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Водний колапс на Оболоні
Вода брудна і в кранах, і в бюветах. Який вихід з ситуації?

Мешканці Оболоні опинилися
у безвихідній ситуації: за вис
новками фахівців у нашому ра
йоні вода з-під крану і з бюве
тів малопридатна для вживан
ня. За своїми показниками во
на більше схожа на технічну.
Застарілі труби зводять нані
вець будь-які методи очистки.
«Правозахист Оболоні» своїми
силами намагається виправи
ти проблему.
Ситуація з питною водою на
Оболоні, і не тільки, вкрай напружена. Нещодавно фахівці
Інституту колоїдної хімії та хімії
води провели дослідження рідини, яка тече з наших кранів.
В Інституті зазначили, що «вода
відноситься до дуже небезпечної категорії, непридатної для
пиття». Тобто це технічна вода.
Таку воду не можна пити без
попереднього очищення, але
нею можна прати та поливати
квіти.
Крім іншого, вода зі столичних кранів здатна викликати
рак, що підтвердив аналіз на
цитотоксичність. Так, при допустимій нормі 10%, вода з-під

крану, очищена хлором, показала перевищення норми до
32,4%.
Проблема з’явилася не сьогодні, це результат багатьох років експлуатації старих систем
водовідведення. Труби в наших
будинках служать вже не один
десяток років. За цей час в них
утворився наліт бруду, який навіть найчистішу воду зробить
непридатною для вживання.
Не краща ситуація і в деяких
бюветах. Наприклад, бювет
на вул. Лайоша Гавро, 10. Тут
за висновками того ж Інституту колоїдної хімії та хімії води
вміст заліза перевищує норму
більше ніж втричі, що дуже по-

гано впливає на здоров’я людей.
Відсутня
альтернатива
Як не крути, але бювети залишаються для оболонців чи
не єдиним альтернативним
джерелом безкоштовної питної води. Люди набирають воду
щодня і без остраху вживають
її. Хоча, знаючи про небезпеку,
районні чиновники мусили б
вжити всіх заходів, щоб невідкладно очистити воду.
Нажаль, цього не відбувається. Вони, самі того не розуміючи, ставлять людей в безвихідну ситуацію, коли ті зму-

шені брати воду з забруднених
бюветів. Наприклад, останнє
відключення води на Оболоні з 6 серпня, коли в будинках
була вимкнена будь-яка вода.
А людей про це повідомили несвоєчасно. Тому ніхто не встиг
зробити вдома запаси.
Питну воду порекомендували набирати з бюветів, а також
обіцяли підвозити в спеціальних цистернах. Та ці машини
майже ніхто не бачив. Тому до
артезіанських свердловин вишикувалися довжелезні черги.
«Хто так робить? Нас не попередили, просто взяли і вимкнули воду. Я за день разів сім ходила до бювету. Кожного разу

Громадська приймальня Ганни Свириденко

в черзі стояла по 30-40 хвилин
на неймовірній спеці, – жалілася нам Ніна Макарівна, пенсіонерка з вул. Лайоша Гавро. – Я
знаю, що тут вода небезпечна,
волонтери з «Правозахисту
Оболоні» попереджали, але що
мені робити, на бутильовану
грошей немає, а з озера набирати страшно, там лептоспіроз».
В черзі за водою цілий день
мучилися пенсіонери, мами з
маленькими дітьми, інваліди.
Декому ставало погано. Жах!
Як відгукувалися люди про ситуацію та владу, яка це допустила, краще промовчати.
(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, 10-В
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ЗНАЙ НА Ш ИХ

О бо л о н с ь к и й м а й с т ер п е н з л я т а ф а р б и

Оболонець Василь Талько майже
40 років не розлучається з фарба
ми та пензлем. Він може дуже
швидко намалювати портрет будьякої людини, навіть з її фотокартки.
Крім того, Василь наносить візе
рунки на машинах і навіть роз
робляє дизайн меню для рестора
нів. Доводилося малювати й ілю
страції для закордонних книжок.
Наразі Василь малює всім охочим
портрети, шаржи, картини, розма
льовує майки та інші вироби.

