Оболонські бювети
стануть безпечними

«Правозахист Оболоні» разом з мешканцями
району оновив дитячий майданчик
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Під час виборів діючі депутати згадують, що вони повин
ні працювати на благо людей, які їх обрали. Та результат
врешті однаковий – про людей та їхні біди забувають
відразу після дня голосування.
Ситуація ганебна, але стандартна для України. І більшість людей уже звикли до
уваги політиків лише перед
виборами. «Правозахист Оболоні» вирішив розібратися,
чому все складається саме
так, чому народні обранці не
виконують свою пряму функцію, а громадські організації
навпаки беруться за будь-яку
роботу, щоб покращити життя
людей?
Усе виявилося до банального просто: нещодавні соціологічні дослідження, проведені
компанією Active Group, пока-

зали, що переважна більшість
киян навіть гадки не має, хто
є депутатом у Київраді від їхнього округу. Вдумайтеся в
цифри, таких аж 56%! Звідси
й всі проблеми: люди навіть
не знають, з кого питати. А це
значить, що кожного разу їх
уже діючий депутат зможе наново роздавати пусті обіцянки
перед виборами.
За прикладами далеко ходити не треба. На Оболоні ситуація не краща. Більшість мешканців району навіть імені депутата не знають. Це означає
лише одне – депутату байдуже

до свого округу. Він сів у м’яке
крісло і «розслабився» аж до
наступних виборів.
Але не цього разу. Минув лише рік після останніх міських
виборів, і ми цієї осені знову
будемо обирати депутатів. Ця
новина змусила спітніти не
одного обранця. Адже потрібно терміново починати працювати, розказувати людям
про свою роботу. Спробувати
задурити голову виборцям,
щоб не питали, чому за рік
«роботи» його статки виросли
в кілька разів, чому тротуари
заставлені кіосками, чому тарифи виросли вдвічі, чому депутат не реагує на спроби забудувати зелені зони та пляжі.
І ще багато інших чому.
А як відповісти? Є стандарт-

на схема: щедро роздавати
обіцянки, встановити кілька
дитячих майданчиків, користуючись становищем, розказати, що це кандидат ремонтує під’їзди, хоча це роблять
планово за гроші бюджету.
Словом – задурити людям голову.
А оскільки комунальники
також не справляються зі своєю роботою, негативну оцінку
їм поставили 47% киян, то люди потрапляють у безвихідну
ситуацію. Хай краще раз на
кілька років буде подачка від
кандидата, ніж взагалі ніякої
допомоги. І шкода лише, що
передвиборчі перегони тривають усього кілька місяців.
«Ми вже звикли до того, що
нікому не потрібні. Лише рік

Громадська приймальня Ганни Свириденко

тому обирали депутатів до Київради, стільки всього обіцяли,
і де вони були весь цей час? –
бідкається Ганна Ярославна,
з вул. Мате Залки. – Цілий рік
нікому до нас діла не було, депутата нашого не бачила і не
чула. А тільки справа до виборів дійшла, відразу грошову
допомогу почали роздавати».
Сьогодні по Оболоні все частіше почали ходити представники різних політичних сил та
пропонувати людям допомогу. Мовляв, ми все для вас зробимо, лише підтримайте нас.
Але оболонці, навчені гірким
досвідом, уже не хапаються за
всі обіцянки. Тим більше, що в
них є надійна підтримка.
(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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Хто насправді працює для
Оболоні: реальні справи
проти порожніх обіцянок
(Закінчення.
Початок на стор.1)

Об о лон с ь кі б ю вети
ста н у ть б е з п ечним и
На численні прохання мешканців району «Правозахист
Оболоні» силами Інституту колоїдної хімії та хімії води НАН
України проведено дослідження якості води в наших бюветах.
Висновки фахівців виявилися
невтішними. Особливо складна ситуація з водою у бюветі за
адресою: вул. Лайоша Гавро, 10.
Тут вміст заліза у воді перевищує допустиму норму більше,
ніж у три рази, також визначена незначна токсичність. Тобто
вода з цього бювету небезпечна
для здоров’я.
У двох інших бюветах за
адресами: просп. Героїв Сталінграду, 9-а та 14-16, якість
води краще. Але й там багато
показників наближаються до
гранично допустимої норми.
Зважаючи на таку складну ситуацію, Ганна Свириденко запровадила нову соціальну ініці-

