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19 січня – 30 квітня 2015 
 

ЕТАПИ ПРОЕКТУ 



Зустрічі учнівської молоді столиці з бійцями 12-го Батальйону територіальної оборони Києва 

• Солом'янський район. Спеціалізована школа № 43; вул. І. Клименка, 17 

• Дніпровський район. Гімназія  № 191 ім. П. Г. Тичини; вул. Серафимовича, 9-А 

04 лютого 

12 лютого 

• Солом'янський район. Гімназія «Міленіум» № 318; вул. І. Полюя, 3-Б 17 лютого 

• Деснянський район. Економіко-правовий ліцей; вул. Мілютенка, 5-Б 19 лютого 

05 лютого • Печерський район. Палац дітей та юнацтва ; вул. Дарвіна, 2 

• Голосіївський район. Школа № 286; вул. Заболотного, 6-А 26 лютого 

03 березня 

05 березня 

• Подільський район. Школа  № 242; пр. Правди, 64-Г 

• Святошинський район. Спеціалізована школа № 304; вул. Уборевича, 21-А  

• Дарницький район. Київська інженерна гімназія; вул. Княжий Затон, 12-А 11 березня 

• Шевченківський район. Спеціалізована школа № 57; вул. Прорізна, 19-А 
 

17 березня 

• Оболонський район. Школа № 245; вул. Північна, 26 
 

19 березня 

• Київський Палац дітей та юнацтва. Вул. І. Мазепи, 13 26 березня 

08 квітня 

16 квітня 

• Оболонський район. Школа № 233; вул. 
 
• Деснянський район. Школа №307; вул.  
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Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
 
 

     Навчальними закладами 
Дніпровського району зібрано 
та передано для утилізації та 
переробки 5 тонн макулатури. 
До Акції долучилися понад 20 
навчальних закладів, 
найактивнішими стали учні 
школи № 180, які зібрали 
понад 800 кг, спеціалізованої 
школи № 246 – 700 кг, школи  
№ 66 -  понад 500 кг.  
     Дітей та дорослих 
об'єднують почуття 
патріотизму, прагнення 
допомагати українській армії  
та підтримувати учасників, 
ветеранів АТО та їхні родини.  

02 – 03 лютого 2015 
 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
04 лютого 2015 

 
      У СШ № 43 відбулася зустріч 
активу шкільного учнівського 
самоврядування «Вертикаль» із 
військовослужбовцями 12-го 
Батальйону територіальної 
оборони міста Києва. 
     Учні подарували  захисникам 
України щирі творчі вітання, 
передали солдатам листи 
підтримки, малюнки та обереги, 
виготовлені власноруч. 
     Зібрана макулатура  
передана представникам ГО 
«Київська міська спілка 
ветеранів АТО», а виручені 
кошти будуть спрямовані на 
потреби військових 12-го 
Батальйону територіальної 
оборони міста Києва. 
 
 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         12 лютого 2015 

 
      У гімназії № 191 відбулася 

зустріч учнівської молоді з 
бійцями 12-го Батальйону 
територіальної оборони Києва.  
     Акцію підтримали навчальні 
заклади Дніпровського району та 
передали ГО «Київська міська 
спілка ветеранів АТО» 2 тонни 
макулатури.  
     Гімназисти підготували для 
захисників Батьківщини творчі 
вітання.  Найбільш зворушливим 
моментом під час зустрічі стало 
вручення символічного серця, 
яке подарував  найменший 
учасник хорового колективу 
«Світанок».  Серце наповнене 
дитячими малюнками, листами 
підтримки  з найкращими 
побажаннями, виготовленими 
власноруч для відважних Героїв 
України. 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         17 лютого 2015 

 
 

       У гімназії «Міленіум» № 318 
проведено Урок патріотизму «Твоїх, 
Батьківщино, синів – обов’язок, 
подвиг і слава». 
        У зустрічі взяли участь 
представники Первинної організації 
 Київської міської спілки ветеранів 
Афганістану «Кадетський Гай» - 
учасники бойових дій на території 
інших держав та громадської 
організації «Київська міська спілка 
ветеранів АТО» - бійці 12-го 
Батальйону територіальної оборони 
Києва. 
       Учнями, вчителями гімназії та 
батьківською спільнотою зібрано  
2,5 тонн макулатури. Також бійцям 
АТО передані листівки, подарунки та 
солодощі, зібрані Радою учнівського 
самоврядування гімназії в рамках 
проекту «Подаруй своє серце 
захиснику України». 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         19 лютого 2015 

