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ДВО Р ОВ І З УСТ РІЧІ – НА ЙК РАЩИЙ СПО СІБ
З Н АТИ П РО ВСІ ПРОБЛЕМИ ЛЮД ЕЙ

Старі ліфти без конкретного власника, відсутність елементарних ремонтів у під’їздах, проблеми зі встановленням теплових лічильників, безвідповідальність комунальників та намагання створити ОСББ – це лише маленька частина тих питань, які люди вирішують за підтримки Ганни Свириденко.
РАЗОМ МОЖНА ГОРИ
ЗВЕРНУТИ
За минулий тиждень відбувся
цілий ряд зустрічей Ганни Сви
риденко, кандидата у депутати
Київради по 59 округу, з меш
канцями району. Одною з клю
чових тем під час обговорення

були неправомірно завищені та
рифи та відсутність теплових лі
чильників у будинках. Зокрема
мешканці з вул. Мате Залки, 3а
та 5а дуже переживали, що вже
початок опалювального сезону,
а лічильників досі немає.
«Це дійсно серйозна пробле

ма. І ми вже підняли це питан
ня, зараз тиснемо на міську
владу, щоб вони оперативно по
ставити лічильники в будинках.
Гроші на них з міського бюд
жету були виділені вже давно,
тому час встановлювати. Адже
практика показала, що мешкан
ці будинків, де є лічильники на
тепло, сплачують за цю послугу
удвічі менше ніж ті, у кого таких
лічильників немає», – пояснила
Ганна Свириденко.
Мешканці з будинку № 3 по
вул. Мате Залки підказали своїм

сусідам, щоб вони йшли до при
ймальні «Правозахисту Обо
лоні». У їхньому будинку також
не було лічильника, але вони за
допомогою юриста з приймаль
ні написали звернення, на яке
чиновники не могли не відре
агувати. Тому лічильник вже
встановили.
Вже вдруге звернувся по до
помогу пенсіонер Михайло
Єгорович, мешканець будинку
№ 3 з вул. Мате Залки. У пенсі
онера аварійний балкон. І кіль
ка місяців тому у приймальні

Громадська приймальня Ганни СВИРИДЕНКО

«Правозахисту Оболоні» йому
допомогли написати звернення
до комунальників. Після цього
вони заворушилися, приходила
комісія і пообіцяли все зробити.
Пенсіонер марно прочекав пів
тора місяці, і тепер, зустрівши
Ганну Свириденко, знову по
просив про допомогу. І вже на
ступного дня у приймальні йо
му допомогли написати ще одне
звернення та проконтролювати
виконання робіт.
(Закінчення на стор. 2)

Попередній запис за тел.: 232-85-98
Час роботи: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 19.00
Адреса: вул. Мате Залки, 10в
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АКТУАЛЬНО
НА ОБОЛОНІ
З’ЯВИТЬСЯ ЧЕРГОВЕ КАФЕ
В нашому районі, де і без того
велике засилля різноманітних
МАФів, основна діяльність яких
продаж тютюнових виробів та алкоголю, скоро з’явиться черговий
магазин-кафе. Саме таке рішення
прийняла Київрада, погодивши
продаж земельної ділянки розміром 0,0446 га на вул. Героїв Дніпра, 37б. Цей клаптик землі міські
депутати вирішили продати за
1,387 млн грн. А власником землі
стане відома багатьом оболонцям
компанія ТОВ «Антарес Компані».
А відома вона в нашому районі
тим, що її директором з 1995 року
є Олексій Безпалий, депутат Київради та член постійної комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування.
Цікавий факт, що купити землю у депутата час був, а хоча б
раз підняти питання у Київраді
про повернення у власність громади земельної ділянки поблизу
Йорданського озера, де планують
побудувати автосалон, часу немає. Та й кіосків у нашому районі більше, ніж достатньо. І поява
нових навряд чи важливіша, ніж
облаштування скверів, прибудинкових територій чи дитячих майданчиків.
«БАТЬКІВЩИНА»
ПРОТИ ПІДВИЩЕННЯ
ТАРИФІВ

