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кияни

стор. 3

інформаційний бюлетень

Вірте в україну, вірте в себе!
про головне
Дорожньо-будівельний
сезон у столиці –
в розпалі. І на всіх об’єктах
капітального та середнього
ремонту тривають активні
роботи.

Н

аводять дорожники лад, зокрема,
і на вулицях в історичному центрі Києва. Так, на Трьохсвятительській та Костьольній вже влаштували верхній шар асфальту. Працювати там
доводиться тільки вдень, щоб не заважати
людям відпочивати, – адже навколо багато
житлових будинків.
Триває реконструкція вулиці Андріївської та Пейзажної алеї, капітальний ремонт вулиць Борщагівської, Чорнобильської. Також ні на день не припиняють роботи на вулицях Ялтинській, Волинській,
Осиповського, Турівській, Генерала Алмазова, Чоколівському бульварі, проспектах Маяковського, Академіка Корольова
та багатьох інших.
Завершують роботи на проспекті Степана Бандери. Там вже влаштували верхній шар дорожнього покриття на ділянці від Оболонського проспекту до вулиці Олени Теліги. Оновлюють тротуари та
влаштовують велодоріжки.
Особливу увагу приділяє столиця ремонту мостів та шляхопроводів. Бо більшість з них звели 40-50 років тому і жодного разу не оновлювали. Сьогодні роботи тривають на 14 штучних спорудах. 7 із
них місто завершить вже цього року. Зокрема, й Новокостянтинівський шляхопровід. Його спорудили у 1979 році і відтоді не ремонтували. Нині там бетонують
монолітну плиту.
Активні роботи також тривають на
шляхопроводах біля залізничної станції
«Зеніт», шляхопроводі на вулиці Лифаря над трамвайними коліями, на перетині Кільцевої дороги і проспекту Леся Курбаса.
Столиця продовжує оновлювати й
Велику кільцеву дорогу.
Зокрема, відрізок від Одеської площі до вулиці Ватутіна. Це – одна з ділянок, яку місто нещодавно отримало на
свій баланс від області. На чому столиця
наполягала давно, щоб мати змогу розпочати ремонт. Адже десятиліттями там
тільки «латали» ями. Тепер в рамках капітального ремонту ця частина «втомленої» дороги фактично будується наново.
А це – майже 3 кілометри шестисмугової
дороги.
Спочатку будівельники облаштували
нову сучасну дощову каналізацію. Тепер
на кількох ділянках триває вкладання щебеневої основи та асфальтування полот-

ЦЕ 50! Віталій Кличко відзначив ювілей. Як чемпіон і мер
готувався до нього, та як подивитися унікальне відео,
підготовлене до цієї дати – читайте на стор. 4

Дорожники
не зупиняються!

на. Усього облаштують 3 шари надміцного асфальтобетону.
Встановлять і 260 опор для сучасного
LED-освітлення. Крім того, для комфорту місцевих жителів вздовж магістралі
встановлять шумозахисні екрани та озеленять прилеглу територію.
Також відремонтують тротуари і облаштують велодоріжки. Капітальний ремонт включає і оновлення світлофорів,
встановлення бар’єрної огорожі та 8 сучасних павільйонів очікування на зупинках громадського транспорту.
Відремонтують також прилеглу вулицю Лятошинського та місцевий проїзд
вздовж гіпермаркетів.
Усього в столиці планують оновити
цього року 65 об‘єктів транспортної інфраструктури.
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актуальне

Столиця розпочала
підготовку до третьої хвилі
пандемії коронавірусу. Таке
рішення ухвалив міський
штаб із ліквідації наслідків
надзвичайної ситуації.