ативу – «Чиста та безпечна вода
для Оболоні». Громадський рух
звернувся до фахівців, щоб дізнатися, як можна виправити
ситуацію. Вони порекомендували встановити на небезпечний бювет по вулиці Лайоша
Гавро, 10 сучасні фільтри, які
будуть затримувати всі забруднювачі та метали, а також
встановити антибактеріальну
лампу. На інших бюветах буде
досить нових фільтрів.
«Цю проблему будемо вирішувати. «Правозахист Оболоні» взяв це питання під свій
контроль. Нові фільтри вкрай
необхідні. Сподіваюся, що комунальники та районні чиновники це розуміють, тому не будуть чинити перепони. Адже від
якості води залежить здоров’я
людей. Оболонці повинні пити
чисту та безпечну воду», – пояснила Ганна Свириденко.

«За багато років ми вже
точно знаємо, кому насправді небайдужа Оболонь, а хто
допомагає лише заради своїх
інтересів, – розповідає Максим Сергійович з вул. Лайоша
Гавро. – От, наприклад, Ганна
Свириденко вже скільки років
працює на Оболоні. Я особисто неодноразово звертався до
Марини Кочур, юриста «Правозахисту Оболоні», вона вже
допомогла тисячам оболонців.
Завжди підкаже та проконсультує. Зараз люди частіше йдуть
до приймальні Свириденко,
ніж у ЖЕК, вони й дитячі майданчики роблять, і ремонти в
під’їздах, і лампочки повкручували в будинках. Головне, що
вони працюють цілий рік, а не
від виборів до виборів. Побільше нам таких не депутатів, тоді
й порядок був би, і депутатів не
потрібно було б».
До речі, багато оболонців
впевнені, що саме Ганна Свириденко і є їхнім депутатом у
Київраді, але це не так. Вона
не має жодного відношення до
міської влади, їй просто небайдужа доля Оболоні та її мешканців. Тому вже чотири роки
Громадський рух «Правозахист
Оболоні», лідером якого і є Ганна Свириденко, плідно працює
заради користі громади району, долаючи чиновницьку байдужість та перепони опонентів.
Багаторічний досвід роботи
показує, що робити щось корисне для людей неважко. Хто
хоче працювати – той знайде
як, а хто переслідує лише власні вигоди, той буде лише роздавати обіцянки.

ДУМКА ЛЮДЕЙ

Наталя Олександрівна,
вул. Маршала Малиновського, 36
– Дуже добре, коли є людина, яка вміє організувати інших заради спільної справи. Давно ніхто не
організовував людей. Дякуємо Ганні Свириденко, що
вона не залишається осторонь наших проблем, допомагає їх вирішувати. Ми їй дуже вдячні.
Григорій Миколайович, вул. Лайоша Гавро, 9
– І Ганна Свириденко, і «Правозахист Оболоні» роблять дуже корисну справу. До них завжди можна
звернутися по допомогу, вони відгукнуться, дадуть
пояснення, підтримають. Мені вже неодноразово
допомагали. Зараз юристи підказують, як скласти
позовну заяву на банк, який не повертає мені депозит. Ні до чиновників району, ні до депутатів я не звертався. А навіщо? Я знаю, що тут мені допоможуть завжди.
Лідія Андріївна,
вул. Маршала Малиновського, 30
– Ганну Свириденко і «Правозахист Оболоні» я
знаю давно. Вона приїздила до нас у будинок, організувала для роботи людей. Ми всі гуртом зробили
дуже гарний дитячий майданчик, замінили пісок у
пісочниці. Тепер така краса. Тільки завдяки їй навели порядок. Тому що на комунальників або когось іншого надії
немає.
Алхару Мохсен,
вул. Маршала Малиновського, 36
– Потрібно допомагати один одному наводити
разом порядок. Це не лише для нас, а для наших дітей. Я без усіляких розмов готовий долучатися до
спільної роботи. Якщо не зробити спільно, то ніхто
не зробить. Добре, що є такі люди, яким не байдужа
доля району. А от владу потрібно примушувати працювати.
Леся Миколаївна,
вул. Приозерна, 12
– Влада зараз не справляється зі своєю роботою,
вона просто не хоче нічого робити. Тому добре, що
Ганна Свириденко робить дуже потрібні справи.
Вона допомогла в нашому дворі оновити пісок на
дитячому майданчику. Зараз дуже важлива не
лише фізична, але й духовна підтримка. Побільше б таких людей,
як вона.

