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« П Р А В О З АХ ИСТ ОБОЛОНІ» РОЗГОР Н У В І Н І ЦІ А ТИ ВУ
ПО ГЛО Б АЛЬ НОМУ БЛАГОУСТРОЮ Н А ШОГО Р А Й ОН У
Колись один з найкращих сто
личних районів, Оболонь посту
пово почала занепадати. Байду
жість комунальників та безвід
повідальність чиновників поста
вили хрест на благоустрої наших
мікрорайонів. Якби не ініціатив
ність місцевих мешканців та під
тримка їх прагнень громадськи
ми організаціями, про квітучий
район можна було б забути.
«Правозахист Оболоні» продов
жує підтримувати ініціативних
мешканців району та спільно на
водити лад у наших дворах.

Спільну роботу по наведен
ню благоустрою оболонці ра
зом з активістами Громадсь
кого руху почали ще п’ять ро
ків тому. За цей час вдалося
зробити багато, але ще біль
ше роботи залишилося. Річ в
тому, що з кожним роком ко
мунальники все менше уваги
звертають на облаштування
прибудинкових територій,
ремонт та оновлення дитя
чих майданчиків, приведен
ня до ладу під’їздів наших
будинків. Тому проблеми на

копичуються, а самотужки
мешканці району їх виріши
ти не можуть.
РАЗОМ МОЖНА
ЗРОБИТИ ВСЕ
Найчастіше потреби людей
не надвеликі, всі розуміють,
що за один раз навести по
рядок неможливо. Але якщо
це робити поступово, крок за
кроком, не ігноруючи навіть
дрібниці, то все реально. Для
прикладу, дуже часто оболон
цям потрібно оновити пісок у

Громадська приймальня Ганни СВИРИДЕНКО

пісочниці, привезти грунт для
клумби, пофарбувати дитячий
майданчик чи встановити лав
ку. Саме з такими проханнями
вони найчастіше звертаються
до Ганни Свириденко, лідера
Громадського руху «Правоза
хист Оболоні».
«П’ять років ми пліч-о-пліч з
оболонцями наводимо благо
устрій. Але в цьому році такі
звернення почастішали, особ
ливо їх багато на осінь. Тому
ми ширше розгортаємо нашу
спільну ініціативу «Долоні на

користь Оболоні», – розпові
дає Ганна Свириденко. – Її суть
дуже проста – разом наводимо
порядок. Щоб долучитися, ні
чого особливого не потрібно.
Досить самоорганізуватися з
сусідами, звернутися у мою
громадську приймальню, об
рати, що потрібно зробити у
дворі і разом з нашими акти
вістами отримати інструменти
та матеріали для наведення
ладу».
(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 НАШИХ
Наш сусід-оболонець вже
майже рік захищає країну
в зоні АТО, за час служби
зробив багато, в тому чис
лі три доби без відпочинку
забезпечував вихід кібор
гів з оточення.
Оболонець Володимир Суха
нін вже близько року служить
танкістом в зоні АТО. За цей час
йому довелося багато чого пере
жити: він був поранений, на йо
го очах загинув бойовий това
риш-танкіст, який підірвався на
міні. Окрім цього, не раз дово
дилося відбивати атаки ворогів.
Так 22 січня цього року під час

АКТУАЛЬНО
«БЮВЕТНИЙ
ФУТБОЛ»
ШКОДИТЬ
ОБОЛОНЦЯМ

С ПР А В Ж Н І Г ЕР О Ї С ЕР ЕД НА С

виконання бойового завдан
ня біля аеропорту «Донецьк»,
солдат Володимир Суханін ра
зом із іншими українськими
військовими вели вогонь на
ураження противника. Вони
пробивали кільце оточення во
рогів для виходу українських
підрозділів 95-ї аеромобільної
та 93-ї механізованої бригад.
Не зважаючи на те, що під час
ведення бою з ладу вийшла гар
мата танку, вони продовжували
прикривати своїх побратимів.
До речі, гармату екіпаж відре
монтував самотужки не припи
няючи бою.
На запитання «Чи не страшно

було продовжувати вести бій?»
Володимир посміхається і каже:
«Як це не страшно, було дуже
страшно та важко, в ті дні за
гинуло багато людей. Але хлоп
цям була потрібна наша допо
мога, тому ми не здавалися ані
на хвилину. Ми виконували на
каз та три доби тримали оборо
ну. Часу на сон та їжу не лиша
лося. Вдалося поспати лише три
години. Але ми зробили все, що
від нас залежало».
За особисту мужність і геро
їзм, проявлені у захисті дер
жавного суверенітету та тери
торіальної цілісності України,
вірність військовій присязі під

