСЯ 

ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ108
ПРОВЕДЕНО
ОСОБИСТИХ ПРИЙОМІВ14 НАПРАВЛЕНО ДЕПУТАТСЬКИХ ЗВЕРНЕНЬ 

ТА ЗАПИТІВ52
ГРОМАДЯНИН НА
ОСОБИСТОМУ ПРИЙОМІ131 ВИБОРЦІВ БУЛИ

ПРИСУТНІ НА ЗУСТРІЧАХпонад 350

ПРИСУТНІСТЬ НА
ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАННЯХ
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РОБОТА У КИЇВСЬКІЙ
МІСЬКІЙ РАДІ
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ВИДАНО МАТЕРІАЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ

ВИДАНА МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА

343 МЕШКАНЦЯМ

БУДИНКАХ ЗДІЙСНЕНО
РЕМОНТ ПОКРІВЛІу 2 БУДИНКАХ ЗДІЙСНЕНО 

ЗАМІНУ ВІКОНу 10
БУДИНКАХ ВИКОНАНО РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ТА ЗДІЙСНЕНО
ПЕРЕТЯЖКУ СТОЯКІВу 3
БУДИНКАХ ПРОВЕДЕНО РЕМОНТНІ РОБОТИ ІЗ ПОВНОЇ ЗАМІНИ
СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯу 2

Упродовж року мешканці району звер-
талися до Сергія Пилипенка з такими 
проблемами: ремонт доріг та тротуа-
рів, відновлення роботи бюветів, ремонт 
під’їздів будинків, встановлення вікон, 
ремонт даху, надання одноразової мате-
ріальної допомоги з депутатського фонду, 
благоустрій прибудинкових територій, зо-
крема встановлення паркану, освітлення 
вулиць і т. ін. Частина звернень опрацьо-
вана і виконана, інша – знаходиться під 
особистим контролем депутата.

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕПУТАТСЬКОГО ФОНДУ

ВСТАНОВЛЕНО НОВИХ ПОШТОВИХ СКРИНЬОК У 13 БУДИНКАХ956
ЛАВ ВСТАНОВЛЕНО БІЛЯ 14 БУДИНКІВ30

ВСТАНОВЛЕНО НОВІ
ДИТЯЧІ МАЙДАНЧИКИ3 БУДИНКАХ

ВІДРЕМОНТОВАНО ВХІДНІ ГРУПИу 3



СЕРГІЙ ПИЛИПЕНКО: «ГАРАНТУЮ –
ЗРОБЛЮ ВСЕ, ЩО Я ОБІЦЯВ»

Кожна людина бажає жити в мак-
симально комфортних умовах, коли 
середовище сприяє реалізації по-
бутових планів, відпочинку, віднов-
ленню життєвих сил після роботи 
тощо.

Проте, говорячи про квартиру, 
почувати себе зручно можна 

лише у випадку правильно організо-
ваного благоустрою всього будинку. 
Мова про зелені насадження, облаш-
товані зони для відпочинку, відремон-
товані комунальні системи, чисті охай-
ні під’їзди.

Нині в нашому районі більша части-
на житлового фонду застаріла і по-
требує здійснення комплексного капі-
тального ремонту.

Під час особистого прийому, зустрі-
чей з мешканцями Солом’янського ра-
йону до мене постійно надходять звер-
нення щодо ремонту житлових будинків, 
прибудинкових територій, асфальту-
вання вулиць. Загалом надійшло більше 
ста письмових звернень щодо ремонту 
житлових будинків, благоустрою при-
будинкової території та проблем ЖКХ. 
Також були взяті до уваги звернення 
мешканців, які були задокументовані у 
наказах виборців у період передвибор-
чої кампанії. Всі ці питання опрацьовані 
та подані для включення їх у Програму 
соціального та економічного розвитку 
міста Києва та інших програм. Зокрема, 
зроблено наступне: 

ЗАМІНА ВІКОН: 

 вул. Виборзька, 80/17;
 вул. Виборзька, 81/83; 
 вул. Тупикова, 5/1;
 вул. Тупикова, 16; 
 вул. Машинобудівна, 21Б; 
 вул. Машинобудівна, 36;
 бул. І. Лепсе, 5; 
 вул. Борщагівська, 212;
 вул. Гарматна, 16/85;
 вул. Виборзька, 89А.

