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Вірте в україну, вірте в себе!
про головне

Якою буде головна ялинка країни та які ще новорічні локації
незабаром відкриють у Києві – читайте на стор.4

Оновлення столичної
інфраструктури
До кінця цього року – після
20 грудня – в столиці планують
відкрити автосполучення новою
ділянкою Великої Кільцевої
дороги – від проспекту Маршала
Рокоссовського до вулиці
Богатирської. А також нову
транспортну розв’язку над
вулицею Богатирською.

Щ

одня через столицю проїжджає понад 4
тисячі тільки вантажних авто. Транзитний транспорт створює велике навантаження на транспортну інфраструктуру Києва.
Про необхідність будівництва нових ділянок
Великої Кільцевої говорили давно. Десятки років
напрацьовували плани. Робили розрахунки та малювали ескізи. Але реалізувати ці плани змогли
тільки зараз.
«Нагадаю, цей об’єкт (нова ділянка Великої
Кільцевої) був у планах будівництва ще з 2008
року. І тільки ми взялися за втілення цього проекту, – наголошує мер столиці Віталій Кличко. –
Київ сьогодні, навіть в умовах економічної кризи,
яку спричинила пандемія коронавірусу, робить
для розвитку інфраструктури все, що залежить
від міста. Але ми давно говоримо, що головним
вирішенням проблеми великого транзиту через
столицю є будівництво Київської окружної дороги – проекту, який має втілити уряд. Щоб транспорт не прямував через місто, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги столиці».
Кличко зазначив, що відтоді, як був із перевіркою на об’єкті на вулиці Богатирській у вересні, тут багато чого змінилося, і будівельні роботи наближаються до завершення. Вже влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття на
ділянці від проспекту Рокоссовського до вулиці
Сім’ї Кульженків. Майже добудували шляхопровід через вулицю Богатирську. На ньому завершили основні будівельно-монтажні роботи, влаштували гідроізоляцію та нижній шар асфальтобетонного покриття. Також майже готовий шляхопровід через залізницю. На ньому теж завершили основні будівельно-монтажні роботи та влаштували гідроізоляцію.
«Тут будуть велодоріжки, пішохідні тротуари. Вже облаштовують всі мережі та дощову каналізацію. Також встановлять шумозахисний екран,
аби шум від автівок не заважав мешканцям прилеглих будинків», – підкреслив Кличко.
Продовження читайте на стор. 3
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Для малечі –
тільки найкраще!
Ситуація
складна, але
контрольована
Уже місяць через загостренням
ситуації із розповсюдженням
коронавірусу кияни живуть за
правилами і обмеженнями,
обумовленими перебуванням
столиці в «червоній зоні».

Ф

актично всюди, куди б ви не
пішли – до ТРЦ, кафе чи ресторану, до спортзалу, кінотеатру чи театру – необхідно мати негативний ПЛР-тест або сертифікат про вакцинацію.
За цей місяць ситуація із захворюванністю дещо стабілізувалася. Зменшується кількість госпіталізованих.
Якщо в пікові дні захворюванності в
столиці було заповнено майже 80 % ліжок з киснем, то на сьогодні це – близько 61%.
Загалом у Києві для прийому хворих на коронавірус у 33 медзакладах
визначено понад 6 тисяч ліжок, серед
яких майже 90% оснащенісистемою подачі кисню.
Як зазначають медики, до 98 % госпіталізованих до столичних лікарень
пацієнтів з коронавірусом – невакциновані.
За словами медиків-практиків, які
щодня рятують хворих від підступного захворювання, вакцинація – єдиний
ефективний спосіб уникнути тяжкого
перебігу хвороби або й смерті.

Щодо вакцинації.

За останній місяць у столиці побільшало вакцинованих. І Київ продовжує залишатися лідером з вакцинації в
Україні. Якщо на кінець жовтня в столиці було зроблено понад 2,2 млн щеплень, то на сьогодні – трохи більше
2,9 млн вакцинацій. Першою дозою вакцини щеплено понад 1,5 млн мешканців Києва. Двома дозами зробили понад
1,3 млн щеплень.
Захворюванність і смертність в Києві дещо знизилися, але їхні показники
залишаються високими. Адже в середньому щодня тільки за останній тиждень у місті від півтори до майже двох
тисяч нових хворих. Також досі багато
смертей – від 30 до 50 за добу протягом
останніх 7 днів.