К

иїв вже готує госпітальні
бази для прийому хворих
на коронавірус. Підготовка,
насамперед, передбачає забезпечення киснем медичних ліжок, засобами захисту – медичного персоналу, медикаментами – пацієнтів.
Враховуючи більш важкі форми перебігу хвороби,
пов’язані з новими штамами
СOVID-19, вирішили збільшити кількість реаніматологічних
ліжок у столичних лікарнях, що
визначені для прийому хворих із
підозрою на коронавірус.
Окрім того, міська влада направить звернення до керівників
підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури
усіх форм власності щодо складання та направлення в КМДА
списків працівників, які потребуватимуть спецперепусток на
проїзд у громадському транспорті у разі запровадження посилених карантинних обмежень.
Вже найближчим часом підприємства критичної інфраструктури мають надати інформацію про необхідну кількість
перепусток.
Цього разу планують запровадити електронні перепустки. Вони
будуть персоналізованими, щоб
ними могли скористатися тільки
кияни, які працюють на підприємствах критичної інфраструктури.
Нагадаємо, що в столиці триває кампанія з вакцинації від коронавірусу. Міністерство охорони здоров’я офіційно оголосило
про п’ятий етап вакцинації. Тепер щепитися можуть всі охочі віком від 18 років. Для цього
киянам треба зареєструватися
через сервіс Helsi.me. Вакцини
є на вибір – CoronoVac/Sinovac
Biotech або Spikevax Moderna,
які надає МОЗ України.
Із 22 липня вакцинуватися
можна в Центрі вакцинації, що
працює на базі МВЦ. А з 23 липня – в усіх пунктах щеплень, які
розгорнуті на базі центрів первинної медико-санітарної допомоги в усіх районах столиці. Таких пунктів сьогодні 117.
Київ – перший за темпами
вакцинації в Україні. Загалом
від початку вакцинальної кампанії у столиці зробили понад
653 тисячі щеплень. Із них першу дозу вакцини отримали понад 435 тисяч людей.
Повністю імунізовані – понад
219 тис. осіб.
Мер столиці Віталій Кличко закликає
киян подбати про своє здоров'я і
здоров'я своїх близьких та зробити
щеплення від коронавірусу

Мер Києва Віталій Кличко
взяв участь у відкритті
Інноваційного центру хірургії
серця та судин Медичної
мережі «Добробут»
Новий центр займає 9 поверхів. У ньому 7 операційних.
Лікуватимуть у новому медзакладі широкий спектр хвороб:
серцево-судинні захворювання (кардіологія, кардіохірургія,
неврологія, нейрохірургія, судинна хірургія), а також онкологію.

пряма мова

Київ
готується
до наступної
хвилі пандемії

охорона здоров'я

Відкриття цього центру – черговий приклад успішної співпраці приватного інвестора та міської
влади. Бо Київ сьогодні – це
місто, яке дає багато можливостей для розвитку бізнесу за простими і прозорими
правилами.
Віталій Кличко

У Київському міському
центрі нефрології та діалізу
капітально ремонтують
приміщення
Це унікальний медзаклад. Із вересня
2020 року до червня цього року в Центрі
працювало єдине в столиці опорне відділення для лікування від коронавірусу хворих нефрологічного профілю. А на початку
2021 року Центр отримав ліцензію на трансплантацію. І в березні в ньому здійснили
першу трансплантацію нирки.
Ремонт у приміщеннях Центру не здійснювали понад 50 років. Тут повністю перекладуть усі комунікації, організують логістику за європейськими стандартами.
Встановлять нове сучасне обладнання.

пряма мова

Столиця, незважаючи на фінансові труднощі, спричинені пандемією,
продовжує знаходити можливості, щоб оновлювати і
оснащувати комунальні медичні заклади. Щоб вони виглядали сучасно та мали все,
аби надавати кваліфіковану
допомогу киянам.
Віталій Кличко

соціальна інфраструктура

З турботою про дітей
Місто продовжує будувати нові дитячі садочки і школи
та оновлювати діючі заклади освіти. Роботи сьогодні
тривають на багатьох об’єктах.