О бо л онці ря т у ют ь бі йці в АТО
Мешканка Оболоні Катерина за освітою та покликом душі – худож
ник-ювелір. З початком війни на сході країни Катерина залишила
роботу і стала волонтером. Дівчина вже понад півроку допомагає
бійцям АТО: плете для них сітки та «кікімори».
Її
знайомі
оболонці
об’єдналися задля перемоги.
Взимку виробляли рукавички для снайперів. А наразі
виробляють маскувальні сітки, шиють спідню білизну та
роблять обереги для солдат. Їм
допомагають і маленькі оболонці, які власноруч створюють патріотичні браслетки для військових.
Крім того, волонтери
постійно передають
продукти харчування, речі та медикаменти на фронт.
Адже держава не
в змозі достатньо забезпечити бійців усім

необхідним. Але і у волонтерів уже
не вистачає ресурсів.
«Коли починалася війна, у людей
були запаси постільної білизні. Зараз
у нас не вистачає матеріалів. Тепер
ми білу постіль фарбуємо в зелений
колір. А потім робимо з неї сітки для
бійців, які їм дуже потрібні на фронті. Насамперед для того, щоб сховати
техніку від безпілотників. Сітками
також накриваються бліндажі, та
таким чином ховаються від спеки», –
зазначає Катерина.
За словами Катерини, щоб зробити сітку, потрібен спеціальний
верстат. А перед тим як виробляти
сітки, треба пофарбувати постільну
білизну. Це дуже довгий та важкий
процес. У нас є людина на і’мя Василь, який весь свій час присвячує

цій справі. Цей чоловік дуже схуд, а
його руки не відмиваються від зеленої фарби. Але він щодня продовжує
фарбувати сітки для військових. На
виготовлення однієї сітки 9х8 м потрібно витратити два дні. Для виготовлення сіток не годиться синтетика, адже вона плавиться. Тому
потрібні лише натуральні тканини:
бавовна, льон.
Ще Катерина зазначає, що бойові
дії не закінчилися, військові гинуть
щодня. А люди про це забувають.
Вона закликає не зволікати та приносити матеріали для виготовлення
сіток.
Цікаво, що оболонці заплітають
сітку для бійців разом із молитвою
від осколків. І дійсно, як розповіла
Катерина, був такий випадок, коли
від осколків бійців захистила саме
сітка. Осколок залишився в ній і не
влучив у людей.
«Коли ти бачиш щасливі та вдячні
очі бійців, то забуваєш про втому і

працюєш ще завзятіше, бо вони там
тримаються задля нас», – зазначає
оболончанка.
Наразі волонтери шукають приміщення для того, щоб продовжувати
плести сітки. Адже нинішнє приміщення їм швидше за все доведеться
залишити. Якщо в когось є вільне
приміщення, і він готовий надати
його волонтерам, прохання звертатися в приймальню «Правозахисту
Оболоні».
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новини

Ус ім будинк ом

оболоні

оновили дитячий

майданчик
Дуже жваво почався ранок минулої суботи біля будинку
№36 по вул. Маршала Малиновського. Мешканці будин
ку гуртом вийшли на толоку на дитячому майданчику.
Багато років ініціативні мешканці планували тут ремонт,
але ніяк не вистачало коштів на матеріали. А тим часом
майданчик ставав усе старішим, по гойдалках пішла ір
жа, фарба поблякла та полущилася. Оскільки будинок
кооперативний, то від комунальників допомоги ніхто не
очікував. А від політиків, в яких люди шукали допомоги,
звучали лише пусті обіцянки. Мовляв, пофарбуємо вам
усе наприкінці літа чи на початку осені.