У Києві під стінами КМДА пройшов багатотисячний мітинг киян.
Люди мітингували проти грабіжницьких дій влади. Зокрема кияни
протестували проти підвищення
цін і тарифів на комунальні послуги. Організатором мітингу-протесту виступила Київська міська
організація партії «Батьківщина».
Серед мітингуючих було багато
мешканців Оболоні. І це не дивно,
як прокоментувала нам ситуацію
Марина Кочур, керівник громадської приймальні «Правозахисту
Оболоні» та кандидат у депутати
Київради від 58 округу: «Зараз
більше ніж 80 відсотків звернень
громадян до приймальні стосуються питання встановлення лічильників на теплову енергію та
зниження непосильних тарифів».
Людям урвався терпець, тому вони
вимагали індексації зарплат і пенсій до рівня реальної інфляції. А
також запровадження мораторію
на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, зниження
тарифів на проїзд у громадському
транспорті та призупинення зростання цін на продовольчі товари.
Також мітингувальники вимагають звіту про діяльність виконавчого органу Київради за 2010
рік на найближчому пленарному
засіданні Київради. У разі невиконання цих вимог люди обіцяють
продовжити акції протесту.

ДВОРО ВІ З У С ТР ІЧІ – Н АЙ КРАЩИ Й С ПОС ІБ
ЗНАТ И П Р О ВС І П Р О БЛ ЕМИ Л ЮДЕЙ
ДУМКА ЛЮДЕЙ

(Закінчення. Початок на стор. 1)
Ще одне наболіле питання
– ліфтове господарство. У біль
шості будинків ліфти не міняли з
дня введення будинку в експлу
атацію. А тепер ще й аварійна
служба перестала виконувати
свою роботу. Люди у ліфтових
пастках можуть сидіти година
ми і не додзвонитися до аварій
ки. А кожні вихідні ліфти взагалі
відключають і пенсіонерам до
водиться ходити пішки.
«Запам’ятайте, усне звернен
ня до будь-якої служби ситуації
не зарадить. Завжди потрібно
писати скаргу і контролювати,
щоб її зареєстрували. Лише тоді
вам повинні дати відповідь та
відреагувати. Разом ми можемо
вирішити будь-яку проблему,
тому приходьте до приймальні
«Правозахисту Оболоні» і ми
разом будемо писати листи та
змушувати чиновників працю
вати. В нас є багато прикладів
того, що це ефективний метод»,
– закликала людей Ганна Свири
денко.
МАЛО ГАРНИХ
КАНДИДАТІВ
На вул. Лайоша Гавро, 24б вза
галі відбувся незвичний випа
док. Під час зустрічі Ганни Сви
риденко з мешканцями будинку

у розмову втрутилась випадкова
перехожа.
«Вам взагалі пощастило, у вас
Свириденко є, яка постійно щось
робить для людей: то суботники
проводить, то свята різні, у при
ймальні людям допомагає. В
нас на Приозерній, 8б дитячий
майданчик відремонтувала. Ми
ж думали, вона в нашому окрузі
буде балотуватися, але ні. Тепер
голову ламаємо, за кого голосу
вати: за того, хто два тижні тому
з’явився чи за того, хто три тиж
ні, – поскаржилася Ніна. – Якесь
невезіння: тільки толкова люди
на з’являється, так не в нас».

Цей виступ став початком
довгої дискусії про невідомих
людям кандидатів. Більшість
справді підтвердили, що Ганну
Свириденко знають давно, а от
про інших кандидатів взагалі
жодного разу не чули. А Ніну
з вул. Приозерної заспокоїли,
що «Правозахист Оболоні» все
одно не залишить свою роботу
в районі, адже це не політична
партія, а громадський рух, який
працює вже п’ять років і припи
няти свою діяльність не планує.
«Пані Ніна, не переживайте,
я буду продовжувати свою ро
боту і у вашому мікрорайоні.
А з приводу того, за кого голо
сувати, то у вас на 58 окрузі є
достойний кандидат – Марина
Кочур, керівник громадської
Приймальні
«Правозахисту
Оболоні». Вона вже кілька ро
ків допомагає оболонцям у ви
рішенні юридичних питань.
Вона в моїй команді, тому об
равши її, ви підтримаєте мене».
Цю новину мешканка дру
гого мікрорайону зустріла з
радістю. Більш того, вона під
тримала думку, що коли пред
ставників Оболоні та однодум
ців буде більше у Київраді, тоді
і зробити депутати зможуть
більше.

