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Вірте в україну, вірте в себе!

Хочете переглянути відео фантастичного новорічно-святкового
Києва? – Шукайте код на сторінці 4

про головне

Оборона Києва
Друзі! Україна обрала
європейський шлях
розвитку. І не хоче
повернення до Російської
імперії, яку намагається
відбудувати Путін.
Ми бачимо своє майбутнє
як незалежна і демократична
європейська держава.

пряма мова

Ц

е і є причиною того, що Росія нагнітає ситуацію в Україні. А наші
іноземні партнери говорять про
ймовірність подальшої агресії проти нашої
держави.
Ми стурбовані скупченням російських військ на кордонах нашої країни.
Ми не знаємо точно, чи Росія справді готується до вторгнення, чи показово «грає
м’язами».
Заяви і погрози Росії, скупчення
військ агресора на кордонах України спонукають нас підготуватися до різних можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема,
й до найгіршого. У нас має бути чіткий
план дій у критичній ситуації, відпрацьовані координація і дії всіх служб та структурних підрозділів столиці.
Саме тому ми проводимо навчання із
заступниками голови КМДА, керівниками Департаменту муніципальної безпеки міста, бригади територіальної оборони столиці, прокуратури та СБУ Києва,
представниками Головного командування Збройних сил України, поліції столиці.
Обговорюємо та моделюємо дії міських служб за різних варіантів розвитку
ситуації та координацію всіх структур і
підрозділів в умовах загроз. Бо саме від
безпеки в столиці багато в чому залежить
і стабільна ситуація в країні.
Особливу увагу ми приділяємо безпеці об‘єктів критичної інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві – понад 500. Їх,
у випадку надзвичайної ситуації, беруть
під охорону різні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.
Також, починаючи з 2014 року, від початку бойових дій на сході України, Київ
здійснює відновлення захисних споруд цивільного захисту. Сьогодні в місті є майже
5 тисяч захисних споруд. Інформація про
них розміщена на офіційних сайтах районних державних адміністрацій столиці.

Особливу увагу ми приділяємо безпеці об‘єктів критичної
інфраструктури міста. Таких об’єктів у Києві – понад 500. Їх, у випадку надзвичайної ситуації, беруть під охорону різні відомства.
Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

А на початку січня ми провели навчання щодо дій всіх підрозділів тероборони та місцевої влади у випадку відключення мобільного зв’язку. Зокрема, і
щодо інформування населення за допомогою автоматизованої системи централізованого оповіщення.
Адже головне завдання всіх служб під
час надзвичайної ситуації – вберегти та
захистити життя людей.

Зазначу, що столиця планує здійснення перевірки готовності територіальної
системи оповіщення з увімкненням електричних сирен. Про дату такої перевірки
та увімкнення сирен міська влада повідомить киян заздалегідь.
Також хочу нагадати, що в столиці триває набір резервістів у бригаду територіальної оборони Києва. І кожен патріот, який готовий захищати своє місто

і свою країну, може пройти підготовку і, в
разі військових дій, стати важливою бойовою одиницею.
Бо саме від кожного з нас залежить
подальше існування України як незалежної демократичної держави. І ми будемо
відстоювати свій вибір!
Ваш Віталій Кличко.
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безпека

Вірус не вщухає
Після зимових свят у столиці
та в Україні загалом захворюваність
на коронавірус знову стрімко
набирає обертів.

Т

ільки останніми днями в Києві фіксують понад тисячу нових хворих та понад
10 смертей від COVID-19 щодоби. Різко
збільшилася і кількість хворих дітей.
Відмінність від попередніх хвиль захворюваності – дещо нижчий рівень госпіталізацій.
Так, на сьогодні у столичних лікарнях заповнені близько 12% «ковідних місць». Cтатистика
говорить про те, що сьогодні більшість людей
лікуються від коронавірусу вдома, оскільки мають менш складний перебіг хвороби.
Але, на випадок потреби, місто підготувало
ліжка в лікарнях. 98 відсотків ліжок для хворих
на коронавірус обладнані подачею кисню.