пряма мова
Ми запровадили обмеження,
бо немає інших варіантів,
щоб зберегти здоров’я і життя людей. А також, щоб не допустити колапсу медичної системи, яка може не витримати надто великого напливу хворих. Тому я вкотре звертаюся до всіх:
вакцинуйтеся! Захистіть себе і своїх
близьких! Не слухайте страшилки і,
м’яко кажучи, нерозумну пропаганду!
Дотримуйтеся правил! Бережіть себе!
ВіталійКличко

У столиці відкрили ще один повністю оновлений дитсадок - №741 у Дарницькому
районі міста,на проспекті Миколи Бажана, 7є. Заклад розрахований на 12 груп –
220 місць.

З

аклад дошкільної освіти був введений в експлуатацію у 1985 році.
Через 10 років садок закрили, а
його приміщення передали в оренду.
«У 2019 році ми повернули садок
місту, вирішили здійснити реконструкцію і відновити його роботу. Розпочали повне оновлення рік тому, у березні
2020 року. Тепер це – ще один сучасний
столичний садочок, яким можна пишатися, – каже мер Києва Віталій Кличко.
– Це вже 34 із збудованих чи повністю
реконструйованих дитсадків протягом
останніх років у столиці. Нагадаю, що
третину бюджету нашого міста сьогодні
ми спрямовуємо на сферу освіти».
Будівля нового садка – енергоощадна, наприклад, має сонячні панелі на даху, тож частково самостійно покриватиме потреби в енергоспоживанні. Це другий садок у столиці з такими
можливостями.
Новий садочок також має сучасну
систему доступу: диспетчерський пункт,
систему відеоспостереження та електронний контроль доступу на територію.
«Невдовзі ми презентуємо ще один
дитсадок після капремонту – №661 в
Оболонському районі міста. Його уже
відвідують діти. У приміщенні дитячого садочку, зокрема, утеплили фасад,

замінили вікна, відремонтували покрівлю, внутрішні приміщення, збудували басейн, стадіон зі штучної трави, встановили нові ігрові майданчики», – розповів
Віталій Кличко.
Нагадаємо, тільки цього року в Києві
відкрили один новозбудований дитсадок
на Троєщині та два повністю оновлених

Що зроблено
У садочку здійснили зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, встановили обладнання індивідуального теплопункту, облаштували харчоблок, пральні. Повністю оновили системи внутрішнього водопостачання, каналізації, електроосвітлення. Встановили сантехнічні прилади та електрообладнання. Змонтували системи вентиляції і кондиціювання, зовнішнього освітлення, протидимного захисту, оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей, відеоспостереження.
Придбали всі необхідні меблі та устаткування для груп, приміщень для музичних і фізкультурних ігор та занять. Здійснили благоустрій території, озеленення.
На території закладу є 12 дитячих ігрових майданчиків, один з яких має обладнання для дітей з особливими потребами, спортивний майданчик із футбольним полем та біговою доріжкою, малий спортивний майданчик, автомістечко,
внутрішній двір із літнім театром та сценою.
Також дошкільний заклад має теплу підлогу у групах на першому поверсі.
У будівлі, окрім дитячих кімнат, є музична та спортивна зали, сенсорна кімната, кімната ручної праці, комп’ютерна та ігротека. Зручним зробили заклад і
для маломобільних груп: має пандус на вході та пристінні поручні.

садочки в Оболонському і Дарницькому
районах. А також нову сучасну енергоефективну школу №22 в Солом’янському
районі столиці. Також завершили прибудову до однієї зі шкіл столиці та продовжують надбудову додаткового поверху до іще однієї школи – в Голосіївському районі.
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Загалом понад 60 об’єктів інфраструктури відремонтували цього дорожнього
сезону в столиці – це дороги, мости та шляхопроводи. Більшість із них не
оновлювали понад 40 років. А деякі не бачили ремонту з моменту введення в
експлуатацію.
На початку листопада в столиці відновили автомобільний
рух на оновленій частині з великої кільцевої дороги від Одеської площі до вулиці Ватутіна.
Це – одна з ділянок, яку столиця нещодавно отримала на свій
баланс від області. На чому місто
наполягало давно, щоб мати змогу розпочати ремонт. Адже десятиліттями там лише латали ями.
Останній раз дорогу капітально
ремонтували 46 років тому! Тепер цю частину «втомленої» дороги – майже три кілометри шестисмугової магістралі – відбудували практично наново.
На ділянці з великої кільцевої вклали два шари асфальту.
Також встановили світлофори
та 105 опор для сучасної системи зовнішнього освітлення. Облаштують нові тротуари, велодоріжки, здійснять благоустрій
прилеглої території. Капітальний ремонт включає встановлення бар’єрної огорожі та 8 сучасних павільйонів очікування
на зупинках громадського транспорту. Повністю завершити цей
об’єкт місто планує наступного
року.

