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Вірте в україну, вірте в себе!
про головне
65 великих об’єктів
дорожньої інфраструктури
оновлять в столиці до
кінця цього року. Це –
мости та шляхопроводи,
транспортні розв’язки та
вулиці.

Цифровий Кличко: де і як можна поспілкуватися з мером у
віртуальній реальності – читайте на стор. 4

Оновлюємо
інфраструктуру

С

ьогодні триває, зокрема, реконструкція наступної черги Пейзажної алеї, капітальні ремонти вулиць
Льва Толстого, Чорнобильської, Милославської, кількох ділянок Великої кільцевої, що раніше перебували на балансі області. Також оновлюють Новокостянтинівський шляхопровід, два шляхопроводи
на вулиці Льва Толстого – над залізницею
та над річкою Либідь.
Тривають роботи і на ПодільськоВоскресенському мостовому переході.
Зокрема, вже повністю натягнули ванти
аркової конструкції мосту і розпочинають
демонтаж тимчасових опор.
«Хочу наголосити, коли ми говоримо
про цей об’єкт, то йдеться не тільки про
міст через Дніпро, а про комплекс мостів,
естакад і тунелів, що сполучать Поділ і
Воскресенський масив. Ми вже на фінальній стадії будівництва. Зокрема, спорудили: естакаду на Рибальському півострові, з’їзд з Подільського мостового переходу на Набережно-Рибальську, міст через
Дніпро, естакаду на Трухановому острові, міст через Десенку, естакаду в урочищі
Горбачиха, заїзд на Подільський мостовий
перехід з Набережно-Хрещатицької. Також вже повністю натягнуті ванти аркової конструкції мосту. І починають процес
демонтажу нижніх тимчасових опор», –
наголосив під час чергової перевірки робіт
на Подільсько-Воскресенському мостовому переході мер столиці Віталій Кличко.
Завершили й асфальтування прогону
мосту через річку Десенка. Там використовують надміцний асфальтобетон. Тривають також роботи в бік Подолу – Верхнього та Нижнього Валів. Там на заїздах влаштовують сучасну гідроізоляцію.
І вже наприкінці червня мають завершити основні роботи. Тобто, ця ділянка вже
буде готова повністю.
На мосту облаштували сучасну енергозберігаючу мережу зовнішнього освітлення та декоративного підсвічування.
Влаштували фундаменти та опори шляхопроводу через залізницю. Триває монтаж шумозахисних та бар’єрних огорож.
Також продовжується будівництво тунелів метрополітену та насипу під конструкції метро, дорожнього покриття на
території Русанівських садів. Під час виконання будівельних робіт фахівці використовують найсучасніші технології, ма-

теріали, що зарекомендували себе на подібних об’єктах в багатьох країнах світу. «Ми робимо все, щоб в кінці цього року відкрити автосполучення через
Подільсько-Воскресенський міст. Наступний етап – метро на Троєщину. І, як я
сказав, роботи з його спорудження розпочали», - каже Віталій Кличко.
До кінця серпня в столиці планують
завершити ремонт ще одного важливого
об’єкту – Індустріального шляхопроводу. Тоді ж – і відновити рух швидкісного трамвая. Мешканці Києва пам’ятають,
в якому стані ще пів року тому він пере-

бував. Бо з моменту будівництва об’єкту
– в 1977 році – там не робили капітального ремонту. А це – 44 роки!
Роботи на шляхопроводі розпочали в
березні цього року. Вже повністю замінили аварійні елементи конструкції мосту,
влаштували сучасну гідроізоляцію, встелили новий міцний асфальт. Триває ремонт трамвайної частини. Роботи здійснюють комплексно. Тому разом з оновленням
шляхопроводу виконують капітальний ремонт станції «Індустріальна» лінії швидкісного трамвая – ремонтують платформи
станції та її приміщення.

«Також, зазначу, відбувається ремонт
вулиці Борщагівської. Завершать її реконструкцію теж до кінця серпня. Вулиця не бачила капітального ремонту 57 років! Там зараз влаштовують верхній шар
покриття проїжджої частини, ремонтують тротуари та облаштовують велодоріжки, встановлюють опори зовнішнього
освітлення. Крім того, на Борщагівському напрямку триває середній ремонт шляхопроводу на перетині Кільцевої дороги
і проспекту Леся Курбаса», – наголошує
Віталій Кличко.
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рахуємо

Скільки грошей
забирають
у киян
Якщо б Києву залишали
60 % ПДФО, а не 40,
як сьогодні, дохідна
частина бюджету столиці
збільшилася б на 13,8 млрд
грн, – наголошує мер Києва
Віталій Кличко.