Н

априклад, вже невдовзі
завершать будівництво
нового дитсадка на 130
місць у Святошинському районі на вулиці Бахмацькій.
Там звели 2 поверхи приміщення, встановили вікна та
двері. Завершили роботи з прокладання всіх комунікацій. В
тому числі – й нової, сучасної
вентиляційної системи. В садочку буде свій теплопункт, за
допомогою якого регулюватимуть температуру в приміщенні закладу.
У закладі встановлять сучасне ігрове інтерактивне обладнання, облаштують кілька окремих музичних класів. Новий садочок буде
безбар’єрним.
Також цього року розпочнеться будівництво школи

на Позняках і планують завершити добудову ще в одній школі, а також надбудову поверху в одній із столичних гімназій. Триває реконструкція ліцею «Лідер» на
Печерську, а також будівництво школи у Биківні. Розпочнуть у столиці проектування будівництва ще 3 нових
шкіл – двох на Троєщині та
однієї в Дарницькому районі.
А також планують здійснити
капремонти і реконструкцію в
4 дитячих садочках.
«За останніх кілька років у Києві побудували 9 нових шкіл та збудували або капітально оновили 33 дитячих
садочка. А 1 вересня відкриємо
нову школу в Солом’янському
районі столиці», – каже Віталій Кличко.
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комфортне місто

Для відпочинку
місто підготувало 14 пляжів
Цього року для відпочинку киян місто
підготувало 14 пляжів. Дев’ять з них отримали
міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний
прапор». Це – половина з усіх пляжів в Україні,
що мають таку відзнаку.

М

ова йде про столичні пляжі: «Дитячий»,
«Золотий»,
«ПущаВодиця», «Веселка», «Венеція»,
«Молодіжний», «Галерна», «Чорторий» і «Троєщина». Цьогоріч таку відзнаку в Україні мають загалом 18 морських та річкових пляжів. Три з них – в Одесі та
Одеській області.
Пляжі, які отримують «Блакитний прапор», відповідають
міжнародним стандартам пляжного відпочинку за 33 критеріями, зокрема щодо якості води,
екологічного менеджменту та
освіти, безпеки і послуг.
Зокрема, цього року вперше
«Блакитний прапор» підняли на
пляжі «Чорторий» в Деснянському районі столиці. Пляж капітально відремонтували. Цю зону
відпочинку, площею понад 5 гектарів, відвідують мешканці Троєщини та Оболоні. Тут вирівняли
площу, завезли пісок, встановили
вбиральні й душові, облаштували
медпункт та рятувальний пост, де
працюють лайфгарди.

Загалом на пляжах столиці
облаштували 26 рятувальних постів. Оперативні чергові та рятувальні підрозділи перебувають
на постійному патрулюванні та
готові до реагування. Безпосередньо на рятувальних постах в
межах пляжів чергують близько
150 лайфгардів «Пляжного патруля». Лайфгарди здійснюють
постійне спостереження за водою, а також спільно із поліцією
стежать за громадським порядком та безпекою.

киян
Де знайти пляж
у найближчому
до вас районі?

 У Дніпровському районі для киян
працюють 9 пляжів: «Молодіжний»,
«Венеція», «Передмістна
Слобідка», «Золотий»,
«Дитячий», «Райдуга», «Тельбін»,
«Центральний», «Веселка».
В Оболонському районі –
2 пляжі: «Вербний»
та «Пуща-Водиця».
В Деснянському районі –
2 пляжі: «Чорторий» і «Троєщина».
В Голосіївському районі –
пляж «Галерна».

Віталій Кличко особисто перевірив пляж після капремонту та підняв блакитний прапор. Також мер взяв участь у
спільному тренуванні з рятувальниками «Пляжного патруля», які, зокрема, відпрацьовували і порятунок на воді.