Ольга, вул. Лайоша Гавро, 24б, виборчий округ № 59:
«До Ганни Свириденко ставлюся
дуже позитивно. Я
дуже задоволена її
роботою, яку вона
проводить для оболонців не перший
рік. Тому я підтримую її кандидатуру. Я б дуже хотіла,
щоб вона стала нашим депутатом.
Адже вона постійно проводить зустрічі із людьми та відстоює наші інтереси.
Крім того, я навіть не знаю, хто наразі
діючий депутат на Оболоні. Не знаю,
чи є в нього приймальня і куди до
нього звернутися. Але всі знають, що
на Оболоні працює приймальня Ганни
Свириденко, куди всі люди звертаються за безкоштовною юридичною допомогою. Тому у нас голова не болить
кого підтримати: я, сусіди, навіть бабусі, що сидять на лавочках біля мого
парадного, постійно обговорюють, що
будуть голосувати за Свириденко,
адже вона робить Оболонь кращою.
Крім того, всім будинком збираємося
вийти на Толоку та навести красу на
власному подвір’ї».
Марія, вул. Лайоша Гавро, 4, виборчий
округ № 58:
«За останні два
тижні стільки кандидатів з’явилося,
і кожен лише обіцяє. Своєю рекламою вже дістали
всіх. На роботі всі
тільки і обговорюють, кого ж обрати. А наша родина
вже давно для себе вирішила, що будемо всі голосувати за Марину Кочур.
Вона дуже допомогла моїм батькам,
надавши юридичну консультацію у
приймальні «Правозахисту», багатьом
сусідам допомогла. І взагалі, я вже
кілька років постійно чую і бачу, що
люди працюють для району. Я вважаю
так: чим більше у Київраді буде таких
людей як Кочур, тим швидше настане
порядок».

ПОКРОВСЬКА ТОЛОКА – Н АЙЯСКРАВІША ПОДІЯ НА О БО ЛОНІ
Ідея оновлення оболонських дворів та під’їздів отримала
величезну підтримку серед громади району: адже в той
час, коли влада проводить заходи для «галочки», оболонці
бажають справжніх дій та самі готові їх розпочинати.
Толока – слово не нове для
оболонців. Більшість з меш
канців району вже брали
участь у традиційних Толоках
на Вербному та Йорданському
озерах. Але цієї осені захід бу
де ще масштабнішим. Вже цієї
суботи 17 жовтня відновлю
вальні роботи пройдуть більш
ніж на ста ділянках Толоки та
об’єднають близько 2,5 тисяч
оболонців. А щоб роботи були
більш результативними, акти
вісти «Правозахисту Оболоні»
вже розвезли всім учасникам
заходу необхідні матеріали:
це сотні літрів фарби, десятки
лопат та граблів, близько пів

тори сотні саджанців дерев та
багато іншого. До речі, багато
учасників Толоки зізнаються,
що готуються не лише до робіт.
А за давнім українським звича
єм, після наведення ладу, пла
нують влаштувати невеличкі
свята у дворі: накрити стіл
та добре посидіти з сусідами,
адже такі події бувають дуже
рідко.
Та й шанс вибороти чудовий
приз заохочує людей. Адже за
перемогу у Толоці можна ви
грати заміну вікон у під’їздах
будинку, побілку та фарбуван
ня під’їзду, чи встановлення
нового дитячого майданчику.