?!

Чекати примарної допомоги люди не стали. Звернулися
до «Правозахисту Оболоні»,
і вже через тиждень отримали всі необхідні матеріали:
кольорову фарбу, пензлі, рукавички, розчинник, наждачний папір. А вже за два дні
спільної роботи дитячий майданчик засяяв, як новий.
«Дуже хочу подякувати Ларисі Дасік, яка звернулася до
моєї приймальні з проханням
допомогти мешканцям. Вона
проявила ініціативу, організувала всіх вас. І сьогодні ми
робимо разом дуже корисну
справу для всього будинку, а
головне, для наших дітей, які
тепер будуть гратися на чудовому майданчику», – розповіла Ганна Свириденко.
Мешканці будинку охоче
долучалися до роботи. Чоло-

віки молотками оббили стару фарбу з гірки. Тим часом
жінки фарбували гойдалки,
пісочницю, лавки та парканчик. Допомагали і наймолодші. Десятилітній Богдан дуже
радів, що дорослі роблять для
нього та його друзів таку красу: «Я не пам’ятаю, щоб тут
колись робили ремонт. Особливо завдавала шкоди стара
гірка, увесь одяг після неї був
в іржі. Тепер усе по– іншому.
Гарно. Будемо з друзями гратися». Справно працювала
пензлем і дев’ятирічна Саша.
Вона допомагала своїй тітці
фарбувати лавку, тому що також хоче, щоб у дворі був порядок.
Так завдяки спільним зусиллям оболонців та «Правозахисту Оболоні» ще один двір
став чистішим та яскравішим.

НА ВАШІ ЗАПИТАННЯ ВІДПОВІДАЄ
КЕРІВНИК ГРОМАДСЬКОЇ ПРИЙМАЛЬНІ
«ПРАВОЗАХИСТУ ОБОЛОНІ» МАРИНА КОЧУР

1.Сімейні суперечки
Ми з чоловіком прожили в зареєстрованому шлюбі 10 років, спільних дітей не маємо.
Чи обов’язково для розірвання
шлюбу нам звертатися до суду ?
Відповідь юриста.
Ні, не обов’язково. У Вашому випадку шлюб розривається органом
державної реєстрації актів цивільного стану за заявою подружжя,
яке не має дітей (стаття 106 Сімейного кодексу України) та за заявою
одного з подружжя, якщо другий
із подружжя визнаний безвісно
відсутнім або недієздатним (стаття
107 Сімейного кодексу України).
Шлюб розривається незалежно
від наявності між подружжям майнового спору.
Якщо один із подружжя через
поважну причину не може особисто подати заяву про розірвання шлюбу до органу державної
реєстрації актів цивільного стану,
таку заяву, справжність підпису на
якій має бути нотаріально засвідченою, або прирівняну до неї, від
його імені може подати другий із
подружжя.
Крім того, державна реєстрація
розірвання шлюбу проводиться за
місцем проживання подружжя або
одного з них (пункт 5 глави 3 розділу ІІІ Правил державної реєстрації
актів цивільного стану в Україні).