ЗАМІНА МЕРЕЖ ХВП, ГВП
ТА КАНАЛІЗАЦІЇ:

 вул. Тупикова, 11; 
 вул. Виборзька, 80/17.

РЕМОНТ ПОКРІВЛІ: 

 вул. Виборзька, 55/13; 
 вул. Дністровська, 19.

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ
ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ У НАСТУПНИХ 

ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ: 
 вул. Виборзька, 55/13; 
 вул. Машинобудівна, 36; 
 перетяжка стояків – бул. Лепсе, 5А.
ЗАМІНА ТА РЕМОНТ ЛІФТІВ: 
 вул. Виборзька, 55/13,
 пров. Чугуївський, 13,
 вул. Борщагівська, 210 – ремонт.

ЗАМІНА ПОШТОВИХ СКРИНЬОК

За Вашими зверненнями оновлено 
майже 1000 поштових скриньок. Вста-
новлювалися вони перш за все в бу-
динках, де скриньки не функціонували, 
знаходилися в занедбаному стані, були 
розмальовані або знищені. За заявами 
жителів та інформацією обслуговую-
чих житлово-експлуатаційних дільниць 
№ 904 та № 906, у більшості цих будин-
ків поштові скриньки не оновлювалися 
понад 30–40 років. Тому, виконуючи 
накази виборців свого виборчого окру-
гу, я ініціював проведеня заміни скри-
ньок у наступних будинках:

 вул. Дністровська, 19;
 вул. Василенка, 17;
 вул. Борщагівська, 21;
 вул. Борщагівська, 212;
 пров. Машинобудівний, 25;
 бул. І. Лепсе, 5В;
 вул. Борщагівська, 202;
 вул. Тупикова, 4;
 вул. Борщагівська, 174/32;
 вул. Виборзька, 44;
 вул. Виборзька, 49;
 вул. Виборзька, 49А;
 вул. Виборзька, 80/17.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЛАВОК

Придбано садово-паркові лави та 
встановлено їх на прибудинкових тери-
торіях житлових будинків за наступни-
ми адресами: 

 вул. Виборзька, 42;
 вул. Виборзька, 80/17;
 вул. Тупикова, 11;
 вул. Металістів, 1;
 вул. Гетьмана, 22Б;
 вул. Борщагівська, 210;
 вул. Машинобудівна, 34;
 вул. Тупикова, 8;
 вул. Машинобудівна, 36;
 вул. Василенка, 17;

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
 бул. Лепсе, 5В;
 вул. Гетьмана, 26Б.

РЕМОНТНІ РОБОТИ

За ходом виконання ремонтних робіт 
здійснюється контроль, також постійно 
підтримується зв’язок з мешканцями цих 
будинків. При надходженні зауважень 
проводиться оперативне реагування і 
вживаються всі необхідні заходи із залу-
ченням відповідних структурних підроз-
ділів району для усунення недоліків. 

Якщо переглянути цільові програми, 
Програму економічного і соціального 
розвитку столиці, то побачимо, що че-
рез обмеженість бюджетного фінансу-
вання осягнути всі будинки з поточного 
ремонту житлового фонду дуже склад-
но. Тому мені, як для депутату, пред-
ставнику інтересів мешканців свого 
виборчого округу, не байдуже, в яких 
умовах проживають люди. 

