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Вода з оболонських бюветів поступово

вбиває людей
На початку липня «Правозахист
Оболоні» разом з фахівцем
Інституту колоїдної хімії та хімії
води НАНУ взяли для
дослідження воду з оболонських
бюветів. Висновки експертів
вражають – в одному з бюветів
вода небезпечна для здоров’я,
два інших не такі забрудненні,
але зайвих домішок вистачає.
Спільна проблема
Проблема якості питної води
в столиці стоїть досить гостро.
Експерти вже давно зазначають,
що з кранів тече максимум технічна вода – придатна лише для
миття посуду та купання. А от
пити її не рекомендують. Тому,
чи неєдиним джерелом чистої
води для киян стали бювети. Але
й вони далеко не панацея. З огляду на те, що досить довгий час їх
не обслуговували, так як належить – вони не можуть давати
воду високої якості.
Тим не менш серед киян загалом, та оболонців зокрема, бюветна вода залишається досить

популярною. Адже вона ще й дозволяє заощадити на завищених
тарифах. Але й завзяті користувачі артезіанських свердловин
останнім часом відзначають, що
вода стала гіршою.
«З’явився неприємний болотний запах, вода каламутна, а
якщо постоїть день – то випадає
якийсь осад», – поскаржилася до
приймальні Ганни Свириденко,
Олена Петрівна з вулиці Лайоша
Гавро. Ця небайдужа оболончанка разом з сусідами попросила
«Правозахист Оболоні» перевірити якість бюветною води.
«Це не одне таке звернення
до моєї приймальні, – пояснила

Ганна Свириденко. – Люди доволі часто просять провести дослідження. Саме тому ми звернулися до фахівців і вже маємо результати. Скажу відверто – вони
лякають».
Пити воду небезпечно
Дослідження води проводили
експерти Інститут колоїдної хімії
та хімії води НАНУ. На прохання
«Правозахисту Оболоні» вони
взяли зразки води в бюветах за
адресами: вул. Лайоша Гавро, 6
(офіційна адреса вул. Л. Гавро,
10 – Ред.), просп. Героїв Сталінграду, 9-а, та просп. Героїв Сталінграду, 14. Два тижні фахівці

вивчали хімічний склад, проводили біотестування та вимірювали мікробіологічні показники
якості води.
Як зазначили у своїх висновках фахівці Інституту: «У зразку
води з бювету вул. Лайоша Гавро,
6 встановлено підвищений вміст
заліза і, як наслідок – каламутності. Поява підвищеного вмісту заліза може бути обумовлена
порушеннями при експлуатації
цього бюветного комплексу,
внаслідок чого погіршуються органолептичні показники води».
Вміст заліза у цій воді перевищує норму, (яка становить
0,2 мг/дм3) більше ніж у три ра-

Громадська приймальня Ганни Свириденко

зи, і становить 0,71 мг/дм3. Тривале вживання такої води досить
небезпечне, воно призводить до
захворювання печінки, розвитку раку та збільшення ризику
інфаркту.
Біотестування води з вул. Лайоша Гавро, 6 показало незначну хронічну токсичність, окрім
цього у зразку спостерігався
генотоксичний ефект. «Таким
чином, за результатами біотестування даний зразок води відноситься до IІI класу – небезпечна вода, не придатна для довготривалого пиття», – підсумували
в інституті.
(Закінчення на стор.2)

Попередній запис за тел.: 232-85-98
Час роботи: понеділок – п’ятниця
Адреса: вул. Мате Залки, 10-В
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С п і л ьн и ми зу с и л л я м и п р и б р а ли з ва лен і дере ва
До приймальні Ганни Свириденко,
лідера руху «Правозахист Оболоні»
звернулися мешканці будинку №7-б
на прос. Героїв Сталінграду з проханням допомогти прибрати сухі дерева.
Вони були звалені вздовж будинку та
заважали людям. Місцеві мешканці
скаржилися, що через ці сухостої неможливо прибрати прибудинкову
територію і вона поступово почала
перетворюватися на смітник.
Тож недільного ранку до будинку приїхали активісти Громадського руху і почали прибирати дерево.