Пам'ятайте!
Після сильних злив фахівці не рекомендують купатися у водоймі щонайменше два дні! Тож, якщо на пляжі
піднято червоний прапор, від купання варто утриматися. За актуальною інформацією про стан води на
міських пляжах слідкуйте на сайті Київської міської державної адміністрації.

Баобаб для Хораса
У Київському зоопарку 15 липня відзначали День слона.
Відтак, столичний слон Хорас отримав особливий
подарунок – новий літній вольєр.

У

оновленому вольєрі, зокрема, встановили тіньовий навіс у вигляді стилізованої скульптури «Баобаб»,
яка створюватиме атмосферу
африканської савани.
Скульптуру «Баобаб» виготовили з фібробетону на металевому каркасі. Скульптура –
велетенська: її висота – 8,8 м, діаметр стовбура – від 2,4 до 2 метрів, діаметр крони – 10 м.
Незважаючи на пандемію
коронавірусу, роботи з реконструкції зоопарку продовжуються. Уже завершили першу чергу
Протягом останнього року у багатьох
мешканців Київського зоопарку з’явилося поповнення. І
відвідувачі вже можуть, зокрема, побачити: тримісячного лемура котячого Мурчика, двомісячного павіана
анубіса Рафікі та дев’ятимісячного
сіаманга Пері. Також рік тому у столичному зоопарку з’явилося потомство у шпороносної черепахи (чотири дитинчати) – другої за величиною
у світі. Як зауважили у Київзоо, це неабияка радість для них, адже вперше
в історії столичного зоопарку ці черепахи дали потомство. А всього місяць
тому батьками стали пара антилоп
Нільгау – Малік та Мушка.

реконструкції – оновили і зробили дуже гарну вхідну групу.
Здійснили благоустрій на частині території. Збудували і відкрили на території зоопарку новий
сучасний паркінг на 435 авто та
парковку поруч із зоопарком.
Сьогодні в Київському зоопарку тривають роботи з будівництва приматника. Наразі облаштовують внутрішні інженерні мережі в зимових вольєрах і
закладають фундаменти літніх
вольєрів. Продовжується і благоустрій території. Бо вона немала – понад 34 гектари.
Від спеки, що накрила столицю, рятуються, як можуть, не тільки кияни, а й мешканці
столичного зоопарку. Про самопочуття
та настрій звірів дбають всі співробітники
зоопарку. Так, наприклад, слон Хорас
полюбляє щоранку приймати душ. І його
зазвичай купає сам директор зоопарку Кирило Трантін. Поки Хорас наминає за
обидві щоки моркву, його рясно обливають
водою зі шлангу.
У родини сіамангів теж є порятунок від спеки – їхній вольєр обладнали спеціальною
зрошувальною системою.
А в капібар Торі та Хуліо – справжній курорт. Вони мають свій невеличкий ставок, у якому ласують яблуками і приймають ванни.
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Це 50!
19 липня Мер Києва
Віталій Кличко відзначив
ювілей – 50 років. До цієї
дати були представлені
два документальних
фільми, що зібрали сотні
тисяч переглядів в різних
соціальних мережах.

П

ерший фільм, до якого увійшло багато унікальних відеокадрів, – про
основні моменти життя Віталія
Кличка: спортивна кар'єра, шлях у великій політиці, відносини з рідними і близькими.
В іншому Кличко продемонстрував спортивні та екстремальні вправи, які
може робити у 50 років, і до яких готувався
та тренувався протягом останнього часу.
Так, у фільмі Віталій Кличко показав, як
стрибає з парашутом з висоти 5 тисяч метрів, виконуючи трюки в повітрі, та підкорює гірську вершину висотою понад 5 тисяч метрів – гору Казбек. А також, як під
час ранкового тренування долає на велосипеді дистанцію у 50 кілометрів. Та як підтягується на перекладині 50 разів.