Зважаючи на це я відгукнувся на 
звернення мешканців, і в окрузі було 
додатково здійснено ряд ремонтних 
робіт у будинках та на об’єктах, які 
вкрай цього потребують. А саме:

 бул. І. Лепсе, 7А – встановлено нові 
бордюри на майданчику для білизни; 

 відремонтовано сходи між будин-
ками на бул. І. Лепсе, 7 та 7А;

 бул. І. Лепсе, 5В – проведено ре-
монт вхідної групи у під’їзді, замінено 
освітлення на першому поверсі та при 
вході до будинку (встановлено новий 
люмінесцентний світильник);

 бул. І. Лепсе, 9Б – ремонт козирка 
та аварійної колони, встановлення 
освітлення;

 вул. Машинобудівна, 15 – ремонт 
вхідної групи у під’їзді № 1;

 пров. Машинобудівний, 25 – здійс-

нено асфальтування провалля біля 3 та 
4-го під’їздів;

 вул. Борщагівська, 210 – косме-
тичний ремонт вхідної групи під’їзду, 
встановлено нові двері на прохідних 
балконах 3, 6, 8-х поверхів;

 вул. Борщагівська, 212/34 – відре-
монтовано аварійні сходинки у 2-му 
під’їзді;

 вул. Гарматна, 23 – встановлення 
бордюрів навколо зеленої зони;

 вул. Гетьмана, 30 – відремонтова-
но сходи біля Індустріального мосту, 
встановлено нові поручні;

 вул. Тупикова, 5/1 – встановлено 
освітлення прибудинкової території;

 вул. Тупикова, 14Б – встановлено 
освітлення на дитмайданчику.

Крім того, на прохання громадян, вжи-
ваються оперативні заходи щодо усу-
нення обслуговуючими організаціями 
проблемних питань у житлових будинках, 
зокрема вирішено наступні проблеми:

 вул. Василенка, 17 – одинокій пен-
сіонерці проведено заміну водопровід-
них труб;

  вул. Василенка, 23Б – обрізка де-
рев;

 вул. Гарматна, 23 – встановлено 
додаткову лавку;

 вул. Гарматна, 25 – частковий ре-
монт покрівлі;

 вул. Тупикова, 8 – було ліквідовано 
затоплення підвалу будинку;

 пров. Металістів, 1 – встановлено 
новий змішувач води учаснику ВВВ;

 бул. І. Лепсе 5А, 5Б, 5В – обрізка 
дерев;

 вул. Виборзька, 49 – встановлено 
квіткові клумби для перешкоджання 
руху машин у дворі;

 вул. Виборзька, 80/17 – вивезення 
демонтованих старих вікон;

 вул. Виборзька, 55/13 та 57 – ас-
фальтування довготривалого розриття;

 вул. Дністровська, 19; вул. Гармат-
на, 21; пров. Машинобудівний, 25 – від-
новлення гарячого водопостачання;

 інше. Загалом – понад 200 опера-
тивних реагувань.

Звітуючи перед виборцями про роботу депутатом Київської міської ради, Сергій Пилипенко

вважає за необхідне розпочати з пунктів виконання своєї передвиборчої програми



ЯКІСНЕ ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ
ПЕРЕДАЧА МАТЕРІАЛІВ ЖЕД

Сьогодні житлово-експлуатаційні ор-
ганізації, які обслуговують будинки, 
знаходяться у скрутному становищі. 
У зв’язку з недостатнім матеріаль-
но-технічним забезпеченням кому-
нальних служб часто виникають про-
блеми з функціонуванням ЖЕДів, і 
вони не можуть виконувати необхідні 
роботи через нестачу матеріалів та 
інструментів. Тому ми відгукнулися на 
звернення житлово-експлуатаційної 
дільниці № 906, придбали та переда-
ли комунальникам необхідне облад-
нання та матеріали, а саме: електро-
інструменти, лампи,  дошки, рейки, 
труби, фарби різних кольорів тощо на 
загальну суму 17,3 тис. грн.

ЗАВЕЗЕННЯ ҐРУНТУ У ДВОРИ

Не оминули увагою і благоустрій при-
будинкових територій у частині облаш-
тування квіткових клумб. Так, цієї весни у 
двори будинків завезено понад 200 тонн 
плодючого ґрунту для висадження де-
рев, кущів, квітів, аби нам було комфорт-
но та затишно проживати у своєму місті.