«ПР АВОЗАХИСТ ОБОЛ ОНІ» РО З Г ОРНУВ ІНІЦІАТИВУ
ПО ГЛ ОБА Л ЬНОМУ БЛ А ГОУСТРОЮ НАШОГ О РАЙО НУ
БУ ЛО

Тільки протягом серпня 2015 року до
Громадського руху «Правозахист Оболоні»
Надійшло заявок спільно
покращити благоустрій у будинках
Роботи виконані в будинках
Підготовчі роботи тривають
в будинках
(Закінчення.
Початок на стор. 1)

Ще два тижні тому Гро
мадський рух «Правозахист
Оболоні» звернувся до керів
ництва СВКП «Київводфонд»
та ПАТ «АК «Київводоканал» з
проханням посприяти у вста
новленні на бюветі за адресою
вул. Лайоша Гавро, 10 фільтраобеззалізувача та ультрафіо
летової лампи. Цю ініціативу
підтримали більше тисячі
оболонців. Завдяки цьому об
ладнанню у артезіанській воді
можна зменшити вміст заліза
до безпечного рівня. Нині його
показник перевищений у три
рази, що робить воду небез
печною для вживання.
Нажаль, представники на
ведених вище підприємств,
вирішили зіграти у футбол – у
своїх листах-відповідях переа
дресували наше питання один
до одного. «Правозахисту Обо
лоні» не зрозуміло, чому під
приємства, які утримуються
на кошти громади і зобов’язані
не лише обслуговувати бювет
ні комплекси, а й слідкувати
за якістю води, так безвідпові
дально ставляться до здоров’я
оболонців. Більше того, їм на
віть не потрібно витрачати
кошти, все обладнання буде
встановлено за підтримки Гро
мадського руху. Незважаючи
на бюрократичні відписки,
«Правозахист Оболоні» три
має це питання на контролі,
тому зрештою оболонці будуть
пити чисту та безпечну воду.

час проведення АТО, Володи
мир був нагороджений орденом
«За мужність» III ступеня.
Наразі Володимир після від
пустки повернувся на передову.
Він знову захищає нашу країну.
Адже знає, що Україна пере
може. До початку війни Воло
димир був керівником служби
безпеки в одному з районних
супермаркетів. Але після почат
ку бойових дій на Сході не зміг
залишатися вдома, відправився
добровольцем на фронт. Нині
захищає не лише наш спокій, а
й майбутнє своєї родини: вдома
на солдата чекають дружина та
двоє дітей.

ВСЕ ДУЖЕ ПРОСТО
В тому, що це насправді прос
то, за останні кілька тижнів вже
впевнилися мешканці семи
будинків. Зовсім нещодавно у
приймальню звернулися жи
телі будинку з вул. Мате Зал
ки, 10-а. Мешканці першого
під’їзду вирішили, що їм потріб
но встановити нову лавочку.
Вже через кілька днів до бу
динку приїхала вантажівка з
матеріалами та робітниками.
Але не обійшлось і без підступ
них дій комунальників. Розумі
ючи, що лавка занедбана саме
через їх бездіяльність, за кілька
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годин до приїзду активістів Гро
мадського руху вони набили
на лавку новий брус. Але як за
вжди халтурно. Брус навіть не
відполірували, тому люди поза
ганяли скалки в ноги.
Приїзду майстрів з якісними
матеріалами для лавки люди
дуже зраділи. На допомогу ви
йшли майже всі мешканці па
радного. Каркас старої лавки
обварили металом, приварили
спинку та набили якісний від
полірований брус. На прохання
мешканців будинку у під’їзді
вкрутили нову лампочку, а та
кож на палісаднику поруч з бу
динком відремонтували огоро
жу: заварили поламаний пар
канчик.

