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Вірте в україну, вірте в себе!

«Один із кращих залів Європи» – в київській опереті завершили
реконструкцію головної сцени і глядацького залу.
Читайте на стор. 4

про головне

Черговий раунд
для мера
«Детективні» події навколо столичної влади
розгортаються дедалі абсурдніше. Після масових
обшуків на столичних комунальних підприємствах
та в структурних підрозділах КМДА правоохоронці
завітали і в будинок, де мешкає
мер Києва Віталій Кличко.

В

івторок 18 травня, сьома година
ранку. Камери відеоспостереження
фіксують, як до будинку, де мешкає
мер Києва Віталій Кличко, під'їжджає автобус із спецпризначенцями в повній екіпіровці з автоматами. Вони хутко заходять
до під'їзду.
Ситація привернула увагу. До будинку починають підтягуватися журналісти. Через якийсь час підходить сам Кличко – в спортивній формі. Як зазвичай, в
цей час він був на тренуванні в спортзалі неподалік.
«Я не знаю, хто це і що відбувається, –
коментує мер, – ходімо подивимося ...»
У під'їзді Кличко та представники
ЗМІ зустрічають правоохоронців. Після
короткої розмови з ними, мер з журналістами підіймається на свій поверх.
«Вони відповіли, що прийшли нібито
в квартиру двома поверхами нижче моєї,
– каже Кличко. – Начебто, ця квартира
здається в оренду і в них питання до орендарів. Але відеокамери зафіксували, як ці
люди підіймалися на мій поверх і дзвонили в двері моєї квартири. Сусідка розповіла, що їй також дзвонили в двері і питали,
де Кличко. Випадково? Я не думаю. Тому
версія, що, нібито помилилися поверхом,
не витримує жодної критики».
«Ви вважаєте, що вони таки приходили до вас?» – запитують журналісти.
«Будемо розбиратися. Бо останнім
часом відбувається дуже багато дивних
речей», – говорить мер.
Він підкреслює: те, що відбувається останніми тижнями з масовими обшуками на столичних комунальних підприємствах та в структурних підрозділах
КМДА, є тиском на міську владу і спробою дестабілізувати ситуацію в столиці.
Правоохоронні органи заявляють про
нібито викриття фактів корупції в Києві. Але ці «гучні розслідування» стосуються можливих фінансових порушень,
що були виявлені департаментом фінансового контролю та аудиту КМДА за результатами внутрішніх аудитів. А їх міська влада здійснює регулярно.

Із 2015-го року Департамент фінансового контролю та аудиту здійснив 385 перевірок на комунальних підприємствах і в
структурних підрозділах КМДА та передав матеріали перевірок правоохоронним
органам.
«Міська влада вимагає від правоохоронних органів звіту про статус справ,
щодо яких КМДА передала документи за
результатами аудитів, – наголошує мер
Києва Віталій Кличко. – І з тієї інформації,
що маємо ми, на сьогодні за цими матеріа-

лами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ,
порушених раніше. Всього правоохоронці
підготували 52 повідомлення про підозру.
За 27 – передали обвинувачувальні акти
до суду. Але сьогодні ці «дуже гучні» перевірки і обшуки здійснюють переважно за
матеріалами, що передали ми самі! Про ті
порушення, що виявили ми самі! Так чим
займалися правоохоронні органи раніше?»
До прикладу, саме на підставі результатів внутрішнього фінансового ауди-

ту КМДА в 2019 році був звільнений керівник Департаменту соціальної політики. Аудит виявив низку порушень, а відповідні матеріали передали тоді до правоохоронних органів. Слідчі дії, які правоохоронці проводили 12 травня цього
року, стосуються осіб, які вже звільнені, і
на підставі матеріалів, що передала міська влада.
Продовження читайте на стор. 3
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дороги

Дорожній сезон у розпалі
Навіть в умовах економічної кризи, яку спричинила
пандемія коронавірусу, місто продовжує оновлювати
інфраструктуру, втілювати важливі проекти.

