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Через це Ганна Свириденко звернулася до голови 
Київської міськдержадміністрації Віталія Кличка з при-
воду можливої забудови в захисній зоні. Депутат зазна-
чила, що в соціальних мережах та ЗМІ активно обгово-
рюється загроза забудови прибережно-захисної смуги 
озера Йорданське в Оболонському районі Києва. Побо-
ювання місцевих жителів посилило проведення Асоці-
ацією ринку сталевого будівництва Національно-архі-

тектурного студентського конкурсу SteelFreedom-2017.
Свириденко підкреслила, що за повідомленнями ЗМІ, 

серед партнерів конкурсу була компанія Аrrісаnо, яка 
запропонувала орендовану нею ділянку на березі озе-
ра Йорданського для проектування житлового 34-по-
верхового будинку.

У той же час, згідно з порядком проведення архітек-
турних та містобудівних конкурсів, затвердженого 

Кабміном, інформація про реальний стан справ щодо 
земельних ділянок повинна бути доведена до відома 
конкурсантів, що організатори SteelFreedom-2017 не 
зробили. Вимоги громадськості зняти ділянку біля 
озера Йорданського з конкурсу або офіційно в кон-
курсному завданні вказати відомості про його реальне 
функціональне призначення, були проігноровані.

Продовження на стор. 2

ПИЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ ТА ДЕПУТАТА ЗМУСИЛА ЗАБУДОВНИКА 
ПУБЛІЧНО ВИЗНАТИ НЕПРАВОМОЧНІСТЬ ПРОЕКТУ 
ЗВЕДЕННЯ ХМАРОЧОСУ НА БЕРЕЗІ ЙОРДАНСЬКОГО

Скандальна ділянка на березі Йорданського озера знову опинилася у центрі уваги оболонців та лідера громадського руху 
«Правозахист Оболоні» Ганни Свириденко. Цього разу через проведення девелоперської компанії Arricano архітектурного 
конкурсу на будівництво 34-поверхового житлового будинку.
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Ганна Свириденко посприяла оновленню 
підлоги в групах дитячого садочку №517 На Йорданській розпоч2018 стане роком  

початку відродження «Братислави»
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НА ЙОРДАНСЬКІЙ РОЗПОЧАЛОСЯ БУДІВНИЦТВО БЮВЕТУ: ВЖЕ ВЛІТКУ 
БЕЗКОШТОВНА ЧИСТА ВОДА СТАНЕ ДОСТУПНОЮ ДЛЯ ОБОЛОНЦІВ

ПИЛЬНІСТЬ ГРОМАДИ ТА ДЕПУТАТА ЗМУСИЛА ЗАБУДОВНИКА ПУБЛІЧНО ВИЗНАТИ 
НЕПРАВОМОЧНІСТЬ ПРОЕКТУ ЗВЕДЕННЯ ХМАРОЧОСУ НА БЕРЕЗІ ЙОРДАНСЬКОГО

Закінчення.  Початок на стор.  1

На жаль, багато дошкільних навчальних закладів не можуть виховувати дітей у нормальних умовах. Адже там деся-
тиріччями не робили жодного ремонту. Не є виключенням і оболонський дитячий садок № 517. Понад 40 років його 
існування там не проводилася належна реконструкція приміщень.

Наполегливі та активні дії депутата Київради Ганни Свириденко нарешті вирішили давню проблему мешканців другого мікрорайону Оболоні. Зведення 
бюветного комплексу за адресою: вул. Йорданська, 11 нарешті було розпочато.

Тож директор дитячої до-
шкільної установи разом із 
батьківським комітетом для 
створення належних умов пе-
ребування дітей та персо-
налу в садочку зверну-
лися по допомогу 
до депутата Ки-
ївради Ганни 
Свириденко.