СТ АЛ О
«Цю лавку дав
но потрібно за
мінити, вона
прогнила на
скрізь. Мій чо
ловік її часто
ремонтував сам, останній
раз набили стару фанеру.
Комунальники ремонтува
ти не хотіли, тому ми звер
нулися до Ганни Свириден
ко, вона завжди нам допо
магає, – розповіла місцева
мешканка Лариса Ігнатів
на. – Ось тепер маємо нову
та зручну лавку. Ми дуже
вдячні «Правозахисту Обо
лоні». Вони роблять гарну
справу, наводять лад. Мо
лодці».
Побачивши таку активність
своїх сусідів, мешканці з інших
під’їздів також звернулися до
Ганни Свириденко зі своїми
проблемами. Біля четвертого
під’їзду тротуарні плити за 40
років так перекосилися, що лю
ди щодня об них зашпортували
ся. А на вході в будинок плити
просіли і навіть після маленько
го дощику там постійно стояла
вода.
«Тут постійно сто
їть вода, а як дощ
сильний, то й в
парадне затікає.
Я завжди її вичер
пую, щоб люди не
мочили ноги. Останні роки
вже кілька разів сама замазува
ла цементним розчином, але
все марно, – розповіла Марія

Харитонівна, місцева мешкан
ка. – Дізналася, що Ганна Сви
риденко, підтримує людей та
допомагає навести лад і звер
нулася до приймальні. Вже че
рез тиждень приїхали майстри
і все полагодили. Дуже вдячні
за допомогу, що не залишили
ся байдужими до нашої проб
леми».
Загалом за минулий тиж
день вдалося встановити ще
лавку біля будинку по вул. Ла
йоша Гавро, 9. А з брусу, який
комунальники набили на
швидкуруч на лавку біля 1-го
під’їзду на вул. Мате Залки,
10-а, після шліфовки вдалося
змайструвати лавку для меш
канців 2-го під’їзду. Ось так,
спільними зусиллями, можна
просто навести порядок в на
шому районі.
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Н А ОБ ОЛ ОН І БУ ДУТ Ь ДІЛИ Т И СЯ

ПОСМІШКАМИ
19 вересня у День народження «Смайлика» на Оболоні
відбудеться традиційне дитяче свято «Долоньки-Обо
лоньки» під гаслом «Поділись своєю посмішкою». У цей
день на дітлахів очікує багато конкурсів, казкових персо
нажів, солодких гостинців, а головне – на святі буде ви
значений двір-переможець конкурсу дитячих малюнків
та листів для бійців АТО.

У самий розпал бабино
го літа на Оболоні буде посправжньому гаряче не ли
ше від ніжного сонечка, а й
від сотень посмішок малечі.
Адже 19 вересня в нашому
районі за ініціативи Ганни
Свириденко, лідера Громад
ського руху «Правозахист
Оболоні», відбудеться тради
ційне дитяче свято «Долонь

новини

громадської
приймальні

ки-Оболоньки» під гаслом
«Поділись своєю посміш
кою». Про те, що нас очікує
на святі, розповіла керівник
проектів Громадського руху
Наталя Гайдук.
«Проведення дитячих свят
для всіх мешканців нашого
району вже стало доброю
традицією. Вони завжди про
ходять у дуже теплій та весе

лій атмосфері. Тому цієї осені
ми залюбки вже в шосте збе
ремося разом, – розповідає
Наталя Гайдук. – 19 вересня
у світі відзначають День на
родження смайлика, от ми і
вирішили, що в цей день бу
ло б добре поділитися свої
ми посмішками з ближніми.
Цього дня на дітлахів очіку
ють веселі казкові персонажі,
конкурси, солодкі гостинці,
дитячий квест».
За словами керівника про
ектів, дітки, які прийдуть на
свято, зможуть заповнити
спеціальні листи-посмішки
для своїх батьків і надіслати
їх. На переможців конкурсів
очікують чудові подарунки.
А родзинкою свята стане
нагородження переможців
конкурсу дитячих малюнків
та листів «Дякую солдату за
мирне літо». Нагадаємо, що
винагородою для діток, з бу
динку яких буде надіслано
найбільше робіт на конкурс,
стане встановлення нового
дитячого майданчику.
«Ми прагнемо, щоб ди
тинство для наших діток бу

ло найщасливішою порою,
а яке ж дитинство без ігор.
Нажаль, багато майданчи
ків вже давно відслужили
свій термін експлуатації і є
небезпечними для малечі.
Тому нові гойдалки, гірки,
балансири дуже потрібні, –
пояснила Наталя Гайдук. – А
ще важливо, щоб дітки пока
зали свою підтримку нашим
захисникам, адже врешті всі
малюнки та листи будуть пе
редані в АТО. Вже з перших
днів конкурсу діт
лахи дуже
активно включилися в ро
боту. Щодня у прий
мальню
приносять десятки малюн
ків. У нас в районі живуть ду
же талановиті дітки».
Нагадаємо, що конкурс
«Дякую солдату за мирне лі
то» триває, тому у тих, хто ще
не встиг принести свій малю
нок чи лист до приймальної
«Правозахисту Оболоні» за
адресою вул. Мате Залки, 10в, ще є час. За умовами кон
курсу, у дворі будинку, дітки
з якого надішлють найбільше
робіт, буде встановлено су
часний дитячий майданчик.

ПЕС НА ПЛЯЖІ «ВЕРБНИЙ» –

ОХ ОР ОНЕЦЬ ЧИ НЕБЕЗПЕЧНА ТВ А Р И Н А ?

До приймальні «Правозахисту Оболоні» звернулися меш
канці з будинку по вул. Приозерна, 10. Людей бентежить,
що на пляжі «Вербний», який знаходиться через дорогу від
їхнього будинку, живе величезний пес породи середньоа
зіатська вівчарка.
«Навпроти нас знаходиться
будинок організації «Плесо».
На нашу біду вони тримають
великого собаку у клітці роз
міром 3 на 2 метри упритул
до алеї, по якій гуляють люди.
Зранку цей пес гавкає на кож
ного, хто проходить повз ньо
го. Це продовжується і вночі.
А гуляти з дітьми там взагалі
небезпечно для їх здоров’я», –
написав у листі до приймальні
Георгій Іванович. Його під
тримали ще чотири мешканці
будинку.
У нічний час гавкіт собаки дійс
но дуже сильно чути мешканцям
навколишніх будинків. Тому Ма
рина Кочур, керівник громад
ської приймальні «Правозахисту
Оболоні», взялася розібратися в
ситуації.
Представники Громадського
руху побували на пляжі та поспіл

кувалися з власниками собаки.
Виявилося, що він на території фі
лії КП «Плесо» живе вже два роки.
Робітники підібрали його щеням
на цьому пляжі, бо хтось покинув.
«Його звати Умка. Я вперше
чую, що він комусь заважає,
навпаки люди приносять йо
му гостинці. А щовечора ми
з ним гуляємо і діти його не
бояться. Залюбки граються.
Він у нас привитий від хвороб,
– розповідає Олександра, влас
ниця Умки. – Ми для нього
спеціально зробили вольєр на
нашій території. Так, він гав
кає, але найчастіше на п’яних,
вони дуже часто спеціально
дражнять собаку».
Робітники «Плесо» стривожи
лися ситуацією, говорять, що не
хочуть завдавати незручностей
людям навколо. Але не мають ку
ди забрати собаку.

«Звісно, найкраще було б перевезти собаку на
іншу територію, щоб вона могла гавкати і не заважа
ти людям. Тоді всім буде спокійніше, – прокоменту
вала Марина Кочур. – Шум від собаки – це порушен
ня законодавчих та інших нормативно-правових
актів щодо захисту населення від шкідливого впли
ву шуму. Це є адміністративним правопорушенням
згідно статті 182 КУпАП. Тому я звернулася з офі
ційним листом до керівництва КП «Плесо» з прохан
ням вирішити питання переміщення тварини пода
лі від пішохідної алеї. Впевнена, що для всіх сторін
ця ситуація вирішиться якнайкраще».