Н

а Кільцевій дорозі – від вулиці Ватутіна до Одеської площі – триває капітальний ремонт. Там влаштовують нову основу проїжджої частини. Прокладають
на магістралі нову систему зливової каналізації. А вже за кілька тижнів дорожники розпочнуть асфальтування.
Перше капітальне оновлення з моменту будівництва у 80-х роках минулого століття триває на вулиці Милославській. Дорожні служби завершили важливий етап
робіт – нове покриття у нижніх шарах влаштоване від кільцевої розв’язки на перетині з вулицею Радунською до вулиці Бальзака. Нині роботи тривають на самій кільцевій розв’язці.

Оновлюють багато інших великих об'єктів
Триває капітальний ремонт проспекту Степана Бандери. Минулого тижня дорожники завершили масштабні роботи і відкрили проїзд на ділянці від проспекту Оболонського до розв’язки
біля залізничної станції «Зеніт» у напрямку вулиці Олени Теліги. Наразі триває оновлення протилежної сторони магістралі.

Розпочинається капітальний ремонт вулиці Льва Толстого. Вже тривають ремонти на двох штучних спорудах на цій
вулиці – над залізницею і над річкою Либідь. На обох шляхопроводах розібрали стару монолітну плиту автопроїзду, демонтували бар’єрне і перильне огородження.

До кінця літа планують завершити роботи з реконструкції
вулиці Борщагівської та Індустріального шляхопроводу.

Нове довговічне гранітне покриття з’являється на Пейзажній алеї. В рамках робіт з реконструкції об’єкта вже виконали значну частину облаштування променаду. Також на алеї
з’являються оглядові майданчики й нові лави.

COVID-19

Столицю
вивели із
«червоної
зони»
Від початку травня
в Києві,
за рішенням Комісії
з надзвичайних
ситуацій міста
послабили
протиепідемічні
обмеження.

С

итуація із захворюваністю на коронавірус в столиці стабілізувалася. Сплесків із великою кількістю нових випадків
останнім часом немає. Зменшилася і кількість хворих, і кількість госпіталізованих. Але,
на жаль, високою залишається смертність від вірусу.
Загалом у стаціонарах медзакладів столиці лікуються більше 1400 хворих на коронавірус. 970 з них – у важкому стані. Кисневу підтримку отримують близько 1100
людей. Під апаратами ШВЛ – більше трьох десятків хворих. Заповненість ліжок в
комунальних медзакладах – 22 відсотки. Із них з киснем заповнені понад 30 відсотків ліжок.
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 вакцинували понад 100 тисяч людей. Це, в основному, медики, соціальні працівники, люди похилого віку, військові. Вакцинують також і столичних
освітян, які залучені до організації та проведення ЗНО.
Відкрили в столиці школи та дитячі садочки. З 5 травня всі навчальні заклади столиці відновили навчальний процес у звичайному режимі. Керівники установ
отримали чіткі інструкції щодо організації навчання, проведення посиленої дезінфекції приміщень. А також – алгоритм дій у разі виявлення хворих учнів чи працівників закладу.

інфраструктура

Київ закупив нові контейнери
для небезпечних відходів
Столиця створює розгалужену систему роздільного збору відходів. І
завдяки цьому все менше небезпечних матеріалів потрапляє на полігони
побутового сміття. Закупило нещодавно місто, зокрема, нові контейнери
для небезпечних відходів.

«Н

овий контейнер для небезпечних відходів, наприклад, має кілька відсіків для ламп і батарейок, термометрів, дрібної електроніки, прострочених медичних препаратів. Саме таких контейнерів місто придбало поки 5 і розпочало тестувати їх на практиці, – повідомив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції. А загалом, за останніх два роки нам вдалося створити в місті розгалужену систему
роздільного збору відходів. Це свідчить про те, що кияни підтримують ідею сортування
і розуміють, наскільки це важливо».
Так, у місті вже встановили понад 3,5 тисячі контейнерів для роздільного збору
відходів. Зокрема, для пластику, скла та паперу. Та 356 контейнерів для небезпечних
відходів. На відміну від найновіших п’яти, ці контейнери – без можливості розділяти відходи.
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Черговий раунд для мера
Початок читайте на стор. 1