І це дуже гарно, коли справді
корисна ініціатива об’єднує всіх.
Коли таких однодумців буде біль

ше, тоді жити у нашому районі
справді стане краще. Але для цьо
го потрібні зусилля громади.
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ОБИРАЙ В ІДП О В І Д А Л Ь Н О
ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 58
Кандидат у депутати Київради

ВИБОРЧИЙ ОКРУГ № 59

ОБИРАЙ

Кандидат у депутати Київради

№28

Марина
КОЧУР

Ганна
СВИРИДЕНКО

у бюлетені

Де голосувати
Межі виборчої дільниці

Де голосувати
Межі виборчої дільниці

Адреса виборчої дільниці

Адреса виборчої дільниці

вул. Лайоша Гавро, 8;
вул. Мате Залки, 2/12, 4, 4б

вул. Лайоша Гавро, 4г
(школа № 232, фойє)

вул. Мате Залки, 7/5, 10, 10а, 10б, 12/3; вул. Мате Залки, 8г
просп. Героїв Сталінграда, 1
(школа № 216, спортивна зала)

вул. Мате Залки, 4а, 6б, 8 – 8а, 8в

вул. Мате Залки, 8г (школа № 216, хол)

вул. Мате Залки, 10в;
вул. Приозерна, 2а, 2б, 4, 4а, 6а, 8, 8а

вул. Мате Залки, 8б;
вул. Приозерна, 8б –12а

вул. Лайоша Гавро, 4г
(школа № 232, спортивна зала)

вул. Мате Залки, 5а;
вул. Лайоша Гавро, 24а
просп. Героїв Сталінграда, 7, 7а, 7б, 9, 11 (школа № 211, спортивна зала)

вул. Лайоша Гавро, 2 – 2б, 4 – 4б

вул. Лайоша Гавро, 4г
(школа № 232, актова зала)

вул. Лайоша Гавро, 18а, 22б, 24, 24б;
вул. Мате Залки, 3а;
просп. Героїв Сталінграда,11б

вул. Лайоша Гавро, 22а
(школа № 233, спортивна зала)

вул. Лайоша Гавро, 1 – 1а, 3, 5 – 7

вул. Лайоша Гавро, 7а
(ЖЕК № 502, актова зала)

вул. Лайоша Гавро, 14, 14а, 16, 18, 22;
вул. Мате Залки, 1/12, 3

вул. Лайоша Гавро, 22а
(школа № 233, 2-й поверх, хол)

вул. Лайоша Гавро, 9 – 9в, 9д – 9ж

просп. Оболонський, 2б
(школа № 219, хол)

просп. Героїв Сталінграда, 9а, 11а, 13,
13а, 15

вул. Лайоша Гавро, 24а
(школа № 211, спортивна зала)

вул. Лайоша Гавро, 11 – 11а, 11в – 11г,
17 – 17а; просп. Оболонський, 2а

просп. Оболонський, 2б
(школа № 219, актова зала)

вул. Маршала Малиновського, 28а, 28б,
вул. Лайоша Гавро, 22а
32б;
(школа № 210, спортивна зала)
просп. Героїв Сталінграда, 15а,15б, 17, 19

вул. Лайоша Гавро, 9г, 9к, 11б, 11д;
пл. Дружби Народів, 2 – 2а, 8

просп. Оболонський, 2б,
(школа № 219, хол)

вул. Маршала Малиновського, 28, 30,
32, 32а, 36;
просп. Героїв Сталінграда, 17а, 19а

Як голосувати

СОЦІОЛОГІЧНЕ ОПИТУВАННЯ

ЯКБИ ВИБОРИ ДЕПУТАТІВ КИЇВРАДИ ПРОХОДИЛИ У
НАЙБЛИЖЧУ НЕДІЛЮ, ЗА КОГО Б ВИ ПРОГОЛОСУВАЛИ?

Свириденко Ганна (ВО «Батьківщина»)
39%
Антоненко Людмила («Блок Петра Порошенка «Солідарність»)
10%
Маслюковська Олена (Партія об’єднання «Самопоміч»)
5%
Семенюк Алла (Політична партія «Єдність»)
3%
Лавренчук Лариса (ВО «Свобода»)
3%
Радванський Олег («Радикальна Партія Олега Ляшка»)
2%
Дворецька Вікторія (Політична партія «УКРОП»)
2%
Годунов Юрій («Рух за Реформи»)
0%
Інший(а)
2%
Не визначились
21%
Відмовились відповідати
13%

вул. Мате Залки, 8г
(школа № 216, спортивна зала)

вул. Лайоша Гавро, 22а
(школа № 210, актова зала)