Мешканці будинку дуже активно їх
підтримували, визираючи з балконів.
Вони ж і попрохали помічників забрати ще одне звалене дерево по сусідству, мовляв, якщо ви не заберете,
то ніхто не допоможе.
Хлопці з «Правозахисту Оболоні»
не залишилися байдужими, та виявилося, що дерево завелике для вантажівки. Тут їм на допомогу прийшли
самі мешканці будинку. Вони проявили ініціативу та озброївшись пилками, вийшли гуртом, щоб вирішити
свою проблему. Вже за десять хвилин

дерево було порізане та завантажене.
А мешканці будинку з балконів дякували своїм помічникам.
«Ці дерева всохли в цьому році, в
нас ремонтували труби і тому ці дерева зрізали, але не вивезли, – розповіла Софія В’ячеславівна, мешканка
будинку. – У нас кооперативний будинок, тому допроситися допомоги
дуже важко. Добре, що ви відгукнулися і забрали ці дерева. Дуже дякуємо
Ганні Свириденко за допомогу. Тепер
ми віримо, що спільними зусиллями
можна вирішити будь-яку проблему».

Вода з оболонських бюветів

поступово вбиває людей
Оновили пісок –
порадували діток

Суботній ранок 11 липня видався незвичним для мешканців
вул. Приозерна 12 та 12-а. На дитячий майданчик, що розташований біля цих будинків завезли
чистий річковий пісок. Відразу
сусіди не зрозуміли, що коїться,
тому вийшли на двір подивитися.
Там вони зустріли вже знайому
їм Ганну Свириденко, лідера руху «Правозахист Оболоні», яка
особисто контролювала роботи з
благоустрою.
«Не хвилюйтеся, це ми привезли на дитячий майданчик новий
пісок, – розповіла Ганна Свириденко людям. – Тут дві тони чистого річкового піску. Він просіяний, має всі сертифікати якості.
Тому дітям буде безпечно в ньому
бавитись. За це ми всі разом маємо подякувати вашій сусідці Лесі
Кравченко. Саме вона проявила
ініціативу та звернулася до моєї
приймальні з проханням допомогти вирішити цю проблему.
Ми ж сусіди і повинні допомагати один одному, особливо, коли
йдеться про нашу малечу».
Поки вантажники носили на
дитячий майданчик пісок, люди
розповіли лідеру «Правозахисту Оболоні» про свої проблеми.
Серед них питання ЖКГ, благо-

устрою, невиплат зарплатні. Домовились, що усі охочі можуть
завітати до громадської приймальні Ганни Свириденко та за
допомогою фахівців отримати
безкоштовну юридичну допомогу задля вирішення наболілих
питань.
Тим часом юні мешканці будинку з набором лопаток та пасочок вже випробовували новий пісочок. Найвищу оцінку він отримав від півторарічної Ярослави:
«Пісочок – ляля», – раділа дитина.
«Минулої осені у нас була зустріч з Ганною Свириденко, вона
казала, що до неї можна звертатися. Я написала листа і вона
відгукнулася. Це було неважко,
– розповіла Леся Кравченко. – Видно, що пісок якісний. Він добре
ліпиться, для дітей це важливо.
У нас в будинку майже в кожній
квартирі є дитина до 10 років. Тому пісок був дуже потрібний. Дуже вдячна, що Ганна Свириденко
допомогла нам».
Ось так мешканці будинків з
вул. Приозерна переконалися,
що завдяки ініціативі небайдужих активістів та допомозі «Правозахисту Оболоні» можна робити життя у рідному дворі більш
зручним і комфортним.

(Закінчення.
Початок на стор.1)
Воду в двох інших бюветах
фахівці визнали придатною для
вживання. Та чи довго протримається цей результат залишається питанням. Адже багато
досліджуваних показників не
так далеко від перевищення
норми. Для прикладу, перманганантна окислюваність. Для
питної води її норма не повинна перевищувати показник 2
мгО/дм3, але в усіх бюветах вона дуже близька до граничного

значення. Тобто небезпечна
межа вже близько. І якщо цей
показник трішечки підросте –
воду вживати неможна. Це небезпечно. Органічні речовини,
що обумовлюють підвищене
значення перманганатної окислюваності, негативно впливають на печінку, нирки, репродуктивну функцію, а також на
центральну нервову і імунну
системи людини.
«Вода небезпечна і ми це
знаємо. Зараз головна задача
попередити про це мешканців
Оболоні, щоб зберегти їхнє

здоров’я, – пояснила Ганна Свириденко, лідер громадського
руху «Правозахист Оболоні». –
Наступний крок – це пошук рішення проблеми. Але не так як
це прийнято – просто закрити
бювет і забути про нього. Потрібно комплексно підійти до
очищення води, якщо потрібно
оновити фільтри чи обладнання. Зараз важко сказати конкретно. Але «Правозахист Оболоні» бере це питання під свій
контроль. Разом з мешканцями
району ми знайдемо вихід із ситуації».