Нестимуть відповідальність
На початку листопада мер Києва Віталій
Кличко звільнив заступника голови КМДА
Олександра Густєлєва через затягування
робіт із завершення будівництва ПодільськоВоскресенського мостового переходу.
Про це Кличко заявив під час Колегії
Київської міської державної адміністрації.
«Настрій зранку в мене негарний. Сьогодні без
попередження заїхав подивитися, що відбувається на
Подільсько-Воскресенському мостовому переході. А
там, скажу прямо, мало що відбувається. Хоча регулярно чую запевнення профільного заступника, що
міст в кінці року «поїде». Але обіцянки залишаються обіцянками, а нам потрібен результат! – наголосив
мер. – Все, що потрібно, аби завершити роботи для
запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому заступник, який
відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. У нас немає часу слухати чергові обіцянки
чи скарги і нарікання на якісь проблеми. Кияни вимагають міст. Я ухвалив рішення про звільнення профільного заступника, який публічно мені обіцяв, що
ми запустимо авторух в кінці цього року».
Він зазначив, що чимало киян думають, що Подільсько– Воскресенський – це тільки арочний міст
через Дніпро. А цей мостовий перехід – це комплекс
об’єктів довжиною майже 11 км.
«Він на 90% збудований, – каже мер. – Дорогу від
транспортної розв’язки на перетині вулиці Бальзака та
проспекту Шухевича будемо будувати вже в наступному році. Далі наступним кроком буде метро. В тілі
моста вже побудовані 3 станції метрополітену. З правого берега заїзд та з’їзд з мосту вже зроблені. Так, не
все просто. Можна нагадати, що і пандемія забрала в
нас час – коли не змогли вчасно приїхати закордонні
фахівці. І як ванти застрягли по дорозі в Україну через проблеми з логістикою на початку пандемії. У нас
багато інших речей відбувалося, як палки нам в колеса
вставляли. Та нікого не цікавить, що заважало. Людям
потрібен результат. Тому і був звільнений профільний
заступник, що відповідав за будівництво об’єкту».
Втім, протягом кількох місяців, максимум до
літа, рух транспорту мостовим переходом буде відкритий, а згодом до кінця наступного року – і виїзд
на вулицю Бальзака.

Майже закінчили дорожники ремонт вулиці Івана Франка – в історичному центрі міста, на ділянці від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Шевченка. Тут переклали всі підземні комунікації,
наново влаштували тротуари, газони, облаштували велодоріжки, місця для паркування. А сьогодні роботи з оновлення закінчуються і на іншому кінці вулиці – біля Ярославого Валу. На цих ділянках залишиться
лише фінально оновити дорожнє покриття,
що буде зроблено наступного року.

рахуємо гроші

Бюджет-2022 Щ
Столичній владі навіть в умовах економічної кризи,
спричиненої пандемією коронавірусу, вдається зберегти
динаміку збільшення бюджету міста. І спрямовувати
чималі кошти на нові інфраструктурні проекти. На
будівництво шкіл, садочків, оновлення доріг, закупівлю
нового громадського транспорту. На соціальний захист
мешканців столиці, модернізацію тепломереж та системи
вуличного освітлення.

е у 2015 році міський
бюджет складав трохи більше 31 мільярда
гривень. У проекті бюджету столиці на 2022 рік доходи міста заплановані в сумі понад 68 млрд
грн.
«У порівнянні з очікуваним
виконанням бюджету за 2021
рік, доходи зростуть на 3 млрд
305 млн грн. Видатки бюджету міста Києва на 2022 рік заплановані в обсязі 66 млрд 218

мільйонів грн. Також у проекті
бюджету передбачене погашення зобов’язань за зовнішніми та
внутрішніми запозиченнями – в
сумі майже 2 млрд грн», – повідомив під час презентації проекту бюджету на наступний рік
мер Києва Віталій Кличко.
Що стосується Програми
економічного і соціального розвитку столиці, проектом документу на наступній рік передбачені обсяги капітальних ви-

датків на об’єкти будівництва,
реконструкції та капремонти в розмірі 13,2 млрд. В тому
числі, капітальні вкладення –
6 млрд, на капітальні ремонти –
7,2 млрд.
«Столиця повинна розвиватися. А життя її мешканців –
ставати більш комфортним. І ми
робимо для цього все можливе.
Навіть в таких складних економічних умовах», – зазначає мер
Києва Віталій Кличко.
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актуальне
Новий Закон
про столицю –
наступ на місцеве
самоврядування
Новий закон про столицю,
якщо його ухвалювати,
не повинен порушувати
конституційних прав
мешканців столиці
та принципів місцевого
самоврядування.