На особистих прийомах до мене 
часто звертаються мешканці округу 
з проханням завезти плодючий ґрунт 
для висадження квітів, озеленення 
прибудинкових клумб. Я відгукнувся на 
звернення, і у двори було завезено по-
над 200 тонн землі для облаштування 
квітників за наступними адресами: вул. 
Машинобудівна, 34; вул. Василенка, 17; 
вул. Василенка, 17А; вул. Виборзька, 
59А; вул. Василенка, 23А; бул. Лепсе, 
5В; вул. Гарматна, 23; вул. Тупикова, 8; 
пров. Машинобудівний, 25; а також до 
дитячого садочка № 10 (пров. Маши-
нобудівний, 24), дитячого садка № 225 
(вул. Гарматна, 30А) та на територію 
гуртожитків медичного університету 
ім. О. О. Богомольця (вул. Шутова, 14).

ОБЛАШТУВАННЯ
ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ ДИТЯ-

ЧИХ МАЙДАНЧИКІВ

У липні 2016 року оновлено три дитя-
чих майданчика: один – по вул. Тупико-

ва, 11 та два – по вул. Дністровській, 19.
Маленькі мешканці району та їх бать-

ки вже облюбували яскраве місце для 
розваг і відпочинку, адже тут встанов-
лено нові гойдалки, пісочниці, дитячі 
ігрові комплекси з гірками, балансири, 
а також зручні сучасні лавки.

Безумовно, дорослі зобов’язані за-
безпечити для дітей належні умови, де 
вони могли б приємно проводити до-
звілля та розвиватися з мінімальним ри-
зиком для здоров’я і життя. Саме тому 
я відреагував на звернення мешканців 
Солом’янського району щодо оновлен-
ня дитячих майданчиків, адже старі, 
зламані конструкції можуть травмувати 
малечу. Компанія «Ковальська» долу-
чила до справи кращих фахівців, щоб 
розробити та втілити грамотний дизайн 
облаштування простору для дітей.
ВСТАНОВЛЕНО НОВИЙ СПОРТИВ-

НИЙ МАЙДАНЧИК ДЛЯ ЗАНЯТЬ 
STREET WORKOUT

Спорт – це альтернатива вулиці. Наші 
діти повинні бути здоровими і гармо-
нійно розвиненими. Завдяки програмі 
мера Віталія Кличка та нашій ініціативі 
у дворі будинку на пров. Металістів, 1 
встановлено новий спортивний майдан-
чик типу Street  Workout.  Наразі це моло-
дий, але вже популярний напрям у спор-
ті, що дозволяє тренування на свіжому 
повітрі. Заняття бігом, силові вправи, 
велоспорт – кожен вибирає те, що йому 
більше до вподоби. А найголовніше – це 
можливість тренуватися коли завгодно 
без будь-яких фінансових витрат.

Розвиток міського транспорту – це 
досвід, до якого прямують у багатьох 
країнах світу, адже виключно будів-
ництвом нових розв’язок транспорт-
ні проблеми міста не вирішити. Це 
лише збільшує кількість транспорт-
них засобів і спричиняє нові затори. 
Саме тому у столиці потрібно відро-
джувати громадський транспорт. 

РОБОТА МАРШРУТУ № 2

Солом’янський район міста Києва 
– важливий транспортний вузол 

столиці. Через наш район проходять 
головні магістралі міста – проспекти 
Повітрофлотський, Червонозоряний, 
Комарова, Перемоги, вулиці  Борщагів-
ська, Індустріальна, Чоколівський буль-
вар; залізничний вузол, в якому роз-
міщені станції «Київ-Пасажирський», 
«Київ-Волинський», «Караваєві Дачі». 
Крім того, в міжнародному аеропорту 
«Київ» (Жуляни) завершено будівниц-
тво нового аеропортового комплексу, 
який включає в себе аеродром, при-
вокзальну площу, будівлю терміналу.

Проте, незважаючи на це, питання 
громадського транспорту у віддалених 
мікрорайонах Солом’янки потребує не-
гайних змін. 

Протягом тривалого часу до громад-
ської приймальні надходила численна 
кількість звернень від мешканців Со-
лом’янського району, які незадоволені 
роботою маршруту автобуса № 2 та 
тим, що у вихідні дні курсування даного 
транспорту не передбачалося.

Із 16 квітня 2016 року мешканці на-
шого району мають можливість тепер 
і у вихідні дні пересуватися цим марш-
рутом.