Результати дослідження води у бюветах
№100
Л. Гавро, 10

№ 139
Г. Сталинграду, 9-а

№142
Г. Сталинграду, 14

Каламутність  – 3,5 мг/дм3

(норма – 0,3 мг/дм3)
Окислюваність
перманганатна  – 1,9 мг/дм3

(норма – 0,75 мг/дм3)
Залізо 
– 0,71 мг/дм3

(норма – <0,005 мг/дм3)
Марганець  – 0,025 мг/дм3

(норма – 0,05 мг/дм3)
Цинк 
– 0,11 мг/дм3

(норма – 1,0 мг/дм3)
Хлориди 
– 33,0 мг/дм3

(норма – 250 мг/дм3)
Генотоксичність % – 0,33/0,99

(норма – 0)
Цитотоксичність %  – 15,20

(норма – 10)

Каламутність  – 0,3 мг/дм3

(норма – 0,3 мг/дм3)
Окислюваність
перманганатна  – 1,7 мг/дм3

(норма – 0,75 мг/дм3)
Залізо 
– 0,11 мг/дм3

(норма – <0,005 мг/дм3)
Марганець  – 0,025 мг/дм3

(норма – 0,05 мг/дм3)
Цинк 
– 0,04 мг/дм3

(норма – 1,0 мг/дм3)
Хлориди 
– 3,55 мг/дм3

(норма – 250 мг/дм3)
Генотоксичність %  – 0/0,33

(норма – 0)
Цитотоксичність %  – 10,20

(норма – 10)

Каламутність  – 0,3 мг/дм3

(норма – 0,3 мг/дм3)
Окислюваність
перманганатна  – 1,8 мг/дм3

(норма – 0,75 мг/дм3)
Залізо 
– 0,12 мг/дм3

(норма – <0,005 мг/дм3)
Марганець  – <0,02 мг/дм3

(норма – 0,05 мг/дм3)
Цинк 
– 0,06 мг/дм3

(норма – 1,0 мг/дм3)
Хлориди 
– 9,0 мг/дм3

(норма – 250 мг/дм3)
Генотоксичність %  – 0/0,33

(норма – 0)
Цитотоксичність %  – 10,20

(норма – 10)

Дослідження проведено Iнститутом колоїдної хiмiї та хiмiї води iм. А.В. Думанського

Оболончанка вишиває ікони та допомагає творчим дітям
Мешканка нашого району Руслана Денисенко, за освітою юрист, працює викладачем в
училищі №33. Але за покликанням душі вона майстриня вишивки, якою вже займається
понад 15 років. Любов до вишивання була успадкована. У Руслани вишивала вся родина: матуся, дід і бабуся. Вишивці майстриню ніхто не вчив, просто з роками поклик крові
взяв своє.
«Якби років 20 тому хтось
сказав, що я буду тримати голку в руках та вишивати, не повірила та засміялася б. Адже я
та голка – просто неймовірне
поєднання, – пояснює Руслана.
– Терпіння в мене на заняття
вишивкою не вистачало. Але
потім я почала спостерігати, як
це робить мати, і взялася за голку сама».
Першою роботою у майстрині став маленький метелик.
Жінка залишила його на згадку. «Дивлячись на метелика, я
розумію, що це жах. Але це був
лише початок творчого шляху.

Наразі в мене є декілька робіт,
які мені самій подобаються. Це
ікони Серафіма Сарофського
та Казанської Божої Матері», –
розповідає майстриня.
На створення вишитої картини Руслана витрачає до одного
місяця. Із голкою жінка не розлучається навіть на відпочинку. Особливо вишивка стає в
нагоді в поїздках, наприклад, в
автобусі.
Вишиває Руслана для себе.
Роботи на виставки не віддавала. Але оболонці залюбки заходять помилуватися творчістю
сусідки. Свої роботи залюбки

дарує. Бажаючих отримати таку ексклюзивну вишивку, хоч
відбавляй. Найчастіше Руслана вишиває ікони. В її колекції
окрім вже згаданих ікон є образи Андрія Первозданного та
Миколая Чудотворця.
Ще Руслана разом із молодшим сином допомагає дітям з
обмеженими
можливостями
займатися творчістю. Вони на
волонтерських засадах у спеціальному клубі на Оболоні,
разом із малечею створювали
роботи, які передавали в АТО.
«Ми з радістю допомагаємо
дітям відчути себе творчими

особистостями та розкрити
свій внутрішній потенціал. Не
тільки разом вишиваємо, але й
створюємо листівки та інші вироби з різних матеріалів», – розповідає Руслана.
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«Пр авозах ис т О болоні »

оболоні

з а х и с ти ть учасн иків АТО

Затримали Хабарника
На Оболоні затримано керівника товариства з обмеженою відповідальністю однієї
з транспортних галузей міста на отриманні
хабаря у сім тисяч гривень. Як з’ясували
правоохоронці, підозрюваний вимагав
кошти від приватного підприємця за позитивне вирішення питання щодо дозволу
здійснювати торгову діяльність на території, що знаходиться у розпорядженні ТОВ.
Умовою отримання дозволу була щомісячна платня – 7 тисяч гривень безпосередньо
посадовцю. Його правоохоронці взяли на
гарячому.