«Ми по-
к а з а л и 
депутат у 
наші про-
блеми. Зо-
крема, те 
що в трьох 
молодших 
групах діти 
були змуше-
ні гратися на 
старому дірявому 
лінолеумі, якому вже 
було понад 40 років, і він ще 
пам’ятав батьків маленьких 
вихованців. Про вес ти ремонт 
за кошти бать  ківського комі-
тету ми не могли, адже суми 
значні. Тож зараз Ганна Свири-

денко оперативно відгукнула-
ся на наше звернення. Батьки 
і діти, прийшовши із зимових 

канікул, побачили нову підло-
гу, залишилися дуже задоволе-
ні й запросили нашого депута-
та в гості», – розповіла дирек-

тор дошкільного навчального 
закладу (Гармазій Тамара Ва-
силівна).

Команду «Правозахист Обо -
ло  ні» у садочку чекав справж   ній 

сюрприз. Дітлахи ра зом із 
батьками та вихо ва-

телями подарували 
нам цікаві суве-

ніри, малюнки,  
куклу- мо тан ку 
та ще й торт 
«Долоньки-
оболоньки», 
який спек ли 
ма тусі вихо-

ванців.
У свою чергу 

Ганна Свири-
денко наголоси-

ла, що зав жди буде 
дотримуватися своєї 

обіцянки піклуватися про 
оболонську малечу. Це сто-
сується, не в останню чергу, і 
питання оновлення та ремон-
ту дитячих закладів. «Прикро, 
що в часи економічної скрути, 
дитячі садочки фактично за-

лишені сам на сам зі своїми 
проблемами. Тому ми просто 
не могли залишитися осто-
ронь. А коли отримуєш такі 
приємні емоції та задоволен-
ня від спілкування з дітьми, 
які дарують свої усмішки, то 
розумієш, що недарма обрав-
ся депутатом», – зазначила 
Ганна Свириденко.

Вирішення цієї проблеми було 
одним із пунктів програми ліде-
ра руху «Правозахист Оболоні» 
під час виборів до Київради. А 
коли громада довірила право-
захисникові почесний обов’язок 
представляти їх інтереси у сто-
личному парламенті, то вже з 
мандатом депутата й відповід-
ними можливостями ця про-
блема була зрушена з мертвої 
точки.

«Особисто перевірила, як про-
ходить будівництво. Нага-
даю, що весь цей час тримала 
руку на пульсі й уважно стежи-
ла за виконанням мого депутат-
ського звернення від 26.12.2016 
№8/279/8/059-826 щодо необ-
хід ності нового бюветного ком-
плексу в другому мікрорайоні 
Оболоні. Тепер сусіди зустрінуть 

літню спеку з готовим новень-
ким та оздобленим джерелом 
чистої артезіанської води», – за-
значила Г. Свириденко.

КРАПЛЯ ГРИВНЮ БЕРЕЖЕ
Доки бювет не працює, меш-

канці району змушені купувати 
доочищену воду в найближчих 
кіосках або ходити в інший кі-
нець району до працюючого 
бювету. Серед них і мешканка 
Оболоні Валентина.

«Ставлюся до Ганни Вікторів-
ни з великою повагою. Я її по-
стійно підтримувала й завжди 
за неї голосувала. Діти мої та-
кож віддали свої голоси за неї. 
Дуже вдячна їй за її життєву 
позицію та допомогу рідному 
району, який стає кращим та 
красивішим», – говорить жінка.

Адже за декілька місяців ані 
Валентині, ані її сусідам не дове-
деться витрачати свої час, гроші 

та зусилля на те, аби посмакувати 
чистою водою. Бо поруч буде пра-
цювати нова сучасна свердлови-

на, адже наш депутат виправдовує 
їх довіру наполегливою працею 
заради рідної Оболоні.

ГАННА СВИРИДЕНКО ПОСПРИЯЛА ОНОВЛЕННЮ 
ПІДЛОГИ В ГРУПАХ ДИТЯЧОГО САДОЧКУ №517

Також, за словами депутата, члени те-
риторіальної громади обурені тим, що 
їх не залучили до обговорення конкурсу 
в порушення ст. 5 Закону України «Про 
основи містобудування». Крім того, за-
плановане будівництво, мовляв, супер-
ечить вимогам Земельного та Водного 
кодексів.