 
 

          Напередодні Дня Героїв 
Небесної сотні в Економіко-
правовому ліцеї Деснянського 
району відбувся захід «Герої не 
вмирають!». Учнівська молодь 
навчального закладу зустрілася з 
військовослужбовцями 12-го 
Батальйону територіальної 
оборони міста Києва в рамках 
Загальноміської благодійної акції 
«Школи Києва – бійцям АТО!». 
         Ліцеїсти підготували для 
захисників Батьківщини поетично-
музичну композицію «Герої не 
вмирають!», подарували рушники 
на добру долю. 
         Також  учні ліцею долучилися 
до Акції, яку ініціювала громадська 
організація «Київська міська спілка 
ветеранів АТО»  та передали біля 
500 кілограм макулатури. Виручені 
кошти будуть спрямовані на 
потреби бійців АТО.  
 
 

http://don.kievcity.gov.ua/gallery/370.html


  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         26 лютого 2015 

 
 

У школі І-ІІІ ступенів № 286 міста 
Києва відбулася зустріч із 
військовослужбовцями 12-го 
Батальйону територіальної 
оборони міста Києва. Учні зібрали 
та передали на утилізацію 4 т 571 кг 
макулатури, подарували бійцям 
малюнки та власноруч виготовлені 
обереги і висловили надію, що 
амулети берегтимуть солдатів 
повсюди. Завершилася акція 
концертом «Україна починається з 
тебе!», на якому вихованці 
Зразкового ансамблю танцю 
«Вербиченька» вітали присутніх 
народними танцями, юні поети 
читали вірші, присвячені подіям в 
Україні, та співали українські пісні. 
Ніхто не залишився байдужим: 
серця переповнювалися гордістю 
за тих людей, котрі свободу свого 
народу цінують вище за власне 

життя. 
 

http://don.kievcity.gov.ua/gallery/370.html


  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         03 березня 2015 

 
 

У  СЗШ № 242 відбулася зустріч з 
членами громадської організації  
 «Київська міська спілка ветеранів 
АТО». Діти з ентузіазмом 
приєдналися до міської  акції 
зі  збору макулатури, зібрали понад 
2000 кг макулатури, кошти від 
реалізації якої підуть на підтримку 
бійців АТО. 
Школярі, педагоги,  адміністрація 
школи зустріли гостей хлібом-
сіллю, привітали щирим словом. 
Бійцям діти подарували квіти, 
подарунки, теплі слова і щирі 
побажання повернутися з 
перемогою і зберегти себе для 
майбутнього щасливого мирного 
життя. Бійці 12 батальйону 
територіальної оборони Києва 
Любенко Олександр, Коротун 
Олександр, Шимко Олександр 
звернулися зі словами щирої 
вдячності до учнів та колективу 
школи, подякували за надійний тил 
і віру в перемогу.    



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         05 березня 2015 

 
 

 Напередодні Міжнародного дня 
жіночої солідарності та миру в 
школі № 304 відбулась зустріч з 
учасниками бойових дій в районах 
проведення антитерористичної 
операції на сході України. Учні та 
педагоги  засвідчити глибоку шану і 
вдячність матерям і дружинам 
українських захисників, мужнім 
дівчатам і жінкам, які сьогодні 
знаходяться на передовій та 
гартують перемогу в тилу. 
Розповіді воїнів АТО пройшли крізь 
серця всіх присутніх. Наприкінці 
зустрічі учні подарували гостям 
малюнки та власноруч виготовлені 
обереги, де діти висловили 
вдячність героям, які захищають 
свободу та незалежність нашої 
країни та побажали бійцям 
здоров’я, удачі, щастя, мирного 
неба над головою та найшвидшого 
повернення додому живими і 
здоровими. 

http://don.kievcity.gov.ua/gallery/370.html


  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         11 березня 2015 

 
 

У Київській інженерній гімназії 
пройшла зустріч з бійцями 12 
Батальйону територіальної 
оборони міста Києва. Вранці, на 
подвір’ї гімназії учні разом з 
батьками та педагогами передали 
представникам громадської 
організації «Київська міська спілка 
ветеранів АТО» 3680 кг макулатури, 
кошти від якої будуть спрямовані 
на допомогу бійцям АТО. 
Після передачі макулатури юні 
гімназисти мали можливість 
поспілкуватися з бійцями.  
Діти презентували 
військовослужбовцям свою роботу 
патріотичного напряму, 
подарували обереги та художні 
вироби, виготовлені власноруч. 
Загалом за період загальноміської 
благодійної акції «Школи Києва – 
бійцям АТО» навчальні заклади 
Дарницького району зібрали та 
передали 20716 кг макулатури. 