Як голосувати

Громадська
приймальня
інформує

ВОДОКАНАЛ ТА ВОДФОНД
ПРОДОВЖУЮТЬ ШУКАТИ КРАЙНІХ

«Правозахист Оболоні» не припиняє свою роботу по
захисту права оболонців на чисту воду. Зокрема іде
робота з пошуку організації, яка повинна дати дозвіл
на встановлення нового очисного обладнання на бюветі по вул. Лайоша Гавро, 10. На шляху до вирішення
цього питання Громадський рух звернувся по допомогу до міських депутатів, зокрема нашу спільну з оболонцями ініціативу підтримав Володимир Бондаренко, депутат Київради.
На його запит надійшла
відповідь, у якій йдеться про
те, що бювет на вул. Лайоша
Гавро, 10 обліковується на ба
лансі СВКП «Київводфонд», а
свердловина, від якої живить
ся бювет, перебуває на балан
сі ПАТ «АК «Київводоканал».
Вони ще раз розповіли, як
пересилають наш запит один
до одного, та наголосили, що
готові надати дозвіл, якщо об
ладнання відповідає техніч
ним вимогам очисних споруд
для бюветних комплексів.
«Що ж, ми надамо їм всю

документацію для перевір
ки. Але після цього вони не
матимуть жодного права від
мовити нам у дозволі на вста
новлення. Вирішення цього
питання бюрократи і так за
тягнули на довгий час. А цьо
го ніяк не можна допускати,
адже мова йде про здоров’я
людей, – пояснила Марина
Кочур, керівник громадської
приймальні Руху «Правоза
хист Оболоні», кандидат у де
путати Київради по 58 округу.
– Такий затягнутий процес
вирішення цього питання я

можу пояснили лише одним:
скоріше за все оболонці ста
ли жертвами передвиборчих
перегонів, коли всі блага лю
дям повинні йти від представ
ників влади. Це дуже прикра
практика, адже тут мова не
про політику, а про здоров’я
людей».
Є й гарні новини для обо
лонців. Боротьба проти за
будови Йорданського озера,
яку Громадський рух та обо
лонці ведуть вже майже два
роки, триває. Стало відомо,
що нарешті призначене чер
гове засідання по справі, воно
відбудеться 17 листопада. На
гадаємо, що засідання постій
но переносились. Можливо,
для затягування справи, щоб
оболонці стомилися та зми
рилися з забудовою. Та цього
не буде. Боротьба триватиме
до повного повернення землі
громаді міста.

4 ПравоЗахист Оболоні Наші долоні для Оболоні

Д І Т Я М – СВЯТ О, БА ТЬКАМ – РАДІС ТЬ:
НОВ И Й Д И Т Я ЧИ Й М А Й ДАН ЧИК В СТАН О В ЛЕН О

Минула п’ятниця у дітлахів з вул. Маршала Малиновського,
32б пройшла дуже весело. Річ у тому, що в їхньому дворі
з’явився новий дитячий майданчик. Але радість була особлива, адже цей приз дітлахи вибороли самі: саме з їхнього
будинку на конкурс дитячих листів та малюнків «Дякую солдату за мирне літо» надійшло більше всього робіт.
«Ми дуже давно хотіли, щоб
у нашому дворі був новий су
часний дитячий майданчик.
Тому, коли дізналися про кон
курс, дітлахи з усього будинку
взялися малювати роботи. І ми
перемогли, – розповідає Євген,
мешканець будинку-перемож
ця. – У мене двоє дітей і їм дуже
подобається цей майданчик.
Ми вдячні Ганні Свириденко
за її добрі справи. Якби таких
людей було більше, у нас був би
порядок».

Окрім нових гойдалок та
балансира, на майданчику
встановили нову гірку, схо
жу на казковий замок. А
щоб діткам було веселіше,
для них влаштували ціле
свято з музикою, конкур
сами та солодкими при
зами.
«Сьогодні дуже гарна по
дія, дітки отримали заслуже
ний приз. Мені надзвичайно
приємно бачити такі щасливі
та усміхнені обличчя. Такі май