«Що стосується інших претензій,
коли закидають комунальним підприємствам, що підрядники, мовляв, не
сплатили податки, – це називається маніпуляції, і прикро, що вони лунають з
офіційних джерел. Якщо підрядники
не сплатили, це до них питання. Наше
завдання, як міської влади, – отримати якісний сервіс та продукт і заплатити найнижчу ціну за це. І підприємства міста податки платять!» – наголошує Кличко.
Події 18 травня, коли правоохоронці
з’явилися в будинку, де мешкає мер, він
називає психологічним тиском особисто
на нього.
«Інакше, як психологічним тиском
я це назвати не можу! Тому що комусь
не подобається, що Кличко має свою
незалежну позицію. Наприклад, заявляє, що потрібно запроваджувати локдаун, коли у нас лікарні переповнені. Не подобається, що Кличко закликає всіх мерів об'єднатися. Когось дуже
дратують міські ініціативи. Я виключно з цим пов'язую ті абсурдні події, які
сьогодні відбуваються. За такі незаконні дії і їх режисерам, і виконавцям доведеться відповідати за законом!» – до-

дав він та підкреслив, що тиск, який зараз чинять на міську владу, – безпрецедентний.
«Ну що, – каже Кличко зі сміхом до
присутніх в його під'їзді представників
ЗМІ, – заходьте, раз прийшли!».
Увесь натовп операторів і журналістів прямує за мером в його квартиру.
«Треба сказати, ви тут і так часті гості, –
продовжує господар, – не знаю, що вам
особливо показати. Ось у вітальні у мене
невеликий ремонт – треба стелю трохи
підфарбувати, бо потекла. Ну ось кухня,
можу пригостити чаєм ...»
«Невже на всіх вистачить?» – запитує хтось із журналістів.
«Та вистачить...» – сміється Кличко.

європейське місто

Киян радуватиме ще один фонтан –
біля пам'ятника засновникам Києва!
Відкриттям цього водограю
в столиці розпочали сезон
роботи фонтанів, які
тішитимуть киян та гостей
міста до осені. Також
здійснили капремонт
і в самому парку.

Н

аводницький парк є знаковим
для столиці – адже тут, поруч з
пам’ятником засновникам міста
молодята мають традицію зупинятися та
робити весільні фото.
«Пам'ятник засновникам Києва був
встановлений в далекому 1982 році. І з
того часу жодного разу тут не здійснювали реконструкції. Ми навели лад: облаштували фонтан, впорядкували територію парку. Я переконаний, що ця локація стане ще одним «магнітом» для киян
та гостей столиці», – каже мер Києва Віталій Кличко.
Фонтан – світловий. За допомогою
різних кольорів його струмені грають веселкою, що ніби «несе» човен із засновниками Києва над Дніпром. Висота струменів води – до 3,5 м.

Також сьогодні тривають активні
роботи, та невдовзі в Києві відкриють: третю чергу парку «Троєщина» в
Деснянському районі, Литовський сквер
у Шевченківському районі, спортивнооздоровчий парк біля озера Тельбін у
Дніпровському районі. Триває капремонт скверу на Володимирському проїзді у Шевченківському районі, Липової

алеї на Троєщині, парку «Радунка» у Дніпровському районі, парку «Орлятко» в
Солом’янському районі міста.
Так, родзинкою парку «Лебедине»
стане унікальна скейт-зона для катання на роликах, спортивних велосипедах
та скейтах.
А в парку на Дніпровській набережній у районі затоки Берковщина, крім

пішохідних та велосипедних доріжок, облаштують прогулянкову еспланаду, відкритий амфітеатр з берегоукріплюючим
причалом, альтанки, створять комфортні
зони для засмаги.
У Голосіївському парку планують
влаштувати новий вхід та відремонтувати набережну навколо озера. Облаштувати доріжки з ФЕМ, сучасні спор-

тивний і дитячий майданчики. Біля
озера встановлять окремі оглядові тераси. На території непрацюючого автодрому влаштують памп-трек. А в зоні,
де немає зелених насаджень, – сухий
фонтан. Також замінять інженерні мережі, встановлять сучасне освітлення,
полив, відремонтують громадську вбиральню.
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Новий сезон на новій сцені!
У середині травня, після масштабної
реконструкції, відбулося відкриття головної
сцени Київського національного академічного
театру оперети.