СИСТЕМА ОСВІТИ
Одним із пунктів моєї передвибор-

чої програми було забезпечити на-
лежне переоснащення навчальних 
закладів району. Тому, турбуючись 
про дітей, разом з нашою командою 
ще з минулого року ми не припиняє-
мо опікуватися навчальними закла-
дами округу. Це стосується забезпе-
чення належних умов для навчання 
учнів, передачі книг та підручників, 
благоустрою території закладів, 
проведення ремонтів, а також забез-
печення подарунками дітей до свят.

Зокрема, зроблено наступне:
ЗОШ № 229

Ремонт спортзали, душових та роздяга-
лень, часткове утеплення фасаду, ремонт 
покрівлі, заміна вікон у малому спортзалі, 
частковий ремонт стелі у коридорах, ре-
монт освітлення та стелі у трьох класах, за-
галом на суму понад 1 935,3 тис. грн.

ШДС «СЯЙВО»

Часткове утеплення фасаду, заміна 
вікон, ремонти груп, капітальний ремонт 
електрощитової. Закуплені комп’ютери, 
принтер, шафи, обладнання для  їдальні 
на загальну суму понад 1429,2 тис. грн.

ДНЗ № 687
Капітальний ремонт інженерних мереж, 

встановлення індивідуального теплового 
пункту, гідрохімічне очищення системи 
опалення, частковий ремонт у коридо-
рі, косметичний ремонт стін, які уражені 

грибком на сходових клітинах та на кухні, 
загалом на суму понад 185,8 тис. грн. 

ДНЗ № 10

Капітальний ремонт фасажу із заміною 
вікон, ремонт харчблоку із заміною сан-
техніки,  прокладення труби ХВП від са-
дочка до харчблоку, закуплено нову тех-
ніку, загалом на суму понад 422,7 тис. грн.

ДНЗ № 225

Замінено 4 портомийки, передано 150 
метрів огороджуючи бордюрів – поре-
бриків для облаштування клумб, завезе-
но  туди чорнозем, а також пісок для пісоч-
ниць, загалом на суму понад 50 тис. грн.

Разом із нашою командою на цьому 
ми не зупиняємося і готові й надалі пра-
цювати, аби підростаюче покоління мало 
гарні умови для навчання та розвитку!

РОБОТА
У ПОСТІЙНІЙ

КОМІСІЇ
Разом з роботою на окрузі, я як за-

ступник Голови постійної комісії Ки-
ївської міської ради з питань еколо-
гічної політики беру активну участь 
у її роботі. Покращення екологічної 
ситуації у м. Києві є одним із пріори-
тетних напрямків моєї роботи. 

Так, за період з 1 грудня 2015 року 
до сьогодні постійна комісія з пи-

тань екологічної політики Київради VIII 
скликання провела 19 засідань, на яких 
було розглянуто низку питань, що сто-
суються екологічної політики столиці.

За цей час ми затвердили план ро-
боти  комісії на 2016 рік, перелік при-
родоохоронних заходів, програму 
екологічного благополуччя міста, роз-
глянули понад 300 проектів рішень, 
в тому числі щодо надання статусів 
скверам, порятунку парків, охорони 
озер та інших важливих рішень.

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО



БЛАГОУСТРІЙ НАШОГО МІСТА – 
В НАШИХ РУКАХ! Комфортне се-
редовище проживання – головна  
умова поваги до себе. Тому разом 
з небайдужими мешканцями ок-
ругу ми піклуємося про створення 
належних умов для проживання в 
ньому – асфальтуємо двори, вла-
штовуємо толоки, прибирання та 
благоустрій доріг, вулиць, дворів.

Прикладом цього є одна із вес-
няних толок, яку ми органі-

зували та провели 2 квітня разом зі 
студентами медичного університету 
ім. О. О. Богомольця і військовими в/ч 
№ 101 на стежині від провулку Чугуїв-
ського до метро «Берестейська» (так 
звана «собача тропа»). За один лише 
день роботи вдалося вивезти понад 6 
вантажівок різного сміття, що накопи-
чилося в окрузі. Чистий та доглянутий 
район – обличчя нашого міста.