2. Трудові спори.
Мене було звільнено з роботи за власним бажанням, за
ст.38 КЗпП. Уже минуло 2 місяці з того часу, але зі мною не
провели розрахунки, пояснюючи це тим, що на підприємстві немає грошей. Які я маю права при звільненні в цьому
випадку та в які строки повинні були зі мною розрахуватися?
Відповідь юриста.
Згідно ст.116 КЗпП України, при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи,
організації проводиться в день звільнення. Якщо працівник у
день звільнення не працював, то зазначені суми мають бути
виплачені не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховану
суму, належну працівникові при звільненні, власник або уповноважений ним орган повинен письмово повідомити працівника перед виплатою зазначених сум.
У разі спору про розмір сум, належних працівникові при
звільненні, власник або уповноважений ним орган в усякому
випадку повинен у зазначений у цій статті строк виплатити не
оспорювану нею суму.
Звертаємо Вашу увагу, що днем звільнення вважається
останній день роботи.
Крім того, згідно ст.117 КЗпП України, в разі не виплати
з вини власника або уповноваженого ним органу належних
звільненому працівникові сум у строки, зазначені в статті 116
цього Кодексу, при відсутності спору про їх розмір підприємство, установа, організація повинні виплатити працівникові
його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку.
При наявності спору про розміри належних звільненому працівникові сум, власник або уповноважений ним орган повинен
сплатити зазначене в цій статті відшкодування в тому разі, коли
спір вирішено на користь працівника. Якщо спір вирішено на
користь працівника частково, то розмір відшкодування за час
затримки визначає орган, який виносить рішення по суті спору.

3.Цивільний кодекс.
Я людина похилого віку. Проживаю у квартирі
одна, часто хворію та мені тяжко самостійно вести
господарство, а тому я маю намір укласти договір
довічного утримання (догляду). Після укладання договору розраховую на належне виконання
обов’язків набувачем. Чи можливе забезпечення
виконання договору довічного утримання (догляду) за законом?
Відповідь юриста.
Забезпечення виконання договору довічного
утримання (догляду) закріплено в ст.754 Цивільного кодексу України, згідно якої набувач не має
права до смерті відчужувача продавати, дарувати,
міняти майно, передане за договором довічного
утримання (догляду), укладати щодо нього договір
застави, передавати його у власність іншій особі на
підставі іншого правочину.
Крім того, на майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може
бути звернене стягнення протягом життя відчужувача.
Ця стаття закріплює гарантії для відчужувача,
метою яких є збереження матеріального стимулу для належного виконання набувачем своїх
обов’язків. При такому способі забезпечення виконання договору слід зробити зауваження про те,
що він оформлюється шляхом накладення заборони відчуження майна нотаріусом, про що робиться
позначка на усіх примірниках договору. На нотаріуса відповідно до наказу Мін’юсту N 31/5 «Про
внесення змін і доповнень до нормативно-правових
актів Міністерства та про затвердження Положення
про Єдиний реєстр заборон відчуження об’єктів нерухомого майна» покладається обов’язок занести
відомості про накладення заборони до реєстру.

Купатися у Вербному
небезпечно!
Одне з найулюбленіших місць відпочинку оболонців – пляж на озері Вербне
став небезпечним для життя. Тут виявили лептоспіроз і, на жаль, вже є перша
жертва цього небезпечного захворювання. Поплававши в озері, дівчина заразилася лептоспірозом. Це сталося півтора
тижні тому. Мешканка Оболоні порушила заборону купатися у водоймищі.
Ввечері того ж дня їй стало зле. Почалася лихоманка та біль у нирках. Аналізи
підтвердили попередній діагноз медиків
– інфекційне захворювання лептоспіроз.
Оболонці вбачають у цьому випадку
і провину районної влади. Саме вона
повинна була подбати про те, щоб повідомити людей про загрозу. Окрім
того, додатково потрібно було провести
роз’яснювальну роботу для відпочиваючих на пляжі. Адже від цього залежить
здоров’я оболонців.
Нагадаємо, що лептоспіроз переносять щурі. В нестерпну спеку вони п’ють
воду з озер та заражують її. Для проникнення зарази в організм досить найменшої подряпини. Першими симптомами
зараження є висока температура та біль
у м’язах. Зауважимо, що це захворювання може призвести до летального завершення. Тож будьте уважні, не ризикуйте
своїм здоров’ям. Найближчим часом у
озерах краще не купатися.