 
 

http://don.kievcity.gov.ua/gallery/370.html


  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         17 березня 2015 

 
 

У спеціалізованій школі № 57 
відбулася зустріч старшокласників 
навчальних закладів 
Шевченківського району з бійцями 
АТО. Учнівська молодь привітала 
військовослужбовців авторськими 
віршами, та творчими компози-
ціями шкільного ансамблю. 
 Також школярі провели для гостей 
екскурсію до шкільного музею та 
ознайомили з історією навчального 
закладу. На завершення зустрічі 
лідери учнівського самоврядування 
презентували бійцям «Альманах 
творчості дітей школи № 57». 
Учнівська, педагогічна та  
батьківська громадськість Шевче-
нківського району долучилися до 
Акції, яку ініціювала громадська 
організація «Київська міська спілка 
ветеранів АТО» та передали 2 тонни 
макулатури. Виручені кошти будуть 
спрямовані на потреби бійців АТО.  
 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         19 березня 2015 

 
 

У середній загальноосвітній школі 
№  245 Оболонського району 
відбулася зустріч учнівської молоді 
з військовослужбовцями 12-го 
Батальйону територіальної оборо-
ни міста Києва. 
     Школярі щиро привітали гостей 
творчою композицією «Мово моя 
калинова, звита з любові й тепла» 
та передали бійцям листи, 
малюнки, обереги, виготовлені 
власноруч.   
Під час проведення Акції учні, 
педагоги та батьки передали 
представникам Громадської орга-
нізації «Київська міська спілка 
ветеранів АТО» 1500 кг макулатури, 
виручені кошти від якої будуть 
спрямовані на підтримку бійців 
АТО та їхніх родин. 
 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         26 березня 2015 

 
 

У Київському Палаці дітей та 
юнацтва відбулася  зустріч 
учнівської молоді столиці з бійцями 
12-го Батальйону територіальної 
оборони міста Києва. Найменші 
вихованки художнього колективу 
«Золоті струни» подарували для 
гостей чарівні ноти прекрасної 
композиції, а надгнучкі учасниці 
дитячо-юнацького цирку «Але-ап» 
захопили гостей цирковими 
трюками. Під час зустрічі бійці 
вручили вихованцям КПДЮ вітання 
з передової - прапор України з 
підписами бійців, який гуртківці 
передали бійцям у лютому. По 
завершенню зустрічі учнівська, 
педагогічна та батьківська 
громадськість передали 1 000 кг 
макулатури, виручені кошти від 
якої будуть спрямовані на 
підтримку бійців АТО та членів їх 
родин. 
 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         08 квітня 2015 

 
             У  школі № 233 Оболонського 

району відбулася  зустріч учнівської 
молоді з бійцями 12-го Батальйону 
терито-ріальної оборони міста 
Києва.   
            Учні презентували гостям 
театральну виставу «Повертайся 
живим», малюнки та обереги, 
виготовлені власноруч. Напередодні 
світлого свята Великодня діти 
подарували бійцям писанки-обереги 
та духмяні пасхи.          
             Загалом за період 
Загальноміської благодійної акції 
«Школи Києва – бійцям АТО» 
навчальні заклади Оболонського 
району зібрали та передали близько 
5 т макулатури. Акція триває. 
 



  

Загальноміська благодійна акція «Школи Києва – бійцям АТО!» 
         16 квітня 2015 

 
             У спеціалізованій школі № 

307 Деснянського району міста 
Києва відбулась зустріч учнівської 
молоді навчального закладу з 
військовослужбовцями 12-го 
Батальйону територіальної оборо-
ни міста Києва Сергієм Шеленком, 
Павлом Пономаренком та Денисом 
Горлачем. 
       Учні школи активно долучи-
лися до загальноміської благо-
дійної акції «Школи Києва – бійцям 
АТО!».Діти мали можливість 
поспілкуватися з військово-
службовцями, отримати відповіді 
на запитання про нелегкі будні 
бійців та їх повсякденні потреби, а 
також почути слова подяки за 
моральну та матеріальну 
підтримку. 
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