Ганна Свириденко попросила Віталія 
Кличка відреагувати належним чином на 
дії організаторів зазначеного конкурсу.

ЗАБУДОВНИК ВИЗНАВ НЕПРАВОМОЧНІСТЬ 
ПРОЕКТУ

Практика боротьби «Правозахисту Обо-
лоні» з незаконним будівництвом у на-
шому районі показує, що найбільше такі 
ділки бояться злагоджених дій депутатів 
та активних мешканців, а також прискі-
пливої уваги засобів масової інформації 
до чергового конфлікту на цьому тлі. Так 
сталося і цього разу. Оперативна реакція 
Ганни Свириденко на тривожні сигнали 
активістів та розголос, який вчинили 

місцеві видання, примусили будівельни-
ків публічно відхреститися від реалізації 
проекту.

Як стало відомо з листа компанії Ar ri ca no 
на адресу редакції інформаційно-аналітич-
ного інтернет-видання «КиевВласть (KV)», 
побоювання оболонців щодо можливого 
будівництва висотки на березі Йордан-
ського озера можна вважати передчас-
ними. У компанії заявили, що проект 
будівництва 34-поверхового житлового 
будинку у прибережній зоні дійсно роз-
роблявся, але його не буде реалізовано 
через його неправомочність.

Отже, добре те, що добре закінчується. 
Але ж хочеться задати усім два питання. 
Перше: навіщо розробляти проект ново-
будови, який з самого початку є неправо-
мочним? І друге: щоб було, якби мешкан-
ці Оболоні вчергове не продемонстрували 
свою пильність, а депутат не відреагував 
би належним чином на загрозу? Гадаємо, 
що відповіді на них сумні та відомі. Адже 
наш район, на жаль, все ще залишається 

«солодкою булочкою» для тих, хто бажає 
збільшити житловий фонд міста за раху-
нок знищення озер та «зелених зон».

СПАСІННЯ ПОТОПАЮЧИХ – СПРАВА РУК САМИХ 
ПОТОПАЮЧИХ

Незважаючи на те, що все нібито за-
кінчилося навіть і не встигнув почати-
ся, загроза забудови берегів Йордан-
ського все ще залишається реальною 
проблемою. 

Команда «Правозахисту Оболоні» вже 
4 роки разом з активними мешканцями 
району працює над розірванням сумнів-
ного договору оренди земельної ділянки 
на березі озера. Ведеться боротьба у судах, 
було подано відповідний проект рішення 
Київради, проводилися численні акції про-
тесту. Але судова тяганина може тривати 
роками, а більшість депутатів і, що дуже 
прикро, серед них є чимало представників 
Оболоні, які не захотіли підтримати запро-
понований документ. Тому після численних 
консультацій лідера «Правозахисту Оболо-

ні» з мешканцями району було прийняте 
рішення піти шляхом внесення на розгляд 
Київради відповідної місцевої ініціативи. 
Бо, коли під цим документом будуть сто-
яти підписи тисяч оболонців, то продажні 
псевдоактивісти перестануть вводити лю-
дей в оману, а депутати перестануть ози-
ратися на своїх господарів з будівельних 
корпорацій.

Ганна Свириденко запрошує усіх небай-
дужих оболонців, кому болить проблема 
збереження Йорданського озера, приєд-
нуватись до цієї ініціативи. «Нам дуже по-
трібна ваша допомога у підготовці відпо-
відного проекту рішення Київради, зборі 
необхідної кількості підписів на його під-
тримку, створенні ініціативної групи, по-
ширенні інформаційних матеріалів і ще 
багато у чому. Якщо ми всі разом покаже-
мо забудовникам, що нас багато, і хто на 
Оболоні хазяїн, то Київрада обов’язково 
проголосує в інтересах її мешканців, а не 
будівельних магнатів», – наголосила Ган-
на Свириденко.