Свій талант Василь помітив у
третьому класі, коли намалював
казкового героя Мікі Мауса. «Весь
клас просив потім, щоб я кожному
намалював мультиплікаційного героя. Не встигав виконувати замовлення», – розповідає посміхаючись
Василь. Так ще в початкових класах
почався його творчий шлях. Згодом
Василь отримував багато подяк за
свій талант. Тому в п’ятому класі
батьки віддали його до художньої
школи. А потім Василь вступив до
художнього училища.
«Проходив
практику
з
реставрацiйних робiт у Київському
театрі опери та балету, у КиєвоПечерській Лаврі та в музеї iм. Т.Г.
Шевченка. Після закінчення учбового закладу працював у Київпроекті. А потім служив в армії. Малював для себе та друзів, які часто
просили намалювати дівчину або
маму з фотографії. Також доводилося малювати й офіцерів», – згадує
Василь.

Раніше Василя можна було зустріти на Оболонській набережній. Там
він малював шаржи та портрети
перехожих. Зараз він дарує свою
творчість перехожим на Майдані.
Йому часто доводиться створювати на замовлення карикатури
зірок шоу-бізнесу та політиків, наприклад, екс-президентів України.
Малює й карикатури на офісних
працівників. За словами художника, ці малюнки також користуються попитом. Василю навіть доводиться відтворювати на папері мрії
клієнтів, які вони не змогли втілити
в життя. Крім того, завдяки своїм
малюнкам, Василь може передати
романтичні почуття людей, оригінально зобразити молодят на весіллі або помирити закоханих. Наприклад, до нього звертаються хлопці
з проханням намалювати дівчину
з фотокартки в подарунок на знак
примирення. Та головне, що творчість Василя дарує людям посмішку
та приємні емоції.

Водний колапс на Оболоні. Вода
брудна і в кранах, і в бюветах.
Який вихід з ситуації?
(Закінчення. Початок на стор. 1)

Нове накриття захистить

людей від дощу

Кількадесят років мешканці з будинку по вул. Мате Залки,
10-в мріяли, щоб на їхньому під’їзді з’явилось накриття від
дощу. Але ніяк не могли назбирати на нього коштів. Аби що
встановлювати не хотіли, а на нормальне постійно не ви
стачало. Тим часом відсутність накриття створювала бага
то незручностей. Мешканці будинку скаржаться, що під
час дощу, поки відкриєш двері, можна змокнути до нитки.
На допомогу комунальників чи депутатів з міськради на
віть не розраховували. У відповідь чули лише, що є проб
леми важливіші. Хоча й важливіших ніхто не вирішував.
То ж зі своєю проблемою мешканці під’їзду звернулися до
Ганни Свириденко, лідера Громадського руху «Правозахист
Оболоні». Що накриття справді
необхідне, підтвердили всі мешканці, тому у Громадському русі
одразу відгукнулися. Замовили у
майстрів гарне накриття і встановили його.
«В нас не було накриття скільки
тут живемо. Коли прибудували
приміщення для консьєржа, обіцяли і накриття зробити, але не
зробили. Це вже років двадцять
тому, – розповіла Ніна Іванівна,
мешканка будинку. – Ми звернулися до Ганни Свириденко, дуже

вдячні їй за допомогу. У нас до неї
багато прохань, але ми розуміємо, що вона не депутат і не має таких широких можливостей. Але
чим може, завжди допомагає».
Подякувати людям за активну
позицію завітала і Ганна Свириденко. Люди розповіли їй, що
дуже потрібно підключити їм
воду для поливу, бо комунальники заварили кран дуже давно,
та зробити косметичний ремонт
під’їзду. Домовилися, що все будуть робити у міру можливостей.
Ось так, завдяки спільній ініціативі та бажанню змінювати життя на краще, всі разом зробили
добру справу.