новини
Оболоні

«БАТЬКІВЩИНА» НЕ
БАЧИТЬ АЛЬТЕРНАТИВИ
КОАЛІЦІЇ
Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко
на бачить альтернативи коаліції в українсь
кому парламенті. «Це не просто коаліція,
а опір зовнішньому агресору. І тому ця
коаліція не може розвалитися, бо кожен
свідомий того, що нам потрібно стояти ра
зом, пліч-о-пліч», – сказала Голова фракції.
Водночас Юлія Тимошенко закликала союз
ників по коаліції змінити формат дискусії.
«Питання дискусій не може так проходити!
Ми не блокували трибуну, не закликали
прийти людей, ми висловили свою позицію,
тому що ми знаємо, що розхитувати країну
не можна», – зазначила вона. Лідер фракції
також запевнила: «Батьківщина» є і буде в
коаліції, але ми всіма силами хочемо, щоб
коаліція діяла інакше: нам потрібна інша,
сильна позиція! Ми будемо стояти пліч-опліч, поки країна не стане мирною, і тоді
вже можна буде говорити про те, хто з чим
не справляється. Але зараз, хоч і робляться
дуже великі помилки, ми зобов’язані підтри
мувати головнокомандувача, який сьогодні
має це величезне навантаження – тримати
контроль і управління обороною країни… А
провокації, які відбулись – нищівні для краї
ни», – наголосила Юлія Тимошенко.
ВІДЗНАЧИМО ДЕНЬ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
12 вересня 2015 року об 11:00 на Обо
лонській набережній біля «Гольф клубу» у
рамках відзначення Дня фізичної культури
та спорту відбудеться низка спортивномасових заходів. Майже 1000 учасників
візьмуть участь у змаганнях з волейболу,
футболу, баскетболу, настільного тенісу,
підняття гирі, перетягування канату, гре
ко-римської боротьби, армреслінгу, водних
видів спорту. Крім того, будуть показові
виступи спортсменів, чемпіонат України по
водно-моторному спорту разом з Кубком
Києва з аквабайку, перегони на водних мо
тоциклах.
НА ОБОЛОНІ ЖАХЛИВЕ ДТП
На проспекті Героїв Сталінграду зіштовх
нулося п’ять авто. Троє людей постраждало,
одна жінка у важкому стані: усіх забрала
швидка. Один з автомобілів працював на
газу. Був ймовірний витік, тому на місце
пригоди виїжджала група реагування ДСНС.
Як виявилося, винуватцем ДТП став автомо
біль Seat, який на великій швидкості рухав
ся у напрямку вулиці Героїв Дніпра, перела
штовуючись з ряду в ряд. У якийсь момент
водій автомобіля не впорався з керуванням
і протаранив Fiat. Від удару обидві маши
ни вилетіли на смугу зустрічного руху та
протаранили ще три автомобілі: Daewoo,
Chevrolet і Ford.
ОБЕРЕЖНО!
НЕБЕЗПЕЧНИЙ ДИМ
В минулу середу столицю накрило їдю
чим димом. Причиною задимлення стали
лісові пожежі неподалік Києва та цілий ряд
пожеж на торфовищах. За словами над
звичайників, через зміну вітру весь дим
пішов на столицю. І вже на ранок четверга
рівень забруднення повітря перевищував
норму у 8 разів. Саме тому було прийнято
рішення призупинити навчальний процес у
столичних школах. В четвер діти навчали
ся до 12.00, а в п’ятницю 4 вересня школи
будуть закриті взагалі. Столичним мешкан
цям порекомендували менше виходити на
вулицю, не провітрювати приміщення, пити
кисломолочні продукти, а у разі посилення
задимлення одягати на обличчя маски та
виїхати з небезпечної зони.
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Смішно
Чоловік каже дружині під
час сварки:
– Досить вказувати, що мені
робити! Зараз я піду з дру
зями в бар. Буду пити пиво.
Можливо, зніму собі дівчину.
Прийду додому п’яний і пізно.
І вгадай, хто з мене черевики
зніме?
– Патологоанатом!






У селі:
– Здорово, Нінка!
– Привіт, Зінка!
– Як поживаєш?
– Та Кольку в лікарню від
везли і вирізали апендицит.
– Це шо таке?
– Ну, відросток такий внизу
живота.
– Ой, Нінка, як же ви тепер...






В барі жінка напідпитку го
лосно запитує:
– Є тут чоловік, який може
зробити так, щоб я відчула
себе жінкою?
Встає один мужик, стягує з
себе сорочку і кидає її жінці:
– Ну на, попери і попрасуй!






Білявка в пологовому бу
динку плаче.
Медсестра питає:
– Чому ви плачете?
– У мене двійня, – схлипую
чи, відповідає блондинка.
– І що?
– Що я чоловікові скажу,
звідки друга дитина?

Увага,

Гороскоп,

на вересень
ОВЕН
Початок вересня краще присвятити розроб
ці і поліпшенню нових ідей чи проектів, а другу полови
ну серпня – їх втіленню в реальність. У фінансовому
плані вам доведеться стримати свої апетити і бажання.
ТІЛЕЦЬ
У вас з’явиться прекрасна можливість під
нятися вгору по кар’єрних сходах, плюс додаткові мате
ріальні заохочення вас дуже порадують. Також Тіль
цям в вересні доведеться засиджуватися на роботі, а їх
близьким краще набратися терпіння.