Цю стежину від мікрорайону «Груш-
ки» до ст. метро «Берестейська» сполу-
чали аварійні сходи, які щодня долали 
сотні містян. Багато років ця територія 
була занедбана, без освітлення, там 
мешкало чимало безпритульних со-
бак, які часто нападали на людей. 

На прохання жителів було встанов-
лено нові металеві перила вздовж схід-
ців, яких не вистачало ще з минулого 
літа, ймовірно зрізаних та зданих на 
металобрухт. Також було проведено 
ямковий ремонт, а місцями заново за-
бетоновано частини дороги та відре-
монтовано сходи до станції метро «Бе-
рестейська», відновлено освітлення на 
переході через залізничну колію. 

Якісне покриття міських вулиць 
і тротуарів – один із пріоритетних 
напрямів діяльності влади для ство-
рення комфортних умов життя лю-
дей. Адже ледь не щодня мешканці 
травмуються на вулицях міста через 

зношеність асфальтового покриття.
Цього року виділено фінансування з 

бюджету та проводиться ремонт дорож-
нього покриття на бульварі Івана Лепсе, 
між вулицями Гарматною та Василенка.

Так, відбувається повна заміна ас-
фальтового покриття на тротуарі зі 
встановленням нових бордюрів на 
бульварі І. Лепсе від будинку № 1/28 до 
будинку № 9 та ямковий ремонт дороги 
вздовж тротуару. Зараз встановлюють-
ся бордюри та триває підготовка до ас-
фальтування міжбудинкового проїзду 
від бул. І. Лепсе, 5 до бул. І. Лепсе, 7Б.

Також було проведено асфальтування:
 прибудинкова територія по вул. 

Василенка, 17;
 міжбудинковий проїзд вздовж 

торців будинків №№ 17 та 17А по вул. 
Василенка;

 прибудинкова територія на вул. 
Тупикова, 16; 

 вул. Тупикова, 14–14В правий та 
лівий проїзди;

 прибудинкова територія на вул. 
Тупикова, 14А.

 На черзі ще асфальтування:
 у дворі на пров. Машинобудівному, 25, 
 у дворі будинку на вул. Гарматній, 23.        

ПАРК «ОРЛЯТКО»

Чудовим місцем відпочинку меш-
канців нашого округу є парк «Орлят-
ко». Тут ми проводимо Масляну, День 
Перемоги, Покрову, багато інших свят 
та заходів!

Кожної весни та восени ми організо-
вуємо толоки та висаджуємо дерева.

На даний час у парку проведено ряд 
робіт із його реконструкції: відновлен-
ня та ремонт дорожньо-стежкового 
покриття, берегоукріплення та очи-
щення озера, встановлено нові лавки 
та смітники, висаджено кущі, дерева, 
проводяться роботи з озеленення.  

Восени минулого року в парку «Ор-
лятко» ми відкрили кінологічний май-
данчик для дресирування собак, а 
цієї весни встановили конструкції для 
культурного вигулу домашніх улю-
бленців – так звані «собачі вбиральні» 
– стійки із пакетами та урною, які спо-
нукають власників собак прибирати 
за своїми тваринами.

Наразі ж розпочинаються роботи но-
вого етапу реконструкції парку – навко-
лишньої території біля озера: заміна ла-
вок та демонтаж плит, сучасне покриття з 
тротуарної плитки, нові урни. Наступного 
року запланована вже більш масштабна 
реконструкція у вигляді зливової каналі-
зації, сцени разом з опорами та світлом.

Разом з небайдужими мешканця-
ми району ми й надалі продовжуємо 
піклуватися про «Орлятко» – парк, 
який вже став улюбленим місцем від-
починку жителів Солом’янки.
ВІДКРИТО ПРОДУКТОВИЙ МАГАЗИН

31 березня для мешканців мікрора-
йону «Чугуївка» відкрито новий продо-
вольчий магазин «ЕКО-маркет».

Упродовж тривалого часу мешканці 
нарікали на відсутність продовольчих 
магазинів поряд із місцем проживан-
ня. Дана необхідність була зумовлена 
відсутністю стаціонарних магазинів 
у пішохідній дальності від мікрорайо-
ну, через що люди похилого віку не 
могли придбати навіть хліб та соці-
ально-значущі продукти харчування, 
адже дістатися пішки до магазину ви-
являлося неможливим. 

Тому, з метою покращення рівня за-
безпечення мешканців мікрорайону 
продуктами харчування, створення 
сприятливих умов для незахищених 
верств населення, я підтримав ініці-
ативу людей та приклав зусилля для 
відкриття продовольчого магазину на 
провулку Чугуївському. Було проведе-
но переговори з інвесторами, вивче-
но попит на необхідні товари – і тепер 
жителі Чугуївки забезпечені продо-
вольчими товарами поруч із домом.

БЛАГОУСТРІЙ РАЙОНУ

Україна обрала курс на реформу-
вання місцевого самоврядування і 
територіальної організації влади. В 
основі цієї реформи — децентраліза-
ція влади і розширення повноважень 
територіальних громад, що перед-
бачає перерозподіл завдань, повно-
важень і ресурсів на національному, 
регіональному та місцевому рівнях, 
підвищення фінансової самостій-
ності місцевих бюджетів, зміцнення 
матеріальної та фінансової основи 
місцевого самоврядування.

Е кономічна криза, необхідність 
спрямування значних обсягів 

державних коштів на відновлення во-
єнного потенціалу держави, а також 
спад виробництва, зростання цін та 
тарифів суттєво погіршують умови та 
рівень життя населення і обмежують 
фінансові можливості. 

У цих умовах вкрай актуальним за-
лишається питання підтримки людей, 
які потребують допомоги та збережен-

ня соціальних гарантій населенню. 
З цією метою пенсіонерам та лю-

дям, що опинилися у складних життє-
вих обставинах, цьогоріч було видано 
матеріальну допомогу із депутат-
ського фонду на суму 198 489,43 грн 
Таку допомогу наразі отримали вже 
343 людини. 

Також напередодні свята Пер-
шого дзвоника 40 сімей нашого 
району, які перебувають у складних 
життєвих обставинах, в тому числі ба-
гатодітні родини, родини із дітьми з 
особливими потребами, малозабез-
печені, сім’ї учасників АТО для своїх 
діток отримали подарунки – серти-
фікати на канцтовари. За даними 
сертифікатами вони придбали все не-
обхідне для забезпечення школяриків 
до нового навчального року.

Поряд з нагальними питаннями у 
сфері житлово-комунального господар-
ства ми не забуваємо опікуватися тала-
новитою та обдарованою  молоддю. 

Чудовим сюрпризом з нагоди ново-
го навчального року  для юної вихован-
ки Київської дитячої школи мистецтв 
№ 1 Солом’янського району Софійки 
Палієвої став подарунок – скрип-
ка – інструмент мануфактурної ручної 
роботи кінця XIX століття для втілення 
її мрії. Інструмент дасть можливість і 
надалі розвивати талант дівчинки, до-
сягнути нових успіхів та звершень.

Софійка займається на двох фа-
культетах: музичному та художньому. 
В шкільних конкурсах неодноразово 
здобувала призові місця як із музики, 
так і з художньої творчості, учасниця 
оркестру «Арт-Експромт».

Крім того, юній мешканці Солом’ян-
ського району Ракель Демченко було 
надано допомогу у здійсненні мрії – 
отримати вищу освіту в Китаї. Дівчина 
виборола можливість вчитися на магі-
стратурі у Шаньдунському універси-
теті, а я відгукнувся на прохання її сім’ї 
і взяв усі витрати з перельотів на себе. 

Сподіваюся, Ракель здійснить свою 
мрію.

Молодіжний театральний колектив 
«Театр Ч» отримав підтримку – звуко-
ве обладнання, реквізит для декора-
цій став доречним доповненням до 
виступів колективу, який зібрав під 
своїм крилом 22 акторів, які люблять 
та доносять творчість зі сцени.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ МЕШКАНЦІВ, БЛАГОДІЙНІСЬ