Який вихід з ситуації
Проблема дуже серйозна, від якості
води залежить здоров’я кожного з нас.
Тому нехтувати цим не варто. Нажаль,
неможливо швидко замінити всі труби в
будинках і впровадити новітні технології
очистки, щоб з кранів в усіх киян текла
якісна вода. Починати, мабуть, потрібно
з маленького – замінити оснащення бюветів.
Чарівної палички в нас немає,
але є бажання та можливість забезпечити оболонців чистою водою
хоч би з бюветів. Саме для цього ми
започаткували соціальну ініціативу
«Чиста та безпечна вода для Оболоні»,
– розповідає Ганна Свириденко, лідер
Громадського руху «Правозахист Оболоні». – Ми готові придбати та встановити на бювет по вул. Лайоша Гавро,
10 новітнє обладнання. Я маю на увазі
фільтри-обез
залізувачі та ультрафіолетову лампу. З цією пропозицією ми
вже звернулися до «Київводфонду» та
«Київводоканалу». Сподіваюся, що вони підуть нам на зустріч і допоможуть
зробити воду для оболонців чистою та безпечною.
Нове обладнання дозволяє очистити
артезіанську воду від надлишку заліза та
марганцю, а також від інших забруднюючих речовин. Після його установки, оболонці точно будуть мати у своєму користуванні джерело безкоштовної та чистої
води.
Що ж стосується нещодавнього відключення води, то керівник громадської приймальні «Правозахисту Оболоні», юрист
Марина Кочур пояснила, що оболонці
мають право на перерахування оплати
за водопостачання: «Законодавством допускаються перерви у цілодобовому постачанні холодної води, які не повинні
перевищувати 6 годин на добу більше,
ніж два рази на місяць. У випадку, якщо
наявне перевищення, споживач має право вимагати проведення перерахунку суми до сплати за спожиту послугу».

ДУМКА ЛЮДЕЙ
Яку воду ви вживаєте? Яким способом робите її
чистою та придатною для пиття?
Неля Олексіївна, вул. Мате Залки, 8-в
– Я з бювету воду беру дуже рідко, тільки
коли не вистачає. А так користуюся водою з-під
крану. Але в мене особливий метод очистки. Я
цю воду заморожую, а вже потім, коли вона
тане, використовую. Чула, що Ганна Свириденко збирається ставити фільтри на нашому бюветі, це дуже гарна справа. Так тримати.
Федір Федорович, вул. Приозерна, 6-а
– Раніше брав воду з бювету, про який
ви пишете. Тут вода негодна зовсім. Коли
кип’ятиш її, то відчувається іржа. З крану
воду для приготування їжі взагалі не вживаю.
Раніше, коли фільтри дешевші були, то очищував, а зараз дуже дорого купувати. По воду
їжджу до бювету в інший мікрорайон. Але перед вживанням обов’язково її кип’ячу.
Петро Миколайович, вул. Приозерна, 10-а
– Я використовую воду з-під крану. Але,
перед тим як нею користуватися, обов’язково
проганяю її через фільтр. З бювету воду не
п’ю, там вода погана, після неї банки зелені
стають.

Тамара Іллівна, вул. Мате Залки, 10-а
– Загалом мене влаштовує якість комунальних послуг і якість води. Моя родина ціле літо
була на дачі, там вода хороша. А взагалі, для
пиття та приготування їжі ми воду очищуємо.
З бювету воду не набираю.

Юрій Дмитрович, вул. Мате Залки, 8-б
– Вода з-під крану дуже поганої якості, ми
її взагалі не вживаємо. Для приготування їжі
чи пиття воду купуємо або набираємо з бювету. Але артезіанська також не дуже високої
якості, доводиться додатково очищувати за
допомогою фільтру. Воду неодмінно потрібно
робити кращою.
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Дякую солдату за ми р не л і т о
«Правозахист Оболоні» розпочинає конкурс дитячого малюн
ку, присвячений літу, відпочинку та нашим захисникам, які
оберігають країну. На переможців конкурсу чекає супер-по
дарунок, а для всіх учасників відбудеться традиційне дитяче
свято «Долоньки-Оболоньки».
Літо минає. Для більшості дітей нашого району воно було
щасливим та веселим, і залишиться в пам’яті дітлахів лише
приємними спогадами. Ситуація в країні досить складна, на
Сході триває війна з сепаратистами, тисячі чоловіків, у тому
числі і з Оболоні, охороняють
наш спокій. Саме завдяки цим
сміливим людям, наші діти змогли насолодитися спокійним та
мирним літом.
Наближається осінь – це саме
той час, коли ми всі разом можемо подякувати нашим солдатам.
Сьогодні бої на лінії зіткнення
посилюються, тому нашим військовим як ніколи потрібна підтримка. І не лише матеріальна –
ліки, одяг, продукти харчування
– а й моральна. Всім нам добре
відомо, що найщирішою та натхненною подякою для військових є дитячі листи та малюнки.
Саме вони допомагають їм бути
стійкими, підбадьорюють та дають сил.
«Ми вважаємо, що такий конкурс просто необхідний. Поперше, ми підтримаємо наших
захисників, вони повинні знати,
що ми з ними, що ми дуже вдячні їм за те, що вони роблять. А
по-друге, це виховний елемент
для наших дітей, які навчаться
поважати та шанувати наших
захисників», – розповіла Ганна
Свириденко, лідер «Правозахисту Оболоні».
Наталя Гайдук, керівник про-

ектів «Правозахисту Оболоні»,
розповіла про умови конкурсу:
«Конкурс не складний. Дітям потрібно намалювати малюнок на
тему «Дякую солдатові за мирне
літо» або написати листа. Потім
батьки чи бабусі з дідусями принесуть малюнки до приймальні
Громадського руху. Будинок, діти з якого виявляться найактивнішими та представлять найбільше робіт на конкурс, отримає дуже чудовий подарунок
– новий дитячий майданчик».
Це буде подарунок не лише
для одного будинку, адже на
майданчику зможуть гратися
усі бажаючі. А щоб інші дітки не
розчаровувалися, для всіх них у
день відкриття майданчику відбудеться традиційне дитяче свято «Долоньки-Оболоньки».
Як пояснили у приймальні
Громадського руху, всі листи та
малюнки будуть передані нашим солдатам. Окрім цього в
зону АТО для бійців, серед яких
є багато наших сусідів з Оболоні, відправиться і допомога від
мешканців району.
«Разом з конкурсними роботами в приймальню можна
приносити і допомогу нашим
військовим. Це може бути, що
завгодно: шкарпетки, ліки, одяг,
консервація, військове приладдя. Все це ми передамо нашим
солдатам. Прошу мешканців
нашого району не залишатися
байдужими», – розповіла Наталя Гайдук.

?!
1. Я переселенка із зони АТО. Працювала там у навчальному
закладі, звільнялася через суд, зрозуміло, що ніякої заробітної плати за 6 місяців перебування в Києві я не отримала.
Чи маю я право на отримання коштів від роботодавця?
Міністерство освіти і науки України надає
роз’яснення з приводу Вашого запитання. У разі неможливості виконання своїх функцій через небезпеку
для здоров’я чи життя під час проведення АТО, керівники навчальних закладів, відповідно до статті 113
Кодексу законів України «Про працю», можуть здійс
нювати оплату праці працівників як під час простою
не з вини працівника, тобто з розрахунку двох третин
тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу). Отже, ви маєте право на отримання 2/3
окладу за час простою.

ЩО ПОТРІБНО :

Берці, ліхтарики, батарейки, теплий одяг, тепловізори, біноклі, каремати, спальні мішки, камуфляжна
форма, продукти харчування, кава, чай, туалетний папір, пральний порошок, господарське мило, зубна паста, мило звичайне, миючі засоби, солодощі, цигарки,
кровоспинні препарати, ліки.

оболоні

«Батьківщина» ініціює
створення професійної
армії
Фракція «Батьківщина» готує до нас
тупної сесії парламенту законопроект
про перехід до професійної (контрактної)
армії. Про це заявила лідер партії Юлія
Тимошенко. За її словами армія діятиме
набагато професійніше і з набагато меншими втратами, якщо в ній служитимуть
фахівці. Юлія Тимошенко зазначила, що
за офіційною інформацією лише за перше півріччя цього року доходи бюджету
від військового збору становили понад 4
мільярди гривень. Лідер «Батьківщини»
також нагадала, що ініціатива про перехід на контрактне військо була внесена
нею ще у 2007-му році. Але тодішній
президент Віктор Ющенко та його політична сила не дали ухвалити відповідний закон.
На Оболоні розбився
новий тролейбус
У ДТП на Мінському масиві розбився
один з нових тролейбусів, придбаних
Києвом на кошти ЄБРР. Про це повідомив екс-заступник міністра інфраструктури Олександр Кава. За його словами,
жінці-водію стало зле через спеку. Він
додав, що трагедії можна було б уникнути, якби «чиновники КМДА при купівлі
тролейбусів передбачали обладнання
хоча б кабіни водія кондиціонером».
Експерти не виявили
лептоспірозу на пляжі
«Вербний»

КУДИ ПРИНОСИТИ :

Роботи на конкурс та допомога військовим
приймаються за адресою: вул. Мате Залки, 10-в.
Телефон для довідок: 232-85-98.
Час роботи: понеділок – п’ятниця
з 10.00 до 19.00 без перерви.

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

2. Отримала попередження від соцзабезу про те, що мене позбавили пільг як
вдови інваліда ВВВ. У документі зазначено, що це законно. Пенсію отримую в
розмірі 2000 грн., якщо буду сплачувати повну вартість за комунальні послуги, то й на харчі не залишиться коштів.
Згідно постанови Кабінету Мініс
трів України від 04.06.2015 р. №389,
реалізація права на отримання пільг
з оплати послуг за користування
житлом, паливом, скрапленим газом, телефоном та з оплати комунальних послуг залежить від середньомісячного сукупного доходу членів сім’ї, які мають право на пільги
згідно з законодавством. Пільги
надаються за умови, що середньомісячний дохід сім’ї пільговика в
розрахунку на 1 особу за попередні
6 місяців не перевищує розміру доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу (на даний час це
1710 грн.) Ваш дохід перевищує
1710 грн., тому ви не маєте права
на пільги згідно вище зазначеної постанови.

новини

3. Законодавством встановлено мінімальний страховий стаж, який дає право розраховувати на пенсію, це 15 років. У мене стажу не вистачає, я пропрацював лише 13,5
років. Як мені отримати пенсію?
Відповідно до статті 26 Закону України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», особи мають право
на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років. У разі, якщо в
особи не вистачає необхідного стажу, вона може укласти договір про добровільну
участь у системі загальнообов’язкового
державного пенсійного страхування. Таким чином, період, за який сплачено внески, буде зараховано до страхового стажу
особи. Умови такої участі, розмір внесків
та періодичність їх сплати визначаються відповідним договором. Окрім того,
у разі, якщо особа не набула 15 років
страхового стажу, органами соціального
захисту населення їй може бути призначена державна соціальна допомога відповідно до Закону України «Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та інвалідам».

Проведена експертиза поверхневих
вод і гризунів в районі пляжу на озері
Вербне на Оболоні не виявила бактерій
лептоспірозу. Проте не варто ризикувати і купатися в озері. Тим паче, що зниження температури повітря не сприяє
відпочинку на воді.
Нагадаємо, що КМДА тимчасово заборонила купання на пляжах Райдужний, Вербний, Тельбін та у Передмісній
слобідці через збільшення випадків захворювання на лептоспіроз. Дві людини
вже померли від важкої хвороби.
Як День Незалежності
відсвяткують на
Оболоні
23 серпня о 08.30 – покладання квітів
до пам’ятних знаків Героям Небесної
Сотні та Героям України, які загинули,
захищаючи незалежність, суверенітет
та територіальну цілісність України. 23
серпня о 09.00 – церемонія урочистого
підняття Державного Прапора України на площі біля Оболонської РДА. Під
час проведення церемонії відбудеться
урочисте вручення паспортів громадянина України юнакам і дівчатам, яким
виповнилось шістнадцять років і які досягли значних успіхів у навчанні, спорті,
мистецтві. Крім того, на цьому ж заході
бійці-учасники АТО будуть нагороджені
медалями. 24 серпня для мешканців району, відбудеться безкоштовний показ
кінофільму «Незламна» в КП «Дитячий
кінотеатр «Кадр». У храмах Оболонського району відбудуться молебни за Україну та український народ.

4 Правозахист Оболоні Наші долоні для Оболоні

С м і ш н о Місяць народження
та стан здоров’я
– Мені холодно, дай піджак.
– Ні, ти мені вже одного розтягнула.










От діти пішли… Доньці 16
років, а вже всю ніч по клубах вештається. Не зрозуміло,
чим займається! Навіть забула
привітати матір із 30-річчям!