Вакцинація

Київ є лідером з вакцинації в Україні. На
сьогодні в столиці зробили понад 3,5 млн щеплень. Із них першою дозою – понад 1,7 млн.
Двома дозами – понад 1,8 млн. Бустерною (третьою) дозою, яку розпочали в Україні робити
нещодавно, вакцинувалися понад 26 тисяч киян.
Нагадаємо, щепитися в столиці можна чотирма вакцинами: CoronaVac, AstraZeneca,
Pfizer і Moderna, які місто отримало від Міністерства охорони здоров’я.
Бустерну дозу вакцини кияни можуть зробити у будь-якому пункті, де щеплюють проти COVID-19. Згідно з наказом МОЗ, бустерну дозу вакцин рекомендовано вводити людям
старшим 18 років, які отримали дві дози вакцини понад 6 місяців тому. Оптимальний термін
ревакцинації – від 6 до 9 місяців після завершення первинного курсу вакцинації, незалежно від того, якою вакциною щепилася людина.
Фактично, щеплення бустерною дозою поновлює силу впливу вакцин від COVID-19, ефективність яких, за останніми світовими дослідженнями, з плином часу поступово знижується. До того ж, бустерна доза має стати додатковим захистом, враховуючи появу нових мутованих штамів коронавірусу.
Дослідження свідчать про те, що найкращі
результати демонструють бустерні дози мРНКвакцинами після щеплення двома дозами вакцин інших типів. Для бустерної дози перевагу надаватимуть м-РНК-вакцинам – Moderna
або Comirnaty від Pfizer-BioNTech. Незалежно
від того, якою вакциною була щеплена людина
спочатку. Наприклад, тим, хто отримав перші
два щеплення вакциною CoronaVac від Sinovac
Biotech, рекомендовано вводити бустерну дозу
вакциною Pfizer.

пряма мова

«Вакцинація, хоч і не на
100% запобігає захворюванню, але захищає від тяжкого перебігу COVID-19, госпіталізації та
смерті внаслідок цієї хвороби.
Сьогодні, після тривалих свят і масових заходів, після повернення
людей із відпусток, у тому числі закордонних, захворюваність прогнозовано зростає. Тому дуже важливо, щоб якомога більше невакцинованих українців, особливо з
груп ризику, отримали базовий захист, що дають дві дози вакцини
проти коронавірусу. Особливо це
необхідно для літніх людей та людей із супутніми хворобами. А бустерна доза – додатковий захист,
який дозволить менше хвилюватися
за своє здоров’я та здоров’я
близьких».
Віталій Кличко

На варті безпеки
міста
7 одиниць нової
аварійно-рятувальної
техніки та нове сучасне
спорядження передала
столична влада
рятувальним службам
міста в січні цього року.

С

пецтехніку, в тому числі командно-штабний автомобіль,
закупили в рамках цільової
програми з переоснащення рятувальних служб Києва, яку місто ухвалило
у 2020 році. Відтоді столиця виділила
майже 45 мільйонів гривень на оновлення матеріально-технічної бази рятувальних служб Києва.
У січні рятувальники отримали
нові авто для гасіння пожеж в густонаселених районах столиці. Вони невеликих габаритів, але можуть перевозити понад 2 тонни води кожна. Також місто передало столичним рятувальникам нове спорядження для екстреного реагування під час надзвичайних ситуацій.
Щороку в Києві трапляється понад 4 тисячі пожеж, які оперативно
ліквідовують столичні рятувальники.

«За останніх 5 років для потреб
рятувальників місто придбало 22 нових аварійно-рятувальних автомобілі, понад 200 комплектів захисного спорядження, 220 комплектів спецодягу, – підкреслив Віталій Кличко.
– Це – найменше, що ми можемо зробити для фахівців, які для порятунку
людей щодня ризикують своїм життям. Зазначу, що за 5 років аварійнорятувальні служби столиці врятували
майже 2 тисячі життів».

турбота

У Дарницькому районі відкриють
новий Центр комплексної реабілітації
У новому центрі реабілітації дітей та осіб з інвалідністю на Харківському шосе, 156 працюватимуть
діагностичне відділення, відділення арт-терапії, сенсорно-інтеграційної терапії, логопедичне та
логоритмічне відділення, відділення соціально-психологічної та фізичної реабілітації.

О

дночасно отримувати послуги
з реабілітації в новому центрі
зможуть від 35 до 40 дітей із інвалідністю.
Приміщення обладнане підйомником та зовнішнім ліфтом для доступності осіб, які пересуваються на інвалідних візках. Поряд із центром буде
інклюзивний дитячий майданчик.
Столична влада планує найближчими роками створити такі сучасні центри в кожному районі столиці.
Зокрема, невдовзі відкриють новий
центр реабілітації на Оболоні.
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влада Києва була одним з ініціаторів створення
підрозділів територіальної оборони в Україні
Сьогодні до подій навколо
України прикута увага
провідних світових ЗМІ

Одразу після ухвалення парламентом закону «Про основи національного спротиву»
в столиці створюють штаб територіальної оборони.

Віталій Кличко – один із найвідоміших за
межами нашої країни українських політиків,
до якого за коментарями звертається багато
іноземних видань та телеканалів. Наприклад –
британський Channel 4 та американський CNN.
«Допомога західних партнерів у посиленні обороноздатності України, розвитку її енергетичної незалежності та економічної стійкості – це той мінімум, який потрібен, аби Росія
зрозуміла високу ціну вторгнення до України. Українці готові себе захищати, але світ
має пам’ятати, що безпека України – це гарантія і його безпеки», – заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі американському телеканалу CNN.

езервістом територіальної
оборони може стати будьякий громадянин України віком від 18 до 57 років, незалежно
від статі, навіть без досвіду служби
в армії та перебування на обліку у
військовому комісаріаті (територіальному центрі комплектування та
соціальної підтримки).
Закон дав змогу створювати
для територіальної оборони добровольчі формування територіальних громад, яким дозволено використовувати навіть власну мисливську зброю.
Сьогодні триває набір резервістів територіальної оборони –
добровольців, які мають підписати
контракт із зарахуванням до відповідного підрозділу.
Якщо ви бажаєте вступити до
лав 112 Київської бригади територіальної оборони та укласти контракт резервіста, слід зателефонувати на гарячу лінію за номером 063
651 44 46 та отримати всю необхідну інформацію.

Р

інфраструктура

працюємо

Які дороги
оновлять
у Києві
цього року

Столиця завчасно
підготувалася
до реагування
на негоду
Ефективність підготовки до оперативної ліквідації
наслідків негоди вже показали снігопади, що накрили
столицю наприкінці грудня 2021 та на почату січня цього
року.

Київ залишається лідером в оновленні та
будівництві доріг, мостів і шляхопроводів.
Тільки минулого року в столиці
відремонтували загалом 198 об’єктів. А за
останніх кілька років оновили 410 вулиць,
мостів та шляхопроводів. Це – понад 1200
кілометрів столичних доріг.

Щ

Я

к тільки дозволить погода – на вулиці міста знову вийде дорожня будівельна техніка.
Першими роботи відновлять на перехідних об’єктах, які розпочали ремонтувати минулого року. Зокрема, це: вулиця Ентузіастів,
проспект Героїв Сталінграда, Велика Кільцева
дорога на ділянці від Одеської площі до вулиці
Ватутіна, вулиці Льва Толстого та Івана Франка.
Вже в березні-квітні дорожники працюватимуть на вулицях Татарській і Хрещатику. В квітні
мають розпочати капремонт вулиць Липківського
і Богатирської. Оновлення вулиць Чавдар і Урлівської заплановане з квітня-травня. Також у травні
мають розпочати роботи на вулиці Жмеринській.
На всіх об’єктах капітальних ремонтів виконують повний комплекс робіт: оновлення системи дощової каналізації, заміна покриття проїжджої частини і тротуарів, облаштування тактильних смуг для людей з вадами зору, встановлення
нового сучасного освітлення.
Продовжать цього року і будівництво нової ділянки Великої Кільцевої від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту. І до кінця
2022 року роботи мають завершити.
Нагадаємо, 17 грудня минулого року мер столиці Віталій Кличко відкрив рух автотранспор-

ту новозбудованою ділянкою Великої Кільцевої
дороги від проспекту Маршала Рокоссовського
до вулиці Богатирської та новою транспортною
розв’язкою.
Продовжать цього року в столиці і масштабний ремонт мостів та шляхопроводів. Більшість
із них не реконструювали по 40 років – з моменту будівництва. Протягом останніх років у Києві
оновили 40 штучних споруд.
Зокрема, розпочнуть реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана. В планах також - завершення реконструкції Новокостянтинівського
шляхопроводу та двох шляхопроводів на вулиці
Льва Толстого. Капітально оновлять і шляхопровід на вулиці Бойчука над залізницею, 2 шляхопроводи на Стратегічному шосе та кілька інших.
Планують у столиці і будівництво нової автомобільної дороги від проспекту Валерія Лобановського до міжнародного аеропорту «Київ» імені
Ігоря Сікорського.

е до початку опадів спецтехніка виходила на позиції у місті,
щоб оперативно розпочати обробку вулиць протиожеледними засобами. У разі погіршення погодних умов до роботи з прибирання столичних вулиць і проїздів готові 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової спецтехніки. Основні роботи виконують
уночі, коли менший рух транспорту в місті.
Дорожники забезпечені необхідною кількістю посипальних і
паливно-мастильних матеріалів.
Міська влада постійно звертається до водіїв із проханням за
можливості не користуватися особистими авто під час снігопаду та
надавати перевагу громадському транспорту. А також - не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених місцях. Автівки, що
заважатимуть роботі спецтехніки, яка прибирає місто, можуть бути
евакуйовані.
Спостерігати за роботою снігоприбиральної техніки в столиці можна в режимі онлайн на інтерактивній карті – https://clean.
kyivcity.gov.ua.
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європейське місто

Київська ялинка потрапила
до європейського топу

Подивіться відео
про чарівний
новорічний Київ
за допомогою
свого смартфона
та цього QR коду.

Святковий настрій киянам та гостям столиці
дарували неймовірної краси локації на
Софійській та Контрактовій площах, біля Арки
дружби народів, у парку Шевченка.

К

иївська зелена красуня
увійшла в ТОП-15 найкрасивіших ялинок Європи. Традиційно головну ялинку країни встановили на Софійській площі в столиці. І вона буквально перевершила всі очікування: 31 метр заввишки, різдвяний
вертеп в основі, 10 кілометрів гірлянд, 20 тисяч іграшок, підвісні
гірлянди у вигляді зоряного неба
та неймовірна ковзанка навколо
пам’ятника Богдану Хмельницькому, найкраща різдвяна музика, фуд-зона. Насолодитися цією
красою змогли за час новорічно-

різдвяних свят понад 4 млн киян
та гостей міста.
Варто зауважити, що святкова локація на Софійській площі
вже не перший рік належить до
числа найкрасивіших у Європі.
Новий Рік та Різдво на Подолі також були особливими цього
року. Прогулянкова льодова ковзанка поряд з пам’ятником Петру
Сагайдачному, велика снігова гірка, атракціони, резиденція Святого Миколая, фуд-зона – подарували справді казковий настрій
більш, як 3 млн гостей локації на
Контрактовій площі.

актуальне

У Протасовому
яру буде парк!
19 січня цього року Верховний
суд України визнав недійсним
договір суборенди землі у
Протасовому Яру і відмовив
в задоволенні скарги ТОВ
«Бора», яке хотіло забудувати
цю територію.

«С

ам договір оренди порушує публічний порядок
і юридичні вимоги. Бо
колись Черновецький підписав його
самовільно і без згоди Київради. Це
встановлено в рішеннях попередніх
судових інстанцій. Майже три роки
боротьби громади і міської влади за
парк у Протасовому Яру дали позитивний кінцевий результат. Дякую
всім причетним! Дякую за принципову і активну позицію громаді Протасового Яру! Працюємо далі над створенням парку «Протасів Яр», – прокоментував рішення суду мер Києва
Віталій Кличко.
Нагадаємо, півтора роки тому,
за ініціативи мера столиці, Київрада скасувала зміни до Генерального
плану Києва та Програми розвитку
зеленої зони, якими земельні ділянки у Протасовому Яру були переведені під житлову забудову.

дітям

У столиці збудували ще один
садочок у Святошинському районі
У Києві завершили будівництво ще одного нового
дитсадка – на вулиці Бахмацькій, 35.

Б

удівля садочка – двоповерхова. Розрахований дошкільний заклад на 130 місць або 7 груп:
2 групи для дітей ясельного віку та 5 груп – для дошкільнят. У садочку, окрім
кімнат, де гратиметься та
відпочиватиме малеча, облаштували універсальну
музично-спортивну залу, медичний та харчовий блоки,

пральню. На подвір’ї садка є
дитячі майданчики для ігор.
Важливо,
що
садочок – комфортний і для маломобільних діток. А також – енергоефективний
(має індивідуальний теплопункт), як і більшість дитячих садків, які місто відкрило останнім часом.
Нагадаємо, за останніх кілька років у Києві побудували або повністю реконструювали 12 шкіл та
36 дитячих садочків. Тільки минулого року відкрили
3 дитсадка. Один новозбудований – на 260 місць –
на Троєщині та два садочка після реконструкції чи
капітального ремонту. Це
фактично нові дошкільні
заклади в Оболонському
та Дарницькому районах
міста. Додатково відкрили
і 20 груп у садочках, які
працюють.

Замовник: Кличко В.В. Установа, що здійснила друк: ТОВ «Будинок Друку «Аполлон». Наклад: 15 000 прим. Відповідальний за випуск: Харченко Т.А. Замовлення: 21/01.22. Підписано до друку 21.01.2022