«Х

очеться літати, тому
що
переповнюють
емоції, – так говорить про свої враження директор
і художній керівник Київської
оперети Богдан Струтинський.
– Країна отримала величезний
подарунок від міста Києва, театральна спільнота отримала фантастичний майданчик, яким пишатиметься не тільки Україна, а
й Європа».
Велика зала театру тривалий
час перебувала в аварійному стані і потребувала негайної реставрації.
Тому виконали повну реставрацію інтер’єру глядацької
зали. І разом з тим зберегли атмосферу початку 20 сторіччя.
Зміцнили арки сцени та інших елементів, оскільки при
здійсненні демонтажних робіт
виявили значні пошкодження.
Повністю відновили центральну люстру і художній розпис на
стелі. Встановили нову систему
кондиціювання, сучасну систему
освітлення і звуку та придбали
високотехнологічне обладнання.

Це дозволить колективу робити
видовищні вистави!
Національна оперета України – сучасний європейський
музичний театр, який з успіхом
представляє українське мистецтво не тільки в своїй державі, а
й далеко за її межами. Театр знаходиться в будівлі колишнього Троїцького народного дому,
в якому Микола Садовський заснував перший стаціонарний
український театр.
Cаме тут свого часу відбулася прем’єра вистави «Наталка Полтавка» видатного українського композитора Миколи Лисенка. На сцені працювали корифеї українського театру початку
ХХ століття: Марія Заньковецька, Марко Кропивницький, Панас Саксаганський, Олександр
Кошиць. Київський театр оперети (спочатку він мав назву Театр музичної комедії) відкрили
у 1934 році прем’єрою оперети
Карла Целлера «Продавець птахів».
«Подивіться на ці фантастичні нові глядацькі крісла! –

продовжує екскурсію Струтинський. – До речі, зверніть увагу: до кожного крісла знизу підведена вентиляція, потік свіжого повітря. Я колись таке побачив в Гранд-Опера, і мені дуже
хотілося зробити так і в Києві.
Погляньте на нову ліпнину – це
приголомшлива художня робо-

та! До речі, на стінах використана штукатурка, яка покращує
акустику. Вона витримувалася
на стінах кілька місяців, а потім
зробили спеціальні отвори, які
«утримують» звук».
Також у театрі здійснили роботу з протипожежної безпеки,
встановили систему димовида-

лення, дотримали ширину проходів між рядами.
«Таким чином, – каже Богдан Струтинський, – ми підводимо риску під етапом реконструкції старої будівлі театру і переходимо до наступних – будівництва репетиційних залів і нової
будівлі».

маленьке диво

У Київзоо поповнення: народилося дитинча бізона
У Київзоо мешкає сім’я бізонів –
самець Варяг, самиця Веста та їх
донька Вербена. Нещодавно родина
поповнилась ще одним маленьким
бізончиком.

І

м’я йому оберуть кияни на конкурсі, що
оголосив зоопарк. За зоотехнічними правилами тварини однієї лінії мають ім’я,
що починаються на однакову літеру. У родині бізончика, як ви вже зрозуміли, – це літера
«В». На розсуд громади винесли 5 імен: Вітерець, Вар'ят, Васко, Вертер і Вареник. Результати голосування оголосять 12 червня.
Розпорядок дня у малечі – звичний
для дітей. Він їсть, спить і бавиться з родиною.
Ще три тижні він харчуватиметься маминим молоком, а потім почне ласувати
кормом для дорослих тварин.
Варяг, батько малого бізончика, – теж
киянин, він народився у Київзоо 16 років

тому. А от мама Веста переїхала до столиці із зоопарку Харкова в рамках програми
обміну тварин. Їй – 12. У Варяга та Вести,
крім новонародженого ще троє дітей – Вірний, Вестерос та Вербена, про яку ми вже
згадували.

В рамках програми
збереження виду наразі
Вірний мешкає
у Луцькому зоопарку,
а Вестерос – у Подільському
зоопарку в Вінниці.
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