Економія – це коли штопають шкарпетки нитками від
чайних пакетиків.






Син намалював свою сім’ю і
показує батькові.
– Синку, чому в мене волосся жовтого кольору?
– Тату, я не знайшов лисої
фарби! – відповідає син.






Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад



– А ви молитеся перед їжею?
– Ні, моя дружина нормально готує.


Секрет гарного здоров’я здебільшого зале
жить від ваших генів, стилю життя і вдачі. Але
деякі вчені вважають, що пора року, коли ви
народилися, також може бути пов’язана з
різними захворюваннями.

Грудень

– гіпертонія, кардіоміопатія
– рак легенів і бронхів
– серцева недостатність, вада мітрального
клапану, аритмія
– стенокардія
–
вважається найщасливішим місяцем,
народжені в цей період можуть усе життя мати міцне здоров’я
– 
передінфарктний стан (сильна стенокардія)
– велика ймовірність астми
– майже такий же сприятливий місяць, як
травень
– народжені в цей місяць нерідко страждають від нудоти
– алергія на укуси комах, ІПСШ (інфекції,
що передаються статевим шляхом), інфекції дихальних шляхів, астма
–
найменша серед інших місяців ймовірність захворіти на ваду мітрального
клапану, аритмією і раком легенів, зате
спостерігаються випадки синдрому дефіциту уваги й гіперактивності
– схильність до синців



– У мене робота вдячна...
– Це як?
– Працюю за «дякую»...

Увага,

конкурс

Скептики заперечують, адже статистика наведена
на основі історій хвороб американців, а для мешканців інших країн може бути характерна інша закономірність.

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 конкурсіселфі «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.

К иї вська Рус ь

У ХІХ-ХХ ст. київські археологи не
одноразово організовували на Оболоні наукові розвідки та експедиції. У
1965-1976 роках унікальні знахідки,
виявлені на Оболоні Ганною Шовкопляс, дозволили зробити сенсаційний
висновок: саме тут було найбільше
поселення давніх слов’ян, яке заклало
підвалини для створення майбутньої
столиці Київської Русі. Більше того,
давні поселенці Оболоні мали над-

звичайно високий на той час рівень
життя і підтримували тісні обмінні
відношення з античними містами Північного Причорномор’я. Багаті археологічні знахідки в урочищі Луг (вул.
Лугова, Шахтарська) засвідчили, що
колись стада мамонтів, зубрів і турів
були звичним антуражем оболонських
луків. Тут знайдено залишки знарядь
праці та побутові предмети кам’яного
періоду Київської Русі.

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 зображене
на знімку, то мерщій прямуйте
на вказане місце, фотографуйтесь на фоні об’єкту та надсилайте світлини нам. Оболонці, які першими надішлють
фото-відгадку на нашу адресу
pravooboloni@gmail.com,
отримають від «Правозахисту
Оболоні» цінний подарунок.

В ІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
Переможцем
конк у рс у- се лфі
«Відкрий всім свою
стала
Оболонь»
мешканка району
Ганна Сівура, яка
надісла ла нам своє
фото на фоні Храму Покрови Пресвятої Богородиці
на Оболоні. Ганна
отримує чудовий
водоне прони кний
рюкзак. Вітаємо з
перемогою!

З О б олоні поча ла ся

НО В А ЗА Г АДКА

Фото з сайту www.obolon.name



Галю, ви вся така підтягнута, граціозна, як вам це вдається?
– Я займаюся народними
танцями.
– Як цікаво! А якими?
– Стриптиз.
– А... хіба це... народні танці?!
– Ну, не знаю, народу подобається...

Переможцем конкурсу стала Юлія, яка перша надіслала нам відповідь: на фото-загадці зображено колишній Універсам біля м. Оболонь. Просимо Юлію зв’язатися з редакцією, щоб отримати приз. В
іншому випадку подарунок буде вручений учаснику конкурсу, який
другим надіслав правильну відповідь.

НОВИНИ НАШОГО ДВОРУ

Конкурс на кращу новину вашого
двору триває

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 зворотнього 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. №296. Тираж: 32 тис. прим. Відповідальний за випуск, замовник – О.В. Логачов