2018 СТАНЕ РОКОМ  
ПОЧАТКУ ВІДРОДЖЕННЯ 
«БРАТИСЛАВИ»

Як повідомила нам Ганна 
Свириденко, вона отримала 
підтвердження від головно-
го розпорядження кош тів Де-
партаменту культури КМДА, 
що бюджетом міста Києва 
на 2018  рік передба чено ви-
ділення 16,7  млн.  грн. на під-
тримку кінематографії, з яких 
1  млн.  грн. піде на розробку 
проекту капітального ремонту 
комунального кінотеатру «Бра-
тислава». 

«Ще раз хочу наголосити, осо-
бливо для тих, хто дуже полюбляє 
перекручувати факти, братися за 
справи у яких вони не компетент-
ні та займатися демагогією: НЕ 
перебудови, НЕ реконструкції, а 
саме КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ 
і це зазначено у документі», – на-
голосила Ганна Свириденко. «Зі 
свого боку я та активісти громад-
ської кампанії «Врятувати Бра-
тиславу» докладемо максимум 
зусиль, аби у бюджеті на 2019 рік 
були закладені кошти вже на реа-
лізацію майбутнього проекту»,  – 
пообіцяла вона.
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Кияни мають обирати кращі, 
ефективніші та дешевші ліки

Фракція «Батьківщина» у 
Київраді підтримала проект 
рішення «Про звернення Київ-
ської міської ради до Кабінету 
Міністрів України, Міністер-
ства охорони здоров’я України 
та Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини 
щодо вдосконалення Націо-
нального переліку основних 
лікарських засобів».

Прийняття даного рішення 
абсолютно необхідне. Справа 
в тому, що перелік лікарських 
засобів, який сьогодні при-
ймається в Україні, це далеко 
не всі лікарські засоби.

На ринок не допускаються 
певні препарати через те, що 
триває боротьба за ринки збу-
ту. Ця боротьба, у свою чергу, 
відображається на здоров’ї на-
ших громадян, робить ліки до-
рогими, недоступними через 
ціну, і не зовсім ефективними.

Тому чим більше буде сер-
тифікованих ліків в Україні, 
тим більше буде змоги в укра-
їнців обрати кращі, ефектив-
ніші та дешевші ліки.

Зайвої реклами не буде
Депутати Київради пого-

дилися з пропозицією «Бать-
кивщини» доповнити проект 
рішення «Про деякі питання 
забезпечення благоустрою у 
місті Києві».

Проектом пропонується 
забо ро нити розміщення ого-
лошень поза дошками оголо-
шень та спеціально визна-
ченими стендами, оскільки 
наразі оголошення розміщу-
ються на ліхтарях, парканах, 
фасадах будівель тощо.

У пункті №5 проекту рі-
шення запропоновано про-
писати, що виконавчий орган 
повинен вжити заходів що-
до встановлення додаткових 
безкоштовних дошок оголо-
шень біля житлових будинків, 
у громадських місцях та на 
зупинках громадського тран-
спорту.

З недбайливих посадовців 
спитають

Якщо подивитися на те, як 
освоюються бюджетні гроші 
на здійснення капітальних ре-
монтів, то у 2016 і 2017 роках 
в Департаментах КМДА – це 
всього 50%, а по районних ад-
міністраціях – 80%. Фракція 
«Батьківщина» неодноразово 
наполягала на необхідності 
розібратися з таким перебігом 
справ, коли гроші є, але робо-
ти не виконуються.

На що перший заступник 
голови КМДА М. Поворозник 
повідомив, що 21 лютого від-
будеться колегія КМДА щодо 
виконання програми з осво-
єння коштів, виділених з бю-
джету Києва у 2017 році, на 
якій можна буде поставити 
питання і отримати відповіді 
про причини неосвоєння гро-
шей по конкретним об’єктам і 
виконавцям робіт.