ТЕРЕЗИ
Вересень – час стабільності, не варто роби
ти кардинальні зміни в житті. У фінансовому плані
місяць стабільний, в останні пару тижнів вересня на
вас чекає додаткова можливість заробітку – не про
пустіть її. Будьте дуже обережні: можливі побутові
травми, пов’язані з падіннями.
СКОРПІОН
З 14 вересня у скорпіона починається сму
га незвичайного везіння: все, що ви почнете в цей час,
принесе вам максимум вигоди і задоволення. У цей
період можна задуматися про подальше просування
по кар’єрних сходах, а також про надбавку до зарпла
ти.

БЛИЗНЮКИ
Кар’єрний зріст пригальмується, тому важ
ливо закріпити свої позиції на даному етапі і налагоди
ти більш тісний контакт з керівництвом. У фінансовому
плані місяць цілком стабільний.

СТРІЛЕЦЬ
Приготуйтеся до того, що у вересні у вас
знайдеться безліч недоброзичливців, яким принесе
величезне задоволення хоч якось вам нашкодити.
Тримайте свої плани і проекти в таємниці навіть від
найближчих.

РАК
Очікує рутина на роботі. На початку місяця
працювати доведеться в прискореному темпі, в іншому
випадку ви ризикуєте викликати незадоволення керів
ництва. В плані грошей – місяць неоднозначний. Ракам
необхідно погасити всі свої борги, або хоча б більшу їх
частину.

КОЗЕРІГ
Власній інтуїції в цьому місяці довіряти не
варто, особливо це стосується нових стосунків. У фі
нансовому плані місяць стабільний, головне – не дава
ти у вересні в борг, нікому, навіть найближчим лю
дям, а також своєчасно оплачувати власні кредити і
вчасно повертати свої борги.

ЛЕВ
Якщо ви будете ретельно перевіряти всю
інформацію, яка проходить через ваші руки, то зможе
те уникнути маси неприємностей. Тоді вересень скла
деться для вас дуже вдало і в матеріальному плані, і в
кар’єрному.

ВОДОЛІЙ
Чекають постійні сварки з коханою люди
ною. Намагайтесь уникати конфліктів, або, як варіант,
знайти спільну справу, наприклад, ремонт квартири
чи перестановка меблів, так, щоб на лайку просто не
залишалося ані часу, ані сил.

ДІВА
Краще не планувати нових справ, змін роду
діяльності або місця роботи: сидіть тихіше води і нижче
трави, і буде вам благо та успіх. Головним порадником
у цьому місяці для Діви стане інтуїція, довіртеся їй, і всі
проблеми легко вирішаться.

РИБИ
Рибам варто бути уважнішими і більш зіб
раними, не братися за кілька справ або доручень від
разу, а зайнятися найважливішим проектом на да
ний момент. У фінансовому плані місяць цілком
вдалий.

Конкурс-селфі «Відкрий
к о н к у р с всім свою Оболонь»
«Правозахист Оболоні» продовжує конкурс-селфі. Нашо
му району є чим пишатися: пам’ятками культури, визнач
ними 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». Сфо
тографуйте себе на найкращо
му, на вашу думку, фоні Обо
лоні, та надсилайте світлини
на нашу електронну адресу
pravooboloni@gmail.com
Фото переможців будуть пуб
лікуватися протягом вересня в
кожному номері «Правозахисту
Оболоні». На переможців очікують
цінні подарунки.

Увага,

конкурс

Впізнай місце

та сфотографуйся там
«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 міс
це, фотографуйтесь на фоні об’єкту та надсилайте світли
ни нам. Оболонці, які першими надішлють фото-відгадку
на нашу адресу pravooboloni@gmail.com, отримають від
«Правозахисту Оболоні» цінний подарунок.

НОВА ЗАГАДКА

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ

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, ці
каві історії життя, успіху, кохання, таланти
та цікаві хобі, пропозиції щодо розвитку на
шого 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 но
вини, отримають подарунок – корисного
«помічника» для дому.

Юлія та Олександр Константінови, перші надіслали пра
вильну відповідь на загадку, опубліковану в газеті №29.
Вони отримують чудовий рюкзак у подарунок. Вітаємо!

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
Перем ож цем
конку рсу-се лфі
всім
«Відкрий
свою Оболонь»
стала мешканка
району Оксана
яка
Новікова,
надісла ла нам
своє фото у човні
на озері Вербне.
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Оболонець Сергій першим вгадав місце на фото – ко
лишній Будинок побуту на вул. Лайоша Гавро, 20. Сергій
отримав у подарунок чудовий рюкзак. Вітаємо.
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