Т

ой документ, що сьогодні розглядає парламент, має низку
норм, що суперечать Конституції України та Європейській хартії місцевого
самоврядування. На цьому
неодноразово наголошував
мер Києва Віталій Кличко,
а також вітчизняні та закордонні експерти.
Наразі Верховна Рада
відмовилася застосовувати
спеціальну швидку процедуру для розгляду законопроекту №2143-3 про столицю, який передбачає розділення повноважень обраного киянами мера та голови
Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Розгляд резонансного законопроекту перенесли.
«Як бачимо, дуже поспішали представники монобільшості
порушити
Конституцію! Але не вдалося. І цей законопроект
будуть розглядати в другому читанні з усіма правками. А їх там – ну дуже багато. Бо багато депутатів розуміє, що в такому вигляді
законопроект ухвалювати
не можна», – наголошує Віталій Кличко.
Так, у висновках Ради
Європи після вивчення законопроекту в нинішній редакції зазначається, що в
доопрацьованому варіанті
законопроекту деякі з попередніх рекомендацій Ради
Європи враховані лише
частково. Також зазначається, що навіть доопрацьований законопроєкт не містить всіх положень, щоби
забезпечити відповідність
Європейській хартії місцевого самоврядування. Зокрема в частині механізму
адміністративного нагляду.
«У нас сьогодні відбувається спроба наступу на
місцеве самоврядування.
Якщо пройде цей номер в
Києві – пройде й по всій
Україні. Це, насправді, тривожні сигнали. Бо справа
ж не в прізвищах, а в принципах – принципах демократії, місцевого самоврядування. Бо сьогодні, коли
стільки викликів, що треба
терміново долати, – коронавірус, проблеми в економіці, енергетиці, російська
агресія, – виявляється чи
не найголовніше – боротьба з Кличком. Для мене це,
м’яко кажучи, дивно», –
підкреслює мер Києва.

гості києва

Кличко зустрівся із Шоном Пенном
Відомий американський актор та
кінорежисер Шон Пенн створює
документальний фільм про Україну.

В

олодар двох «Оскарів» знімав на київському Майдані, зустрічався з українськими митцями, ветеранами російськоукраїнської війни, відвідав схід України - зону
ООС.
Із кінорежисером у Києві поспілкувався і
мер столиці Віталій Кличко.
Від початку роботи в Україні знімальна
група намагалася тримати зйомки в секреті, однак кияни впізнали голівудську зірку, коли вінспілкувався з перехожими в центрі столиці.

європейське

Ялинка-2022. Чим здивує киян
новорічна красуня?
До Новорічних свят залишаються лічені тижні. Вже незабаром у столиці – на Софійській площі
та багатьох інших локаціях - пануватиме справжня казка!

Т

радиційно головну ялинку
країни засвітять на Софійській площі в День Святого
Миколая, 19 грудня.
Ялинка буде заввишки 31 метр.
Її прикрасять 10 км гірлянд та 10
тисяч іграшок. Основу ялинки облаштують у вигляді Різдвяного вертепу, що зображатиме біблійну сцену народження Ісуса Христа. Казкового та «космічного» вигляду зеленій красуні нададуть підвісні гірлянди у вигляді зоряного неба.
Поряд з головною ялинкою
країни, довкола пам’ятнику Богдану Хмельницькому, встановлять
ковзанку – справжню зимову забаву для дорослих та дітей. Традиційно на Софійській площі облаштують сцену, цікаві фотозони. Найбільшу ярмарку та фудкорти влаштують вздовж Володимирського проїзду: там можна
буде прикупити як новорічні сувеніри, так і гарячі вуличні смаколики і напої.
Пануватиме дух Нового Року
та Різдва біля Софії до 16 січня.
Також святкові локації облаштують в Маріїнському парку, на
Контрактовій площі, біля Арки
дружби народів та в парку Шевченка.
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