«Д

о мене зверталися
депутати щодо того,
скільки недоотримує
столиця через те, що більшу частину податку на доходи фізичних
осіб у неї забирають до бюджету держави. Нагадаю, відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України, до бюджету столиці зараховується тільки 40 %
ПДФО, що сплачується на території Києва. Решта ж – 60% – йде
до Держбюджету. Разом з тим,
усім іншим громадам залишають
60% ПДФО, – сказав Кличко. –
У грошах, для розуміння, це виглядає так: у бюджеті міста на цей
рік передбачені надходження від
сплати ПДФО у розмірі понад
27,6 млрд грн. А якби Києву залишали 60 % податку, це було б майже 41,5 мільярди!»
У 2020 році таким чином місто недоотримало 12,3 млрд грн,
у 2019 – 11,5 млрд грн, у 2018 –
9,3 млрд грн.
Водночас, розмір субвенцій із Державного бюджету до
бюджету Києва зменшується із року в рік: із 15,4 млрд грн
у 2018 році до 8,1 млрд грн у 2021
році. За три роки – майже вдвічі.
Також повністю відсутнє фінансування субвенції на виконання
столичних функцій.
«А нам потрібно ремонтувати дороги і мости, будувати
розв’язки, об’єкти соціальної інфраструктури, модернізувати тепломережі і багато іншої занедбаної десятиліттями інфраструктури», – зауважив мер Києва.
Кличко наголосив, що Київрада неодноразово зверталась до
Президента України, парламенту та уряду щодо справедливого
розподілу податку на доходи фізичних осіб та усунення дискримінаційного підходу до територіальної громади столиці. Із 2015
по 2021 роки депутати ухвалили 7 таких звернень від Київради, два з них – цього року. Також
у комунікації з народними депутатами міська влада неодноразово ініціювала проекти законів
про внесення змін до статті Бюджетного кодексу щодо доходів
бюджету столиці.
«Але Київ, на жаль, не отримує жодної реакції на свої справедливі вимоги. Це, підкреслю,
в ситуації, коли ПДФО має найбільшу питому вагу в структурі
доходів до бюджету міста. І розмір надходжень від цього податку
впливає і на можливості здійснення Києвом своїх самоврядних повноважень, і на виконання функцій столиці України. Я вважаю це
абсолютною дискримінацією громади Києва. І, переконаний, таку
ситуацію потрібно змінювати», –
сказав Віталій Кличко.

актуальне

Упередили скандальне
будівництво!
На початку червня Київрада
ухвалила рішення про
викуп земельної ділянки
на столичній Шулявці, на
проспекті Перемоги, 50а
(біля танку) та створення
там зеленої зони. Ще
два нових сквери також
створять у Печерському
та Дніпровському районах
столиці.

Місто продовжує оновлювати історичну частину Києва.
Зокрема, роботи тривають на одній із центральних вулиць – Прорізній.
Особливість ремонту вулиці полягає в тому, щоб зберегти більше старовинних елементів. Наприклад – бруківку. Її
старанно перекладають, зберігаючи первинну кладку.
Також оновили зелену зону: встелили газон, облаштували
автополив, встановили нові лави.

«Щ

об упередити скандальне
будівництво, проти якого
виступають активісти і чимало киян, та створити там зелену зону, депутати підтримали таке рішення», – каже
мер Києва Віталій Кличко. Також він зазначив, що столична влада готує проект рішення про надання природно-заповідного
статусу території біля озера Вирлиця. Це
також допоможе зберегти там велику зелену зону.
Нагадаємо, тільки в травні в столиці відкрили після реконструкції Навод-

ницький парк у Печерському районі та облаштували там гарний фонтан. А також
оновлену другу чергу Пейзажної алеї.
Невдовзі презентують спортивнооздоровчий парк біля озера Тельбін у Дніпровському районі та фітнес-парк «Озеро

Лебедине» в Дарницькому районі міста.
Також триває капремонт третьої черги парку «Троєщина», Липової алеї, парків «Радунка», «Орлятко» та парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина в Дарницькому районі.
Цього року розпочнуть оновлення
парку «Інтернаціональний» у Святошинському районі та довгоочікуваний капремонт одного з найбільших та
найзеленіших парків столиці – Голосіївського.
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.

COVID-19

Київ – перший за темпами вакцинації
Ситуація із захворюваністю на коронавірус у столиці стабілізувалася.
Зменшилася і кількість хворих, і кількість госпіталізованих. І, що важливо, –
зменшилась смертність від вірусу. Тому запроваджений цієї весни локдаун,
як зазначають медики, був потрібен і дав результати. А тепер важливо
вакцинувати якомога більше людей.