Оболонь визнали
кращою
Кияни визнали Оболонський район
найкращим в догляді за газонами. На
сайті КО «Київзеленбуд» завершилось
онлайн-опитування під час якого кияни
обирали район, де найбільш якісно доглядають за газонами. В опитуванні взяли участь 11 563 респонденти. За їхньою
оцінкою, найкраще за зеленими насадженнями доглядають в Оболонському
(26% голосів) районі. Найгірше, на думку
мешканців столиці, – у Солом’янському
(0,2%) та Святошинському (0,2%).
Суд по Йорданському
озеру вкотре перенесли
Служителі Феміди в черговий раз
відклали засідання по вирішенню долі
Йорданського озера. Слухання повинно
було відбутися 31 липня, але двері залу
засідань виявилися зачиненими.
«На дверях висіло оголошення, що
слухання перенесено на вересень. Це
вже не перший випадок, коли засідання
переносять. Можливо, наші опоненти
вважають, що ми втомимося боротися
за озеро й поступимося. Але такого не
буде, – пояснила Марина Кочур, керівник громадської приймальні Громадського руху «Правозахист Оболоні».
– Ми взяли цю справу під свій контроль
і не здамося допоки забудовник не відмовиться від ідеї забудувати територію
навколо озера. Ми разом із громадськістю збережемо цю зону відпочинку».
Нагадаємо, що два суди вже було
виграно. Зараз триває розгляд справи
в Окружному адміністративному суді.
Його ми також виграємо.

4 Правозахист Оболоні Наші долоні для Оболоні
Дивлячись як мама приміряє нову шубу з натурального
хутра, Вовочка зауважив:
– Мамо, а ти розумієш, що
ця шуба – результат жахливих
страждань бідної, нещасної
тварини?
Мама подивилася на Вовочку і суворо відповіла:
– Як ти можеш так казати
про рідного батька?!!






Прийшов додому о 4 ранку.
Відкрив двері тато, і відразу
питання:
– Чого прийшов?
Я розгубився і відповів:
– Поснідати.






– Кохана, тобі не холодно?
– Холодно...
– Як добре, що я тепло одягнувся.






Бабуся з дідусем дуже любили
гратися в хованки. Ранком
бабуся
ховала самогон, і якщо дідусь його
знаходив – то увечері ховалася вже
бабуся.






Зустрічаються дві подруги:
одна товста, друга худа. Товста:
– Дивлячись на тебе, можна
подумати, що у нас в країні
голод!
– А дивлячись на тебе, можна подумати, що ти тому причина...

Увага,

конкурс

Година народження і характер людини
Виявляється, що не лише дата народження впливає на
характер людини та її вдачу. Навіть проміжок часу, в який
ми з’являємося на світ, відіграє роль у формуванні нашої
особистості в майбутньому. Принаймні, так стверджують
астрологи. Вони розділили добу на 12 годин, давши кож
ному з отриманих відрізків часу найменування, яке від
повідає певному знаку зодіаку за Східним календарем.
Отже…
23.00-1.00 (Щур) – людям, народженим у цей
проміжок часу, притаманна така риса, як обачність.
Наділені вони і гострим, ясним
розумом.
1.00-3.00 (Бик) – час,
коли
народжуються
спокійні і стримані діти, проте, якщо їх «довести»,
можуть «вибухнути».
3.00-5.00 (Тигр) – люди, народжені в цей час
– щедрі і люблячі. Вони
тривалий час можуть займати
вичікувальну позицію, але, як
тільки настане відповідний момент, починають діяти рішуче.
5.00-7.00(Кролик) –
справедливість і благородство – риси, притаманні людям, народженим у цей
проміжок часу.
7.00-9.00 (Дракон) –
ті, хто народжені в ці
години, наділені рішучістю, є дуже сильними натурами.
9.00-11.00 (Змія) –
народжені в цей час
люди, наділені неабия-

Конкурс-селфі «Відкрий
всім свою Оболонь»

«Правозахист Оболоні» продовжує 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.
Фото переможців будуть публікуватися протягом серпня в кожному номері «Правозахисту Оболоні». На переможців очікують цінні подарунки.