Сьогодні сотні бійців АТО по всій Україні через суди змушені доводити, що
вони насправді захищали свою країну, а тому заслуговують на всі відповідні статуси та пільги. Не краща ситуація і у багатьох родин загиблих героїв.
Щоб допомогти цим людям, лідер громадського руху «Правозахист Оболоні» Ганна Свириденко запровадила соціальну ініціативу по наданню безкоштовної юридичної допомоги учасникам АТО.
Щодня в новинах нам
розповідають про все нові й нові випадки, коли
солдати
повернувшись
зі Східного фронту, розгортають свій особистий
фронт в тилу – починають
через суди відстоювати
свої права. Статистика
таких справ стає все більшою щодня. Але тисячі
бійців просто не мають
грошей, щоб отримати
кваліфіковану юридичну
допомогу.
Оболонь у цьому сенсі не
виключення. Всім відомо,
що в столиці послуги гарного адвоката чи юриста –
досить дороге задоволення. Але це не означає, що
люди, які ціною власного
здоров’я, або навіть життя, оберігають наш спокій, повинні залишатися
на одинці зі своїми проблемами. Захист їх прав
– це наш громадянський
обов’язок. До того ж «Правозахист Оболоні» з перших днів конфлікту на
Сході надає допомогу нашим захисникам, передає

?!

необхідні речі та продукти на фронт, підтримує
бійців у шпиталях, тісно
співпрацює з волонтерами.
Саме тому Ганна Свириденко виступила з соціальною
ініціативою
надавати
безкоштовну
юридичну допомогу учасникам АТО. Юристи «Правозахисту Оболоні» зазначають, що в українській
судовій практиці вже є
досить багато випадків,
коли за допомогою суду
учасники конфлікту на
Сході країни відстоювали свої права. Тому у всіх
бійців є великі шанси домогтися справедливості.
А Громадський рух їм у
цьому допоможе.
«Допомога учасникам
АТО – це наша справа
честі. На жаль, дедалі частіше трапляються випадки, коли цим сміливим
та героїчним людям стає
потрібна юридична допомога. Наразі, юристи
«Правозахисту Оболоні»
вже працюють зі справа-

ми такої категорії. Наприклад, щодо надання
статусу учасника бойових
дій або поновлення на
службі бійця з батальйону «Миротворець», – пояснює Ганна Свириденко.
– Зараз є велика потреба
в наданні безкоштовної
юридичної допомоги бійцям АТО. І ми це відчули
на практиці. Саме тому
ми беремо на себе цю соціально-важливу
функцію. Наші захисники повинні знати, що їх також є
кому захистити в мирному житті».
Для отримання допомоги потрібно зателефонувати до приймальні Ганни Свириденко. Викласти
юристам суть питання та,
якщо буде потрібно, записатися на прийом. Юристи «Правозахисту Оболоні» нададуть весь спектр
юридичних послуг: від
первинної консультації до
судового супроводу. Наголошуємо, що вся юридична допомога надається
безкоштовно.

Напрямки юридичної
допомоги:
✓ Отримання статусу учасника бойових дій.
✓ Відновлення на робочому місці та компенсація заробітної плати за час участі в АТО.
✓ Отримання пільг учасниками бойових дій
та їхніми родинами.
✓ Постановка в чергу на отримання житла,
✓ Отримання земельної ділянки, передбаченої законом.
✓ Питання невідповідного матеріального забезпечення бійців АТО (невиплата щомісячної заробітньої плати і таке інше).
✓ Отримання спадщини.
✓ Скасування боргу, нарахованого банком
учаснику АТО.
✓ Встановлення фактів родинних відносин.
✓ Встановлення факту загибелі в зоні АТО.
✓ Та інші питання.
Куди звертатися:
Отримати первинну консультацію чи
записатися на прийом до юриста можна з понеділка по п’ятницю за телефоном – 232-85-98. Приймальня Ганни
Свириденко знаходиться за адресою:
вул. Мате Залки, 10-в.

На ваші запитання відповідає
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1. Я з чоловіком проживала в незареєстрованому шлюбі понад 11
років. За час спільного проживання нами було придбано майно,
а саме: автомобіль, який зареєстрований за чоловіком. 2 місяці
тому мій чоловік помер. Родичів
та дітей у нього немає. Чи маю я
право на спадщину після смерті
чоловіка в даному випадку?
Відповідь юриста:
Відповідно до ч.1 ст. 74 Сімейного кодексу України передбачено, якщо жінка та чоловік
проживають однією сім’єю, але не
перебувають у спільному шлюбі
або будь-якому іншому шлюбі,
майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на
праві спільної сумісної власності,
якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. Крім
того, згідно ч.1 ст.1264 Цивільного кодексу України, у четверту
чергу право на спадкування за
законом мають особи, які проживали зі спадкодавцем однією
сім’єю не менше п’яти років до
часу відкриття спадщини. Отже,
для того щоб ви мали змогу за
законом одержати право на спадкування, необхідно звернутися до
суду з заявою про встановлення
юридичного факту проживання
однією сім’єю з чоловіком та отримати рішення, що в подальшому
надасть Вам право на звернення до нотаріальної контори для
оформлення спадщини.

2. З 1991 року я проживала у квартирі
своєї рідної тітки, де була зареєстрована. У 2010 році, у зв’язку з укладанням
шлюбу, я переїхала жити до свого чоловіка, але місце реєстрації не змінювала.
Зв’язок із тіткою не підтримувала. У
квітні 2015 року я випадково дізналася,
що мене було знято з місця постійної реєстрації за рішенням суду, згідно заяви
моєї тітки. Чи маю я право на звернення
до суду для оскарження рішення, яке
було винесено ще у 2011 році.
Відповідь юриста:
Згідно ч.1 ст.16 Цивільного кодексу
України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого
немайнового або майнового права та інтересу. Відповідно до ч.1 ст. 256 Цивільного кодексу України, позовна давність – це
строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого
цивільного права та інтересу. Ч.1 ст. 261
Цивільного кодексу України передбачено,
що перебіг позовної давності починається
від дня, коли особа довідалася або могла
довідатися про порушення свого права
або про особу, яка його порушила.
Крім того, згідно діючого законодавства
України, позовна давність застосовується
судом лише за заявою сторони в спорі,
зробленою до винесення ним рішення,
та сплив позовної давності не є підставою
для відмови в прийнятті Вашої скарги
судом, але може бути підставою для відмови в позові. У Вашому випадку при
зверненні зі скаргою на рішення суду потрібно зазначити, коли ви довідалися про
порушення свого права та додати необхідні докази.

3. У 2012 році ми з чоловіком розірвали
шлюб. Після розірвання шлюбу на моєму
утриманні залишилася наша спільна дитина – син, якому на даний час не виповнилося чотирнадцяти років. За рішенням
суду чоловік мені сплачував аліменти на
утримання дитини у твердій грошовій
сумі, у зв’язку з тим, що має нерегулярний
дохід. На даний час матеріальної можливості сплачувати мені аліменти чоловік
не має і тому пропонує мені укласти з ним
договір на передачу права власності на
квартиру, що належить йому. Чи можливо
це здійснити?
Відповідь юриста:
Згідно ч.1 ст.190 Сімейного кодексу
України, той із батьків, з ким проживає
дитина, і той із батьків, хто проживає
окремо від неї, з дозволу органу опіки та
піклування можуть укласти договір про
припинення права на аліменти для дитини у зв’язку з передачею права власності
на нерухоме майно ( житловий будинок,
квартиру, земельну ділянку, тощо) . Такий
договір нотаріально посвідчується і підлягає державній реєстрації. Крім того, якщо
дитина досягла чотирнадцяти років, вона
бере участь в укладенні договору. Також
звертаємо увагу, що згідно діючого законодавства України, у разі укладення такого
договору, той із батьків, з ким проживає
дитина, зобов’язується самостійно утримувати її, але укладання договору не звільняє
того з батьків, хто проживає окремо, від
обов’язку брати участь у додаткових витратах на дитину. На майно, одержане за
договором про припинення права на аліменти для дитини, не може бути звернене
стягнення.