С

ьогодні в стаціонарах столиці лікуються в середньому трохи менше
трьохсот хворих на коронавірус. Заповненість ліжок у комунальних медзакладах – близько 8 відсотків.
У Києві, як і в інших регіонах України, триває вакцинація від COVID-19.
Щеплення в столиці роблять вакцинами
Coronavac, AstraZeneca (виробництва Південної Кореї) та Pfizer, які надало Міністерство охорони здоров’я.
У столиці вже здійснили понад 261 тисячу вакцинацій. Зокрема, дві дози вакцини отримали майже 38 тисяч осіб. Це, в
основному, медики, соціальні працівники,
люди похилого віку, військові. Вакцинували також і столичних освітян, які були залучені до організації та проведення ЗНО.
Продовжує, зокрема, працювати Центр
вакцинації, створений на базі Міжнародного виставкового центру. Всього від початку масової вакцинації тут щепили понад
19 тисяч людей. Зараз кількість медичних
бригад, що працюють у Центрі, збільшена
до 30.
Записатися на конкретний день та час
вакцинації кияни можуть через додаток

Helsi.mе. Це значно спрощує і скорочує
процес вакцинації.
Проте не всі кияни дотримуються запропонованих правил. І або нехтують можливістю записатися, або приходять не на
свій час. Це створює черги та ажіотаж і заважає у спокійному робочому режимі щепити якомога більше людей.
Також процес затримує відсутність декларації із сімейним лікарем. Наразі вакцинація тих, в кого підписана декларація,
триває 5-7 хвилин. А тих, у кого такої декларації немає, – 20-30 хвилин. Адже потрібно заповнювати документи на місці. А
це забирає час.
«Я звертаюся до киян. Користуйтеся
тим алгоритмом, який місто визначило для
вашої ж зручності. Запишіться заздалегідь
на вакцинацію, витративши на це кілька
хвилин, - щоб не стояти годинами у черзі.
А також перевірте, чи підписана у вас декларація з лікарем. Чи є ви у електронній
базі», - наголошує мер Києва Віталій Кличко.
Киян, зареєстрованих у додатку «Дія»
та внесених у листки очікування закладів
охорони здоров’я, щеплюватимуть у вак-

цинальних пунктах, відкритих на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги міста. Медики телефонують та запрошують на вакцинацію у конкретний час та до
конкретного закладу згідно з черговістю.
Щоб потрапити в лист очікування, необхідно зателефонувати сімейному лікарю та
повідомити про бажання вакцинуватися.
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У Києві відкрили
ще один дитячий садок
Новобудова – дошкільний заклад № 327
на вулиці Радунській у Деснянському районі
столиці.

Б

удівництво на місці стихійної парковки на Троєщині розпочали в 2019
році. І звели комфортний сучасний садок – з басейном, спортивним та музичним залами, танцювальним класом, з кабінетами логопеда і психолога, інтерактивною кімнатою. Будівля утеплена, повністю енергоефективна,
обладнана сучасними системами вентиляції та опалення. Все
освітлення в садку – енергоощадне. Розрахований садок на
260 місць – 14 груп.
Як і в усіх нових чи реконструйованих садочках столиці,
в цьому закладі встановили відеоспостереження – внутрішнє
та зовнішнє, охоронну сигналізацію, систему протипожежного
захисту, домофонний зв’язок на
вході на територію і в будівлю.
Облаштували садок і для комфортну маломобільних відвідувачів.
Відкриють 1 вересня в столиці і нову сучасну школу в
Солом’янському районі.
Нова школа – триповерхова та розрахована на 425 учнів.
Вона матиме всі необхідні комфортні приміщення для навчання дітей. І, до речі, це перша
школа у Солом’янському районі, де встановили сучасну енер-

гонезалежну систему, щоб опалювати будівлю та нагрівати
воду завдяки ґрунтовим тепловим насосам.
У приміщенні, окрім навчальних класів, буде гардеробна, медичний блок, читальний,
спортивний та хореографічний
зали. Крім того, будівлю облаштували ліфтами та пандусами для комфорту маломобільних груп населення. Сьогодні
будівництво – на завершальному етапі.
Цього року розпочнеться будівництво школи на Позняках.
А також планують завершити добудову ще в одному навчальному закладі та надбудову поверху
в одній зі столичних гімназій. У
процесі реконструкції ліцей «Лідер» на Печерську. Триває будівництво школи у Биківні. Розпочнуть проектування будівництва
ще 3 нових шкіл – 2 на Троєщині
та однієї в Дарницькому районі
столиці. А також планують здійснити капремонти і реконструкцію в 4 дитячих садочках.
Нагадаємо, за останніх
кілька років у Києві збудували або повністю реконструювали:
школи – 9;
дитсадки – 33.
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допомога