кими розумовими здібностями,
мудрістю.
11.00-13.00 (Кінь) –
час, коли народжуються рухливі та енергійні
люди з ясним розумом.
13.00-15.000 (Коза) –
у людей, народжених у
цей відрізок часу, у характері присутні такі риси, як:
терплячість та загострене почуття справедливості.
15.00-17.00 (Мавпа)
– народжені в цей час,
дуже комунікабельні
та легкі на підйом.
17.00-19.00 (Півень)
– народжені в цей відрізок часу – люди організовані, пунктуальні і рішучі.
19.00-21.00 (Собака)
– порядність, чесність
і товариськість – риси,
притаманні людям, які народилися о цій порі.
21.00-23.00 (Кабан) –
яскраві риси характеру
людей цього символу:
відважність, терплячість і благородність.

на О б о л о ні
У сьомому мікрорайоні, де
зараз знаходиться спортмайданчик 252 середньої школи,
колись стояв літак. Справжній
військовий АН -8 – перша
пам’ятка Оболоні. У 1980 році
в ньому відкрили дитячий кінотеатр. Але як розповідають
старожили, фільми крутили
нечасто. Пізніше його стали використовували як тир. Потім
він стояв без діла. При бажанні
можна було потрапити в серед-

ину та посидіти в кабіні пілота.
Незважаючи на часте відвідування школярів, усе оснащення
не було особливо розбито. А ось
лопаті страждали більше. Юні
піротехніки терпляче спилювали їх напилком, добуваючи цінний магній. Через пару років на
пустирі вирішили побудувати
школу. 1 вересня 1985 вона відкрилася. Літак же зник, кажуть,
відвезли в ангар кіностудії ім.
Довженка.

У в а г а , Впізнай місце та сфотографуйся там
конкурс

«Правозахист Оболоні» продовжує
конкурс-загадку. В кожному номері
нашого видання ми публікуємо старі
фотографії Оболоні. На них Ви можете впізнати визначні місця нашого району. Якщо Вам вдалося вгадати, що саме зображено на знімку, то
мерщій прямуйте на вказане місце,
фотографуйтесь на фоні об’єкту та
надсилайте світлини нам. Оболонці,
які першими надішлють фото-відгадУВАГА! В минулому номері газети на фото був зображеку на нашу адресу: pravooboloni@ ний кінотеатр «Братислава» на вул. Мате Залки. Правильну
gmail.com, отримають від «Право- відповідь першим надіслав Л. Мельниченко. Просимо Вас
захисту Оболоні» цінний подарунок. зв’язатися з редакцією для вручення корисного призу.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
В нас вже є перший переможець конкурсу-селфі «Відкрий всім свою Оболонь». Ним
стала оболончанка Анастасія
Ніколаєва, яка надісла ла нам
фото найщасливішого моменту в житті – свого одруження.
Щасливі молодята сфотографувалися в одному з найкращих
місць нашого району – на Оболонськ ій набережній. Анастасія отримує для своєї родини
корисного помічника для приготування усіляких смаколиків
– блендер. Вітаємо з перемогою!

ЛІТАК -КІНОТЕАТР

Фото з сайту www.obolon.name

Смішно

НОВИНИ НАШОГО ДВОРУ
Газета «Правозахист Оболоні» оголошує
конкурс на кращу новину вашого двору.

Це може бути все, що цікаво вам і, на вашу думку,
буде цікаво оболонцям. Народження трійні, веселе
весілля, винаходи сусідів, цікаві історії життя, успіху, кохання, таланти та цікаві хобі, пропозиції щодо
розвитку нашого району й багато-багато іншого.
Свої новини ви можете надсилати нам за адресою: pravooboloni@gmail.com, або за допомогою сервісу зворотного зв’язку на нашому сайті:
www.sviridenko.kiev.ua. Новини надсилайте з
поміткою На конкурс «Новини нашого двору».
Оболонці, які надішлють найцікавіші новини,
отримають подарунок – корисного «помічника»
для дому.

Інформаційний бюлетень. Друк: ПП «Видавництво «СЛОВО» м. Київ, вул. Ольжича, 29. Зам. №288. Тираж: 30 тис. прим. Відповідальний за випуск, замовник – О.В. Логачов