4. Я вийшла заміж і переїхала до чоловіка, але
зареєстрована в будинку
батька. Батько одружився
й прописав нову дружину
у своїй хаті, яка налаштовує його негативно по
відношенню до мене. Нещодавно тато заявив, що
буде виселяти мене через
суд, оскільки через мене
йому відмовляють в призначенні субсидії. Що мені
робити, чи матиме його
нова дружина право на татову хату? Тато похилого
віку, якщо він помре, чи
зможе ця дружина переписати квартиру на своїх
дітей?
Відповідь
юриста:
Через суд виписати вас
батько має всі права. Щоб
цього не трапилося треба,
щоб були свідки того, що
ви там з’являєтеся, можна
виписати газету на ваше
ім’я на цю адресу і т.д. Дружина батька, в разі його
смерті, буде мати права
на будинок рівні вашим.
Якщо батько помре, ви будете двоє спадкоємці, отже
й співвласники будинку.
Як тільки дружина стане
власником 1/2 будинку,
вона зможе переписати
свою частину на дітей.

Ав т і в к а з н е с л а з у п и н к у
У Києві на Оболоні «Форд» на величезній
швидкості розніс зупинку громадського
транспорту. ДТП сталося на вул. Героїв
Сталінграда. З нез’ясованих причин, автомобіль вилетів на тротуар, буквально
навпіл переламав зупинку громадського
транспорту «Дитячий садок», а потім, пролетівши ще кілька десятків метрів, опинився в кущах. За словами очевидців, пасажири громадського транспорту лише дивом
не постраждали. Чи отримали травми
водій «Форда» і його пасажири, невідомо.
«Київпастрансу» доведеться відновлювати
зруйновану зупинку.
Озеро Вербне почали
прибирати

Завдяки ініціативі мешканців Оболоні та
постійним зверненням «Правозахисту
Оболоні» до районної влади на Вербному
озері наводять порядок. До Громадського
руху від мешканців нашого району постійно надходять звернення з проханням
навести лад на території навколо озера:
прибрати сміття, оновити пісок, зробити
елементарний благоустрій. Повідомляємо,
що завдяки підтримці небайдужих оболонців ми змогли змусити районну владу
зайнятися благоустроєм озера. Нещодавно
комунальники, нарешті, почали тут прибирати. Це наша спільна перемога.
16 га на Прирічній
забудують?
Дніпровська екологічна прокуратура не
змогла через суд розірвати договір оренди,
за яким ТОВ «Архітектурно-будівельний
альянс» має право забудувати 16 гектарів
на Оболоні. Про це йдеться у постанові Вищого госпсуду від 7 липня. Мова йде про
ділянку по вул. Прирічній, на березі затоки
Собаче Гирло, загальною площею 16,44 га.
Раніше ця ділянка була в користуванні КП
«Київзеленбуду», її комунальники отримали під будівництво зони відпочинку та
пляжу з рятувальною станцією.
Алея гідності на Оболоні
Одне з головних питань, яке розглянули
волонтери на засіданні Координаційної
ради волонтерів Оболоні, – це ініціатива
громадської організації «Родини Героїв
Небесної Сотні» щодо створення на території Оболонського району Алеї Гідності.
За проектом активістів цей об’єкт має
включати пам’ятник на честь Героїв Небесної Сотні й патріотів, загиблих в АТО, та
облаштований навколо нього сквер. Ідея
Алеї Гідності полягає в тому, щоб на Оболоні з’явилось місце, куди можна було б
прийти рідним і близьким, друзям і просто
небайдужим оболонцям аби вклонитися і
вшанувати пам’ять Героїв, які віддали своє
життя заради незалежності і свободи рідної України.

4 Правозахист Оболоні

Директор приводить у клас нову
вчительку:
– Діти, це ваша нова вчителька.
Сподіваюся, вам вона сподобається.
Вовочка:
– Так, фігуpка нічого.
Директор:
– Сам вибирав!
  

Онук, який провів усе літо у бабусі в селі, вимірює тиск краще за
дільничного лікаря.
  

Тільки наші люди уважно дивляться у вікно маршрутки, щоб не
поступатися місцем старшим.
  

Ало, мам, тут тато каву розлив
на білий рушник. Замочити його
чи що?
– Батька не чіпай, а рушник у машинку кинь, увечері прийду, сама
розберуся.
  

У мaршрутці старенька довго дивиться нa студента, яки й жує жуйку, потім нахиляється й говорить:
– Даремно, синку, ти мені все це
розповідаєш. Я глухa.
  

– Коханий, прокидайся, будильник дзвонить!
– Я сплю… Передай, що я йому
пізніше сам передзвоню.

