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Стратегія розвитку столиці визначила пріоритети 
діяльності міської влади. Спільна мета – зробити Київ 
справжньою європейською столицею – комфортною 
для життя та привабливою для туристів. Наразі у 
кожному районі міста реконструюються та відкрива-
ються парки, створюються нові зелені зони для відпо-
чинку, демонтуються незаконні МАФи, ремонтуються 
дороги, центральні вулиці роблять пішохідними для 
зручності гостей та жителів міста, будуються бювети. 
Пересічний киянин може з упевненістю сказати, що 
столиця перетворюється на сучасне, гарне та онов-
лене місто. Та чи дійсно все так добре, як здається на 
перший погляд? Чи не існують масштабні «прогалини» 
у сфері благоустрою – про це далі у постійній рубриці 
«Вечірнього Києва». 

ВЛАДА

ДЕПУТАТИ

ГРОМАДА

Віталій КЛИЧКО, 
Київський міський голова: 

– За чотири роки ми зробили ко-
лосальний обсяг роботи – відремон-
тували та реконструювали 300 парків 
та скверів. Статус парку чи скверу у 
столиці надано 120 зеленим зонам. 

Зокрема капітальний ремонт здійснили на першій черзі 
парку «Наталка», нині там тривають роботи з облашту-
вання другої черги. Також оновили парки «Відрадний», 
«Володимирська гірка», першу чергу парку «Перемога», а 
днями відкрили відремонтований сквер біля кінотеатру 
«Жовтень» на Подолі. Ми працюємо над облаштуванням 
туристичної зони, яка з’єднає Володимирську гірку та 
Арку Дружби народів. І наступного року, до Дня міста, 
плануємо запустити цей міст, який, до речі, у Києві хотіли 

побудувати більше 100 років тому. Думаю, він зробить наше 
місто ще більш привабливим із туристичної точки зору. 

Геннадій ЗАБОЛОТНИЙ, 
голова Деснянської РДА: 

– Переходи мають бути комфортні-
шими та безпечнішими для пішоходів, 
і це принципова позиція нашої ко-
манди. Вперше за багато років влада 
демонструє рішучі дії у боротьбі зі 

стихійною торгівлею. Ми продовжуємо повсякчасну 
роботу у цьому напрямі, доки не видворимо стихійну 
торгівлю з території Деснянського району, адже це 
наш спільний дім, в якому повинно бути затишно та 
комфортно усім мешканцям. Тож сьогодні силами КП 
«Київблагоустурій» продовжується демонтаж ролетів у 

підземному пішохідному переході по просп. Маяков-
ського, 26, а працівники КП «ШЕУ» Деснянського району 
одразу прибирають сміття. 

Олександр СМИРНОВ, 
начальник управління 
з питань реклами КМДА: 

– Із сьогоднішнього дня ми запускає-
мо у тестовому режимі роботу першого в 
Україні онлайн-сервісу щодо розміщен-
ня вивісок. Намагаємося максимально 

спростити цю процедуру для підприємців. Відтепер для 
економії часу заявку можна подавати онлайн. У свою 
чергу, робочий орган протягом 10 робочих днів приймає 
рішення про відповідність чи невідповідність вивіски 
встановленим вимогам й інформує заявника. 

Володимир ГОНЧАРОВ, 
депутат Київради: 

– На Урлівській у дво-
рі будинків 7, 9 найближ-
чим часом почнеться 
будівництво сучасного 
бювету з чистою ар-
тезіанською водою. З 
цього приводу відбулася 

чергова зустріч жителів будинків, що роз-
ташовані поряд, з представниками СВКП 
«Київводфонд», замовника будівництва та 
компанії-підрядника. Спеціалісти розповіли, 
що являтиме собою бюветний комплекс, 
чому обрано саме це місце, як все буде 
працювати та контролюватися. Сверд-
ловина буде глибиною 300 метрів, де, за 
оцінками геодезистів, є якісна артезіанська 
вода. На поверхні встановлять колонки та 
красиву альтанку з освітленням і виходом 
для поливу. Взимку майданчик буде піді-
гріватись, щоб вода не замерзала. Дитячий 
майданчик також буде оновлено – замість 
старої зламаної гойдалки, яка там зараз, 
можна буде поставити нову, пофарбувати 
лаву, впорядкувати територію. Буде зручне 
місце для відпочинку. 