ЯКІ РЕМОНТНІ РОБОТИ БУДУТЬ ВИКОНАНІ НА ОБОЛОНІ У 2018 РОЦІ
ЗАВДЯКИ ІНІЦІАТИВІ ДЕПУТАТА ГАННИ СВИРИДЕНКО В ПРОГРАМІ СОЦІАЛЬНОГО  

ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ М.КИЄВА НА 2018 РІК БУЛО ЗАКЛАДЕНО КОШТИ НА НАСТУПНІ РОБОТИ:

1.  ЗАМIНА ВIКОН
• Дошкiльний навчальний заклад №517,  

просп. Героїв Сталінграда, 9-б.
• Спеціалізована школа №210,  

вул. Йорданська, 22-а.
• НВК «Спеціалізована школа І ступеня –  

ДНЗ «Перша Ластівка», вул. Малинов-
ського, 30-а.

2. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ/  
    ОБЛАШТУВАННЯ ТIНЬОВИХ НАВIСIВ,  
    IГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ  
    МАЙДАНЧИКІВ
• Дошкiльний навчальний заклад №523,  

вул. Йорданська (Лайоша Гавро), 8-б.
• Дошкiльний навчальний заклад №49,  

вул. О. Архипенка (Мате Залки), 1-а.
3. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРIВЕЛЬ
• Дошкiльний навчальний заклад №523,  

вул. Йорданська (Лайоша Гавро), 8-б.
4. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖI
• Дошкільний навчальний заклад№609,  

вул. Йорданська, 3-а.
• Школа І–ІІІ ступенів №219,  

просп. Оболонський, 2-б.
• Спеціалізована школа №239,    

просп. Оболонський, 16-д.
5. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  
    МIСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО  
    КОРИСТУВАННЯ
• Дошкільний навчальний заклад №603,  

вул. Йорданська, 9-є.
• Дошкільний навчальний заклад №573,  

вул. Малиновського, 27-г.
6. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ
• Спеціалізована школа №210,  

вул. Йорданська, 22-а.
• Спеціалізована школа №216,  

вул. О. Архипенка (Мате Залки), 8-г.

7. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ IНЖЕНЕРНИХ  
    МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛIЗАЦIЯ)
• Дошкільний навчальний заклад №605,  

вул. Йорданська, 7-г.
• Спеціалізована школа №210,  

вул. Йорданська, 22-а.
• Підлітковий клуб «Орбіта»,   

вул. Йорданська, 10  
(також ремонт санвузлів).

8. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ  
    ЗАЛIВ ТА ДОПОМIЖНИХ ПРИМIЩЕНЬ
• Спеціалізована школа №211,  

вул. Йорданська, 24-а.
• Дошкільний навчальний заклад №573,  

вул. Малиновського, 27-г.
• Школа І–ІІІ ступенів №232,  

вул. Йорданська, 4-г.
9. БЕЗБАР’ЄРНЕ СЕРЕДОВИЩЕ  
    (ОБЛАШТУВАННЯ ПАНДУСІВ) 
• Спеціалізована школа №210,  

вул. Йорданська, 22-а.
10. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  
      ВХIДНИХ ГРУП
• Підлітковий клуб «Орбіта»,   

вул. Йорданська, 10.
11. КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ
• Дошкільний навчальний заклад №605,  

вул. Йорданська, 7-г.
• Спеціалізована школа №216,  

вул. О. Архипенка (Мате Залки), 8-г.
• НВК «Спеціалізована школа І ступеня –  

ДНЗ «Перша Ластівка»,  
вул. Малиновського, 30-а.

• Підлітковий клуб «Орбіта»,  
вул. Йорданська, 10.

• СДЮШОР «ЗМІНА»,  
вул. Йорданська, 24-а.

ЗАКЛАДИ ОСВІТИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

1. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ  
    МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)
• вул. Архипенка, 5-а.
• вул. Архипенка, 8-а.
• просп. Героїв Сталінграда, 11.
• просп. Героїв Сталінграда, 13-а.
• вул. Йорданська, 4.
• вул. Маршала Малиновського, 25  

(під 1, 2, 6–12).
• просп. Оболонський, 14-б.
• просп. Оболонський, 16.
• просп. Оболонський, 16-е.
2. ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ  
    ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ
• вул. Архипенка, 12/3.
• вул. Йорданська, 24-а.
3. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ  
    (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)
• просп. Героїв Сталінграда, 9-а.
4. ЗАМІНА ВІКОН
• просп. Героїв Сталінграда, 11 (1 під’їзд).
• просп. Оболонський, 14-б.
5. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ  
     АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ  
     ПРИБУДИНКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ  
     ТА ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ 
• вул. Йорданська, 5-а.
• вул. Йорданська, 14-а.
• вул. Маршала Малиновського, 25 

(під’їзди 1, 2, 6–12).
6. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ 
• просп. Оболонський, 12.
7. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ЗАМІНА  
    ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ 
• просп. Героїв Сталінграда, 13-а  

(3 під’їзд).

Ф О Т О Ф А К Т
Тепло і затишно стало у четвертому під’їзді на вул. О. Архипенка, 8

«Звернулися до Ганни Свириден-
ко з приводу капітального ремон-
ту у всьому під’їзді. Ми тут живе-
мо вже 43 роки, і нам його робили 
за цей час тільки один раз і тільки 
на першому поверсі. Тож 30 років 
у під’їзді не наводили лад, і він був 
у занедбаному стані. Після звер-
нення до Ганни Свириденко нам 
зробили капітальний ремонт із 
першого по дев’ятий поверхи: побілили стелю, пофарбували стіни 
та ще й встановили нові сучасні металопластикові вікна на сходо-
вих клітинах. Стало тепло й затишно. Крім того, ще встановили 
нові гарні поштові скриньки. Ви тільки подивіться, яка краса. У на-
шому парадному ще ніколи такого не було. Ми із сусідами дуже за-
доволені. Хочемо подякувати їй за допомогу та чуйність. Вона за-
вжди реагує на наші звернення і дбає про мешканців Оболоні. Вона 
дійсно працює», – Таїсія Миколаївна та Клавдія Григорівна.

«Правозахист Оболоні» провів благодійну акцію «Новорічне коло»

У зимові свята «Правозахист Обо-
лоні» разом із лідером руху Ганною 
Свириденко провів благодійну ак-
цію «Новорічне коло». Разом зі смач-
ними подарунками та привітаннями 
ми завітали до осель тих оболонців, 
які у наші скрутні часи найбільше 
потребують дружньої сусідської під-
тримки: багатодітні родини, діти-си-
роти, самотні літні люди, – кожному 
ми намагалися приділити частку уваги та поділитися святковим теплом. 
Багато з них зізналися, що їм дуже було приємно відчути під новорічні 
свята таку дружню, навіть, родинну увагу. Як от Костянтин Олександро-
вич, який щиро подякував Ганні Свириденко за її діяльність.

«Дякую за подарунок, за те, що ви рятуєте наше Йорданське озеро 
від забудови, захистили Вербне від будівництва паркмайданчика. 
Мені дуже приємно, що в нас такий чуйний та працьовитий депу-
тат», – зазначив чоловік.

 

Фракція 
«Батьківщина» 
в Київраді діє

 На вул. О. Архипенка 1\12  
відновили гаряче водопостачання 

і опалення будинку
«Звернулася до приймальні Свири-

денко 15 січня, уже через декілька 
днів нам відновили гаряче водопос-
тачання в будинку. Не думала, що 
цю проблему вирішать, а тим паче, 
так швидко. Коли приїхав «Київгаз» 
та «Київводоканал» і почали вико-
нувати ремонтні роботи, я дуже зди-
вувалася. Адже сусіди і я зверталися 
до ЖЕКу, де тільки розвели руками і 
направили в «Київенерго». На вулиці 
був порив, йшло випаровування, а в 
квартирі було дуже холодно, так як 
ніколи холодно не було. Тільки піс-
ля мого візиту до депутатської при-
ймальні в квартирі стало тепло і на-
решті з’явилася гаряча вода», – гово-
рить Наталя Олександрівна.
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Установа, що здійснила друк: ПП «Видавництво «СЛОВО». Тираж: 16 тис. примірників.

Ц Е  Ц І К А В О

ОВНИ
У вас лютий буде дуже вда-

лим місяцем. Ви будете почу-
вати себе не просто господарем ситуації, 
а справжнім королем. Виходитиме абсо-
лютно все, що ви задумали. Ось тільки 
гороскоп попереджає, що через вашу 
сором’язливість у вас можуть бути чима-
лі проблеми, вирішити які можна буде з 
великими труднощами. Крім цього, го-
роскоп на лютий пророкує вам великий 
успіх в любовних відносинах і нові зна-
йомства, які згодом можуть змінити ва-
ше життя. Зі здоров’ям все повинно бути 
добре, якщо займатися спортом.

ТІЛЬЦІ
Вам в цьому місяці реко-

мендується переглянути свої 
принципи і ставлення до роботи і до 
вашої другої половинки, якщо вона є. 
Якщо ви будете терплячі і поводити 
себе стримано, то в любовних відно-
синах у вас все буде чудово. Можливі 
проблеми зі здоров’ям, але якщо ви 
будете зміцнювати свій імунітет, то 
все обійдеться.

БЛИЗНЮКИ
У Близнюків буде прекрас-

ний місяць. Вас можна вже по-
чати вітати з успіхами в кар’єрі. З гро-
шима у вас проблем точно ніяких не 
буде, як і в любовних відносинах. Якщо 

у вас вже є друга половинка, то ви тіль-
ки зміцните ваші відносини. Якщо ж 
ні, то, швидше за все, в лютому ви її зу-
стрінете. 

РАКИ
Вам потрібно стати набага-

то впевненішими в собі, це 
допоможе уникнути безлічі проблем в 
цьому місяці та році. Гороскоп на лю-
тий обіцяє вам прекрасні романтичні 
пригоди. Але ось з кар’єрним ростом 
поки що краще почекати, зараз не най-
кращий час для роботи. Зате у вас буде 
можливість поберегти ідеї і сили для їх 
виконання.

ЛЕВИ
Гороскоп на лютий для Левів 

обіцяє вам незабутню любов-
ну пригоду і досить радісні новини у 
вашій родині. Але гороскоп поперед-
жає про те, що потрібно берегти те, що 
у вас вже є. Приділяйте більше часу ро-
дичам.

ДІВИ
В цьому місяці буде дуже 

жорстока боротьба з конку-
рентами у всіх сферах жит-

тя. І якщо ви постараєтесь, то зуміє-
те вийти переможцем. Гороскоп на 

лютий так само говорить, що у вас 
буде величезна кількість нових ша-
нувальників. 

 ТЕРЕЗИ
Гороскоп на лютий каже, що 

у вас буде дуже вдалий місяць 
в любовних відносинах, ось тільки по-
трібно буде правильно розподілити 
час з кар’єрою. Зі здоров’ям все буде 
добре, якщо хоча б трохи часу приді-
ляти спорту.

СКОРПІОН
В любовних відносинах все 

буде набагато краще, горос-
коп на лютий обіцяє прекрасну ро-
мантичну пригоду, яку ви довго не 
зможете забути. Щоб не було про-
блем зі здоров’ям, потрібно правиль-
но харчуватися.

СТРІЛЬЦІ
Вам пора приборкати свої 

амбіції. Лютий не найкра-
щий місяць, щоб починати 

щось нове. Тому поки що краще про-
сто збирайте сили, зовсім скоро на-
стане ваш зоряний час. Гороскоп на 
лютий 2018  року радить частіше 
звертатися за моральною підтрим-
кою до близьких родичів.

КОЗЕРОГИ
В лютому вас впевнено 

можна назвати щасливчика-
ми. У вас з’явиться можливість роздо-
бути давно бажану посаду. І ви будете 
задоволені не тільки новою роботою, 
але і зарплатою. Так само, гороскоп на 
лютий для Козерогів радить взяти курс 
на нові звершення і влаштування осо-
бистого життя. Зі здоров’ям проблем 
бути не повинно, якщо приділяти йому 
хоча б трохи часу.

ВОДОЛІЇ
Ваш час скоро прийде, 

але не в лютому. Так само, 
гороскоп на лютий для Во-
долія попереджає про не-

великі проблеми в любовних відно-
синах, але ви зможете все виправи-
ти, якщо прикладете потрібні зусил-
ля. Зі здоров’ям проблем не перед-
бачається.

РИБИ
Місяць принесе величез-

ну кількість нових вражень 
і новин. Удача сама йтиме вам в ру-
ки, тільки не пропустіть свого «зоря-
ного часу», бо наступний подібний 
період буде не скоро. Гороскоп на 
лютий для Риб пророкує нове зна-
йомство, яке може круто змінити ва-
ше особисте життя. 

Г О Р О С К О П  Н А  Л Ю Т И Й

Ц Е   С М І Ш Н О

Підніжжя щита герба Оболонського 
району розкриває давню назву осно-
вної частини району – Оболоні. Слово 
«оболонь», «болоння» означає низький 
берег річки, що заливається весняними 
паводками. Специфічна форма підніжжя 
щита відображає річкову рослинність, 
затоплену весняними водами. Викорис-
тання частин геральдичної лілеї мотиву-
ється давнім походженням цього знака, 
безпосередньо пов’язаного з Києвом. За 
легендою, французька геральдична лі-
лея з’явилась у Франції після одруження 
княжни Ганни Ярославни з французьким 
королем і геральдична лілея є трансфор-
мованою версією Тризуба Рюриковичів.

Фігура покровителя міста Архістратига 
Михайла символізує належність району 
до столиці України – міста Києва та од-
ночасно відображає історичні відомості 
про відбиття киянами та князівською 
дружиною в ХІ ст. навали кочівників на 
території Оболоні. Тобто Архістратиг є 
ще й втіленням ідеї перемоги над воро-
жими силами і божественного покрови-
тельства місту та його мешканцям.

Символ золотого мосту є одночасно і 
відображенням реалій сьогодення – на-

В ОСНОВУ ГЕРБА ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ ПОКЛАДЕНО ДЕЯКІ 
ФАКТИ ІСТОРІЇ І ОЗНАКИ СУЧАСНОСТІ ЦІЄЇ МІСЦЕВОСТІ

Приходить чоловік весь в нер-
вах з роботи додому…

Жінка спершу трохи наляка-
лася, думала-гадала, як то до 
нього підступитися, але потім 
хоробрість таки в ній взяла верх 
над страхом…

– Чуєш? Я щось ніяк не второ-
паю: це хто такий нахабний тобі 
замість мене настрій зіпсував?!.

*** 
 Куме!
– Га?
– А що ви робите в моєму по-

гребі?
– Та вас шукаю!
– А навіщо сало з’їли?

– Та щоб під ногами не валя-
лося!

*** 
Голова колгоспу викликає до-

ярку: – Мені подзвонили, що за-
втра приїдуть з центру інтерв’ю 
у тебе брати. – А що це таке? 
– Точно не знаю, але про всяк 
випадок підміни.

*** 
Де можна недорого відзначити 

день народження?
– Олівцем у календарі…

*** 
Сьогодні зуби лікував, так за-

раз поїсти нормально не можу.
Грошей немає.

явності на території району 
найбільшого в Києві Мос-
ковського мосту, – і симво-
лом того, що Оболонський 
район з’єднує дві частини 
міста, розділені Дніпром, 
лівий і правий береги єди-
ного Києва.