УВАГА! КОНКУРС

«Родина Оболоні»
Газета «Правозахист Оболоні» започатковує новий родинний конкурс для мешканців
нашого району – «Родина Оболоні». У нас є
дуже багато чудових місць для відпочинку,
тому ми пропонуємо оболонцям розповісти,
як проходить їхній родинний відпочинок.
Надсилайте нам свої фото, де ви всією родиною гарно та весело проводите час, на адресу
pravooboloni@gmail.com. Щотижня ми будемо визначати переможців. Найактивніших та
найвеселіших чекають чудові подарунки.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

данчики
повинні з’явитися у кожному
дворі Оболоні. І така ініціати
ва є в моїй передвиборчій про
грамі, тому після обрання мене
депутатом Київради, ми зможе
мо домогтися, щоб оболонські
двори були облаштовані всім
необхідним для відпочинку та
розвитку дітей», – розповіла
Ганна Свириденко, лідер «Пра
возахисту Оболоні» та канди
дат у депутати Київради від 59
округу.

Переможцем
конкурсу
«Ро
дина Оболоні»
на цьому тижні
стала родина Чи
нецьких. Вони
надіслали нам
фото зі свого
родинного від
починку. Окрім
цього
Оксана
Чинецька розпо
віла, що її 8-річна
донька Аліна за
ймається руко
діллям, вона ро
бить дуже гарні
браслети. Вітає
мо з перемогою!

ЗНАЙ НАШИХ

НЕЙ М О В ІР НА В ИШ ИВК А В ІД Ч О Л О В ІК А
На Оболоні мешкає справжній майстер вишивки – колишній міліціонер Богдан
Сидорович Павлішин. Він
був старшим оперативником в Оболонському районному відділі міліції. На пенсію пішов майором. І щоб
не сидіти без діла, знайшов
собі хобі. Не кожна жінка
вміє так вишивати, як він.
За чотири роки незвичного
для чоловіків хобі, Богдан
Сидорович створив вже
більше 15 робіт.
«Почав займатися творчістю
чотири роки тому, коли прочитав
в газеті замітку про львівських
військових. З замітки дізнався,
що у військовій частині була орга
нізована кімната для відпочинку,
де солдати займалися вишивкою.
Я вирішив взяти з них приклад.
Купив все необхідне для вишив
ки і почав вишивати хрестиком
картини та ікони. Вже вишив
більше десятка робіт. Крім того,
таке хобі дуже заспокоює нерво
ву систему», – розповідає чоловік.
Свої роботи Богдан Сидорович не

Також друкуємо фото переможця минулого конкурсу Мирос
лава Мардаревича.

Увага,

«Талановита
конкурс
Оболонь»

продає – дарує близьким людям.
Але показати свій талант не со
ромиться, бо брав участь у сто
личній виставці і став призером
міського конкурсу з вишивки.
Правда, займається творчістю
чоловік не кожен день, а як при
ходить натхнення. За словами
Богдана Сидоровича маленьку і
не складну картину може виши
ти за 2-4 тижні. В середньому на
картину витрачає чотири місяці.
Одну з найбільших і найгарніших

картин Богдан Сидорович виши
вав цілий рік. А за словами дру
жини, якщо дуже захопиться, мо
же вишивати до трьох годин ночі.
А буває, що вишиває і весь день.
Нещодавно чоловік відсвяткував
ювілей. Йому виповнилося 60
років. І команда «Правозахисту
Оболоні» прийшла привітати йо
го зі святом. Ми бажаємо ювіля
ру довгих років життя, здоров’я,
родинного затишку й злагоди та
натхнення.

«Правозахист Оболоні» продов
жує конкурс.
Кожен оболонець, хто
має талант чи особливе
вміння, може заявити
про себе та отримати за
це цінний подарунок.
Якщо ви вмієте смачно
готувати, писати вірші,
малювати, ліпити, вишивати, танцювати, маєте досягнення у спорті, чи будь який інший
талант – пишіть нам за
адресою: pravooboloni@
gmail.com та надсилайте
фото. Про найталановитіших ми розповімо у нашій газеті.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
Перемож
цем конкурсу
«Талановита
Оболонь» на
цьому тижні
стала Марія
Богорад. Во
на складає
дуже чуйні та
патріотичні
вірші. Саме
такий вірш
вона
наді
слала нам в
редакцію. Ві
таємо з пере
могою!
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