«Друзі! Життя несеться швидко. Й
інколи, згадуючи його моменти, думаєш: невже це все було зі мною?.. Чи хотів би я змінити щось, якби була така
можливість? Мабуть, ні. Всі виклики,
що долав, і всі радощі, які пережив, – це
моя історія. Й історія людей, які були
поруч, і які сьогодні поруч зі мною. Колись я обрав своїм гаслом слова «Немає
нічого неможливого!» І це було і залишається моїм життєвим кредо. Бо так і
є – якщо ти віриш в себе, в свою мрію, в
свою справу і готовий працювати та битися до кінця. Переможного! З таким
настроєм я й зустрічатиму свої 50. Усього 50. Бо попереду ще багато історій!»,
– зазначив у дописі в мережі Facebook
Віталій Кличко.

Подивитися фільми на платформі YouTube
ви можете за допомогою
цих QR-кодів.

Кличко також запустив челендж – «Підтягнися стільки, стільки тобі років!». Це відео він
опублікував на своїй сторінці в Instagram і закликав користувачів соцмереж приєднуватися до
спортивного виклику.

 Київ – місто парків!

У столиці тривають роботи з оновлення старих та
облаштування нових парків, скверів та зон відпочинку
Зараз триває будівництво парку на Дніпровській
набережній у районі затоки Берковщина, що на столичних
Осокорках. Загальна площа парку – 7,5 гектарів.
Поки що в рамках першої черги облаштують 2,2 гектари
зеленої зони. Роботи планують завершити вже в вересні
цього року.

«П

арк – дуже важливий для мешканців
Осокорків та Позняків, адже тут є і вихід до водойми, пляж. І масштаби зеленої зони вражають! Раніше ця
територія була звалищем будівельного сміття. Але в минулому році ми її розчистили та продовжуємо облаштовувати прогулянкові та велодоріжки. Встановили на території, де вже завершений благоустрій, лави та
урни для сміття. Тривають роботи із встановлення поливозрошувальної системи», – пояснює мер Києва Віталій Кличко.
Також у парку буде сучасне
LED-освітлення. Встановлять
4 дитячих майданчики, зокрема
з інклюзивними елементами, а
також спортивний майданчик.
А в рамках інвестиційного проекту за кошти інвестора на території зеленої зони уже облаштували багатофункціональне футбольне поле. У берего-

вій зоні парку з’явиться оглядовий майданчик, а також пляжна
зона для відпочинку.
Невдовзі місто презентує
спортивно-оздоровчий
парк
біля озера Тельбін у Дніпровському районі та фітнес-парк
«Озеро Лебедине» в Дарницькому районі столиці. Триває
капремонт третьої черги парку
«Троєщина», Липової алеї, парків «Радунка» та «Орлятко».
Також цього року розпочнуть
оновлення парку «Інтернаціональний» у Святошинському
районі та довгоочікуваний капремонт одного з найбільших
парків столиці – Голосіївського.
Нагадаємо, що наприкінці весни вже відкрили після
оновлення Наводницький парк
у Печерському районі та облаштували там гарний фонтан. А
також презентували після реконструкції другу чергу Пейзажної алеї.

Окрім парків та великих зелених зон, ремонти тривають в
майже 40 скверах столиці. Наразі роботи здійснюють у скверах
на вулицях Котельникова, Чорнобильській, Лятошинського,
Ентузіастів, Зої Гайдай.
Загалом, за останніх кілька
років у Києві оновили 494 парки та сквери. А майже 500 зелених зон отримали статус парку
чи скверу. Також відкрили в столиці 10 нових фонтанів та 7 капітально відремонтували.

На початку липня завершили ремонт скверу в центрі міста – на Володимирському проїзді, 2, що між
Михайлівською та Софійською площами.
Там оновили фонтан, якому близько 120 років. Це,
до речі, один із чавунних
фонтанів, відлитих в 18991901 роках на київському заводі Олексія Термена. Ввечері водограй підсвічується. У сквері здійснили озеленення та облаштували сучасну систему поливу.
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