Гороскоп,
на серпень

Овен
Овни зможуть завершити
справи, які планувалися
раніше. Гороскоп рекомендує не чекати
підтримки ззовні, а виконувати роботу
самостійно. Ризиковані заходи в цьому
місяці слід виключити. Для того, щоб не
зіпсувати відносини з обранцем, треба
менше командувати. Матеріальне становище буде стабільним.
Тілець
З головою зануриться в
професійні та побутові
питання. Доведеться матеріально допомагати родичам. Гороскоп радить поїхати на відпочинок, ретельно спланувавши подорож. У любові Тільцям потрібно
розставити всі крапки над «i», щоб відносини стали щирими. Великі покупки
планувати не рекомендується. Зміцнити здоров’я допоможуть фізичні вправи.
Близнюки
Близнюків чекає низка
яскравих і незабутніх по-

На Оболоні мешкали

обіднілі київські міщани
І
з заходу Оболонь межує з Куренівкою (район вул. Фрунзе, Скляренка). Ця назва
з’явилася завдяки київським
козакам. Майже цілий рік проводили вони на дніпровських
островах на Запоріжжі, а на зиму поверталися до Києва. Але
через те, що воєвода чи війт не
дозволяли їм селитися в місті,
вони були змушені зупинятися
на околицях. Як і на Запоріжжі,
козаки будували собі курені.
Звідси і пішла назва Куренівка.
Незважаючи на утиски з боку
польської влади, козаки брали активну участь у міському
житті, займалися рибальством
і мисливством, ремеслом і
торгівлею, підтримуючи торгівельні зв’язки із Запоріжжям.
Продовженням
Куренівки
була Пріорка (район вул. Мостицької, Дубровицької, Вишгородської). Назва виникла в
середині ХVІІ ст. Під час польсько-литовського панування
тут знаходилася заміська ре-

дій. Вони будуть зустрічатися з новими людьми і їздити на відпочинок. Гороскоп радить допомагати тим, хто
звернеться до Близнюків по матеріальну підтримку. Адже в складному становищі може опинитися кожна людина. В особистому житті буде все
складатися успішно. Діти порадують
гарною поведінкою й оригінальними
ідеями.
Рак
Раки повинні зняти з себе
тягар зайвих обов’язків.
Інакше це загрожує серйозними наслідками. Гороскоп рекомендує зайнятися
першочерговими справами й заглибитися в сім’ю. Раки можуть зробити вдома ремонт або вирішити інші побутові
питання. Щоб не внести сум’яття в особисте життя, не слід копатися в минулому житті обранця. Варто подбати про
здоров’я шлунка.
Лев
У житті Левів з’являться
такі ситуації, які докорінно змінять їх долю. На неприємності гороскоп не радить звертати пильну увагу. Із часом ситуація вирішиться
благополучно. Ті Леви, які поїдуть у по-

Увага,

Конкурс-селфі «Відкрий
к о н к у р с всім свою Оболонь»

«Правозахист Оболоні» оголошує конкурс-селфі. Нашому
району є чим пишатися: пам’ятками культури, визначними
місцями, чудовою природою та неперевершеними краєвидами. Якщо Ви любите Оболонь так, як любимо її ми, то пропонуємо взяти участь у нашому конкурсі-селфі «Відкрий всім
свою Оболонь». Сфотографуйте себе на
найкращому, на вашу думку, фоні
Оболоні, та надсилайте світлини на нашу електронну адресу:
pravooboloni@gmail.com.
Переможців визначатиме компетентне журі. Їх фото будуть
публікуватися протягом серпня
в кожному номері «Правозахисту
Оболоні». На переможців також очікують цінні подарунки.

зиденція пріора – настоятеля
домініканського монастиря.
Цей монастир, за однією з версій, виник у Києві ще за часів
князювання Володимира Рюриковича. У польських королівських грамотах засвідчено,
що право на заснування монастиря було передано руськими
князями домініканцю Іакинфу.
У другій половині ХVІІ ст. землі домініканського монастиря
були конфісковані і передані
православному Братському монастирю.
На Пріорці, на хуторі Киньгрусть (район пл. Шевченка),
розміщувалися приватні дачі
київської знаті. Довгий час тут
проживав відомий книговидавець Стефан Кульженко, що
видавав чудові книжки та періодичні видання. Його типографія була однією з найкращих.
У ХІХ ст. слободи Куренівка,
Сирець, Пріорка, Карпилівка,
Пуніща і сама Оболонь належали до восьмої частини Києва,

дорож, познайомляться там із цікавими
людьми. У цьому місяці фінансове становище у Левів буде на висоті. У разі
захворювання варто звернутися до лікаря.
Діва
У Дів може з’явитися апатія до роботи, близької
людини і до багатьох інших життєвих
моментів. Гороскоп рекомендує отримувати задоволення навіть від тих дрібниць, які підкидає доля. У цьому місяці
можна зайнятися улюбленою справою,
захопитися хобі і спілкуватися з приємними людьми. В особистому житті варто контролювати свої емоції. Фінансова
ситуація нітрохи не засмутить.
Терези
З головою зануряться в
нові проекти й будуть
успішно процвітати в багатьох справах.
Гороскоп радить докорінно змінити свій
стиль, зачіску й гардероб. Усе це внесе
свіжий подих в образ і подарує чудовий
настрій. Для того щоб удача супроводжувала в професійних справах, Терезам необхідно стати наполегливішими й
активнішими в діях. Великі покупки
краще не здійснювати.

Увага,

конкурс

що називалася Плоське. Тут у
1869 році купцем Войтенком
була збудована парова лазня.
Це був єдиний привабливий
будинок, бо вигляд усіх інших
осель залишав бажати кращого. У обшарпаних дерев’яних
Скорпіон
Якщо Скорпіони зроблять
необачні кроки в житті, то
позитивних результатів від них не дочекаються. Гороскоп рекомендує до всього
ставитися спокійно й розумно. У цьому
місяці можна планувати далекі поїздки,
які принесуть масу вражень. Для налагодження відносин із коханою людиною,
потрібно захопитися єдиною цікавою
справою. Не слід брати фінанси в кредит.
СтрілецЬ
Тільки стратегічні кроки
дозволять поліпшити своє
моральне і матеріальне становище. Потрібно виключити метушливі дії й більше
спілкуватися з новими людьми, щоб
отримати цінну інформацію. Для досягнення успіху, необхідно прислухатися до
порад близьких людей. Стрільці повинні
захистити себе від ризикованих заходів.
Цей місяць для них особливо травмонебезпечний.
Козеріг
Козероги повинні відпочити від великого скупчення
людей і громадських заходів. Найкраще
усамітнитися з коханою людиною і відпочити в тиші. Гороскоп радить не підпи-

Впізнай місце
та сфотографуйся там

будинках мешкали обіднілі київські міщани та євреї. Низинна болотяна місцевість була не
сприятлива для проживання.
Тому готелів тут не було, а житло вважалося одним із найдешевших у місті.
сувати важливі папери, щоб не потрапити в курйозну ситуацію. З’являться нові
проекти на роботі, завдяки чому фінанси
будуть надходити із завидною постійністю. Варто поберегти нервову систему.
Водолій
Якщо Водолії будуть виконувати роботу спокійно, то
вони досягнуть більших висот. У цьому
місяці на них чекають домашні клопоти,
якими Водолії будуть займатися з радістю. Гороскоп радить бути обережнішими, купаючись у водоймі. Для різноманітності любовних відносин, слід внести
в життя свіжі фарби. Під час догляду за
зовнішністю варто використовувати нові
креми і маски.
Риби
Риби будуть стурбовані
будинком, сім’єю і побутовими питаннями. Гороскоп радить впорядкувати всі свої робочі справи, починаючи від відносин із колегами і закінчуючи
новими проектами. У Риб можуть виникнути проблеми із законом. Не рекомендується вплутуватися в сумнівні фінансові заходи. Для того щоб не
конфліктувати з обранцем, потрібно ставитися до нього набагато м’якше.

Вірш від мешканки Оболоні

«Правозахист Оболоні» оголошує конкурс-загадку. В кожному номері нашого видання ми будемо публікувати старі фотографії Оболоні.
На них Ви зможете впізнати визначні місця нашого району. Якщо Вам
вдалося вгадати, що саме зображено на знімку, то мерщій прямуйте на
вказане місце, фотографуйтесь та надсилайте світлини нам. Оболонці,
які першими надішлють фото-відгадку на нашу адресу: pravooboloni@
gmail.com, отримають від «Правозахисту Оболоні» цінний подарунок.
Фото з сайту www.obolon.name

Смішно

Наші долоні для Оболоні

Батькiвщина
Батьківщина – одна єдина,
Ти до серця її пригорни.
Це твоя, лише твоя Україна,
Від загарбників ти захисти.
Не брати нам вони, а прокляття,
Бо брати хліба шмат віддадуть.
Недоторкану землю нашу
топтати
Не дамо,i це буде останній їх путь.
Це славетна земля споконвіку,
В ній культура і гордая кров.
Ми її з Вами діти знайте.
І до неї одна в нас любов
Тетяна Брезицька
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