Сюрприз для великих родин

П

ротягом 16 років Оксана
Петрівна виховала 27 дітей. Для неї вони – як рідні. Троє вихованців уже створили
свої сімї, і Оксана має двох онуків. Сьогодні в неї на вихованні 9
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування. Тому
потреба в великому та зручному
авто була завжди. Відвезти дітей
в школу, виїхати кудись разом
родиною. В магазин з’їздити –
й то потрібно багато місця для покупок.
Із 2016 року за кошти міського бюджету вже придбали
23 авто для таких родин.
«Цей автомобіль дуже нам
був потрібен. Треба вирішувати різні справи. Возити дітей на
різноманітні події та заняття.
Ми дуже вражені таким ставленням столичної влади до нас. І не
тільки через цей сюрприз. Нам
постійно допомагають», – каже
Оксана Штогрин.
Столична влада робить все
від неї залежне, щоб створювати умови для розвитку та навчання дітей, для допомоги ма-

леньким киянам. Особливу увагу місто приділяє дітям-сиротам
та дітям, позбавленим батьківського піклування. На сьогодні
в столиці 2 376 таких дітей. На
щастя, майже всі вони влаштовані до сімейних форм виховання: опіка, прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу.
Загалом в столиці функціонує
вже 31 дитячий будинок сімейного типу.
І місто постійно підтримує
такі родини. Виплачує щомісячну адресну матеріальну допомогу (від 1000 до 1500 грн на кожну
дитину). Також до Міжнародного дня захисту дітей патронатні
вихователі, прийомні батьки та
батьки-вихователі отримали одноразову матеріальну допомогу
з міського бюджету від 7 000 до
20 000 грн.
Особливу увагу столиця
приділяє дитячим будинкам сімейного типу, в кожному з яких
виховується від 5 до 10 дітей. За
останніх 3 роки Київ надав квартири 7 родинам, які створили будинки сімейного типу.

пряма
мова

«Мамо, дивись: та це зовсім новий
мікроавтобус! Тепер ми зможемо всі разом
їздити!» – не приховуючи захоплення
вигукує один з маленьких вихованців
дитячого будинку сімейного типу
Оксани Штогрин.

Однією з першочергових потреб таких родин є забезпечення автотранспортом. Ми поступово робимо так, щоб кожен дитячий будинок
сімейного типу в столиці мав в своєму користуванні автомобіль.

цифрове місто

Віталій Кличко

 вітаємо

Мер Києва Віталій Кличко
став переможцем премії
«Людина року-2020»
в номінації «Міський
голова року».
Урочиста церемонія ювілейної 25-ї премії програми
«Людина року» відбулася в Національній опері
України.
е вже друга нагорода програми «Людина року», яку отримав Віталій Кличко. У 2004 році він був визнаний переможцем у номінації «Спортсмен року». А у 2007 році в
цій номінації кращим експерти визнали Володимира Кличка –
легендарного чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі.
«Ця премія – стимул для мене. Стимул рухатися вперед,
надалі змінювати Київ, робити його комфортною європейською столицею», – сказав Віталій Кличко.

Ц
Діджиталізація
по-київськи
За допомогою новітніх технологій у додатку доповненої
реальності «Brama» тепер можна побачити мера Києва
Віталія Кличка.

В

ін з‘являється на улюблених локаціях киян – зокрема, на Володимирській гірці та в парку «Наталка». А незабаром через додаток мера столиці можна буде
побачити і в аеропорту "Київ"
ім. І. Сікорського.

Можливість долучитися до
доповненої реальності на вході
на Пішохідно-велосипедний міст
Кличко презентував роликомінструкцією на своїй сторінці в
соціальній мережі Facebook.
«Друзі!
Діджиталізація
робить нас ближчими один до

одного! Відтепер щодня я вітатимуся з вами у парку «Володимирська гірка», біля входу на
Пішохідно-велосипедний міст.
А також – в парку «Наталка», –
зазначив у дописі до відео мер. –
Що для нашої зустрічі потрібно зробити вам? Встановити на
ваш телефон або планшет додаток «Brama», прийти на локацію, зчитати за допомогою гаджета спеціальний маркер із
встановленої таблички. Та побачити і почути повідомлення, яке я залишив саме для вас.
До зустрічі!» – написав Віталій
Кличко.
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