Андрій АНДРЄЄВ, депутат Київради: 
– Літо – це піковий 

сезон для нелегального 
заробітку у самовільно 
встановлених непоряд-
ними підприємцями 
відкритих (літніх) май-
данчиках для харчуван-

ня біля стаціонарних закладів ресторанного 
господарства. І тому наразі всі інспектори КП 
«Київблагоустрій» здійснюють моніторинг 
цих «літніх кафешок». По місту їх більше 
тисячі. І лише дві сотні з них мають дозвільні 
документи Департаменту містобудування 
та архітектури. Всім порушникам Правил 
благоустрою, тобто тим, хто самовільно 

встановив літній майданчик та не отри-
мав Інформаційний талон, інспектори 
вручають приписи з вимогою прибрати 
майданчики. Сьогодні виписано 706 при-
писів та складено 103 адмінпротоколи. 
Далі «Київблагоустрій» буде демонтувати 
ці «літні» споруди. Тож, закликаю підпри-
ємців прибрати незаконні «кафешки», 
або ж оформити дозвільні документи та 
сплатити кошти до міського бюджету за 
використання комунальної землі. 

Лариса ДЕГТЯРЬОВА, депутат Київради: 
– Разом з КП УЗН 

Дарницького району 
поступово продовжу-
ємо благоустрій парку 
«Воїнів-інтернаціоналіс-
тів». Вже впорядковано 
красиві доріжки з ФЕМ 

плитки, встановлено зручні лавочки. А 
зовсім скоро кожен, хто завітає до парку, 
матиме можливість помилуватись майс-
терно відновленою зеленою та затишною 
зоною відпочинку. Невдовзі відремонту-
ється амфітеатр, а наступного року – дитячі 
майданчики та центральна сцена. 

Євгенія АРАТОВСЬКА, еко-акти-
віст, керівник екологічного проекту 
«Україна БЕЗ сміття»: 

– Я маю на смартфоні мобільний 
додаток з екомапою від Міністрерства 
екології та природніх ресурсів України 
(можна знайти по пошуку в AppStore). 

Вона дає можливість надзвичайно легко зафіксувати 
стихійне звалище у будь-якому місті України, і воно буде 
усунуте в дуже короткий термін. Наприклад, я доволі ча-
сто буваю в районі вулиці Кіровоградської, і одного дня 
побачила побутові відходи, які у великій кількості були 
звалені під парканом. І це майже центр Києва, 5 хвилин від 
вулиці Казимира Малевича. Зупинилася, сфотографувала, 
автоматично притягнулася геолокація. Невдовзі прийшло 
повідомлення на пошту від Мінприроди, а пізніше – від 
КМДА. Тепер там дійсно чисто. Це дуже правильний ін-
струмент, якого нам не вистачало. Майбутнє за такими 
мобільними додатками. 

Андрій ФЕРЕНЦІЙ, киянин: 
– Я навчався в університеті ім. 

Б. Грінченка на Березняках, тут поруч 
є мальовниче озеро Тельбін, яке в пе-
ріод мого університетського життя 
переживало не найкращі часи. І от 
сьогодні я знову сюди потрапив. І був не 

просто приємно здивований, а відверто вражений! Озеро 
перетворилося на одну з найкращих рекреаційних зон 
в місті, яку можна з легкістю порівняти з Оболонською 
набережною, а в дечому навіть значно кращою. Замість 
пустоші з вигорілою травою тут тепер доглянутий парк, 
висаджено десятки дерев, кущів та клумб з квітами, 
велика кількість спортивних та дитячих майданчиків, 
скрізь пішохідні доріжки, обладнані лавками та смітни-
ками. Є гумова (!) бігова доріжка навколо всього озера, 
великі піщані пляжі, фонтан в самому озері. Скрізь чисто 
і охайно. Сміття прибрано, квіти поливають. Словом, все 
зроблено продумано, і це дуже приємно!

Юрій ФЕДОРЕНКО, 
правозахисник, громадський діяч: 

– Після демонтажу першого МАФа 
в сквері по вул. Малишка, 9-а його 
власник залишив після себе багато 
сміття (мінвату, гострі предмети, скло, 
дошки з цвяхами тощо). Мало того, 

що це просто ганебно, так це ще й небезпечно, адже в 
новоствореному сквері грається багато дітей. 

Активні, та дійсно небайдужі жителі масиву не чека-
ючи доки «хтось» наведе лад у сквері, самостійно після 
робочого дня зібралися і самостійно провели коротку 
толоку. Жінки займалися прополкою клумби, а чоловіки 
зібрали сміття. 

Результат: Довго – ні! Важко – ні! Гарно – ТАК! 
Я вважаю, що благоустрій міста в руках його жителів. 

Кожен може внести посильну допомогу і зробити своє 
подвір’я, під’їзд, вулицю, сквер кращим та комфортні-
шим для проживання!

Київ: розбудова комфорту 
 МІСЬКА ВЛАДА ІНВЕСТУЄ НАШІ ПОДАТКИ У БЛАГОУСТРІЙ ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ


