НА ОБОЛОНІ ВІДБУДЕТЬСЯ ОСІННЯ ТОЛОКА

З ПЛЯЖУ «ВЕРБНИЙ» ПРИБРАЛИ СУМНІВНИЙ ШИНОК
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С П ІЛ Ь Н А
І Н І Ц ІА Т И В А ПО
Б Л А Г О УСТ РОЮ
ОБОЛОНІ
Н А Б И Р АЄ
О Б ЕР Т І В
Останні місяці двори Обо
лоні дуже часто нагадують
метушливі мурашники, де
кипить робота по наведен
ню ладу. Місцеві мешканці
разом з активістами «Пра
возахисту Оболоні» ре
монтують лавки, паркани,
східці біля під’їздів, вста
новлюють пандуси для ко
лясок, оновлюють пісок у
пісочницях або приводять
до ладу старі дитячі май
данчики. І все це завдяки
спільній ініціативі мешкан
ців району та Ганни Свири
денко. З кожним днем та
ких активних дворових ко
манд стає все більше.

Сьогодні вже важко пригадати, коли останній раз мешканці
будинку збиралися всі разом,
щоб навести лад у власних дворах. Більшість опитаних нами
оболонців кажуть, що таке було
років зі 25 назад.
«Давно такого не було, щоб
усі разом щось робили у себе в
будинку. Я навіть відразу не повірила, що це реально, коли до
нас прийшли активісти «Правозахисту Оболоні» та запропонували зробити разом щось
корисне для всього будинку,
– розповідає пані Галина з вул.
Мате Залки, 10-а. – А потім згадала, що бачила таку активну
команду біля сусіднього будинку, там накриття нове ставили

над дверима. І відразу погодилася на спільну працю. І сусідів
своїх вмовила вийти, добре разом попрацювали, я аж помолодшала років на десять. Тепер
щодня милуюсь новою лавкою
та відремонтованим майданчиком коло під’їзду».
РОБОТИ ВИКОНАНІ
Не втратили свій шанс на
благоустрій двору і мешканці
з вул. Мате Залки, 10-б. Люди
виявили ініціативу встановити
нове накриття на вході в будинок, відремонтувати сходи та
пофарбувати паркан навколо
двору. З цим питанням вони
звернулися до громадської
приймальні Ганни Свириден-

ко, і вже через кілька днів у двір
приїхало авто з матеріалами та
помічниками.
Щоб виконати роботи, яких
люди довгі роки так і не дочекалися від комунальників, знадобилося всього кілька годин. І
все завдяки тому, що мешканці
будинку спільно стали до праці.
«Хочу порекомендувати всім оболонцям: не гайте
часу, звертайтеся
до Ганни Свириденко. Ми спробували і врешті отримали все,
що потрібно. Накриття в нас
тут ніколи не було, а тепер яке
гарне причепили, жоден дощ
не страшний. А сходи які погані

були, можна було ногу підвернути чи зламати, тепер зовсім
інша справа. Дуже дякуємо, що
допомогли нам», – розповіла
Антоніна Максимівна, місцева
мешканка.
Навести лад у своєму дворі
вирішили і мешканці будинку
2-б з вул. Приозерна. У минулу
суботу вони всі разом вийшли
ремонтувати вхідну частину
у будинок. Поки помічники з
«Правозахисту Оболоні» розширювали пандус, щоб мамам
було зручно спускатися з візочками, чоловіки з будинку майстерно відремонтували сходи,
а їхні жінки пофарбували парканчик, перила та побілили
бордюри.

Громадська приймальня Ганни СВИРИДЕНКО

«Ми довгий час
просили
комунальників, щоб
вони відремонтували сходи, але це
було марно. Тому
вирішили робити своїми силами. Звернулися до «Правозахисту Оболоні» за підтримкою, вони надали нам необхідні матеріали і навіть помічники приїхали,
– розказала Лариса Віталіївна,
ініціативна мешканка будинку.
– Таке дуже потрібно робити: зараз люди замкнулися у своїх родинах, а будинок – це ж наша
спільна власність, тому потрібно разом наводити лад».
(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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З Р О Б И М О О БО ЛО Н Ь КР А Щ Е В Л АС Н О РУ Ч !
У нашого району проблем вистачає. На жаль, їх не можна
вирішити одним помахом чарівної палички. Оболонці вто
милися чекати, тому разом з «Правозахистом Оболоні»
вже роблять комфортнішими власні двори, а на жовтень
готуються до масштабного оновлення.
НЕОБХІДНІСТЬ ВИНИКЛА
ДАВНО
Комунальники про свою роботу забули, максимум, що від них
можна очікувати – це прибирання снігу взимку, а листя восени.
Міські чиновники постійно звітують, про відремонтовані під’їзди
та озвучують грандіозні плани на
майбутнє, але ситуацію це не покращує. Проблеми як були, так і
залишаються. А все тому, що показова активність перед черговими
виборами та ремонт нашвидкуруч
в одному-двох під’їздах задля самореклами, на критичну ситуацію не
впливають.
Тому діяти потрібно усім спільно – разом на кілька годин стати
до роботи і зробити власні двори
та будинки чистими та комфортними. Як це організувати, придумали у «Правозахисті Оболоні».
Люди, які бажають навести лад у
власному дворі чи будинку, формують ініціативну групу з сусідів.
Потім за спільним рішенням складають перелік того, що саме їм по-

трібно для облаштування двору.
Пензлики, фарба, вапно, цемент,
дерев’яний брус для лавок тощо. Зі
сформованою заявкою вони звертаються до приймальні «Правозахисту Оболоні». І потім в назначений час їм завозять матеріали, і всі
гуртом стають до роботи.
«На жаль, зарадити кожному
окремо просто немає можливості.
Тому пріоритет буде відданий тим
оболонцям, які зуміли об’єднатися
з сусідами, та спільно визначити,
що негайно потрібно робити в будинку чи дворі, – пояснила Ганна
Свириденко, лідер Громадського
руху «Правозахист Оболоні». – Ми
постійно прибираємо в своїй квартирі. Для цього є час та можливість. Ніхто не хоче жити в бруді.
І я впевнена, що багато оболонців
підтримають мене в тому, що наш
двір – це теж частина нашого будинку. Тому варто витратити зовсім не багато часу, щоб зробити
власний двір комфортним та чистим. З матеріалами ми допоможемо».

Я К В ЗЯТИ УЧА С ТЬ У ТОЛОЦ І

Ви зі своїми сусідами готові брати участь у оновленні свого двору,
власноруч зробити подвір’я приємнішим та комфортнішим? Тоді вас
чекають у Громадській приймальні Ганни Свириденко за адресою:
вул. Мате Залки, 10-в. Також дзвоніть нам за номером: 232-85-98.

1

Разом з активістами вашого будинку або під’їзду
сформуйте ініціативну групу та зателефонуйте до
приймальні Громадського руху «Правозахист Оболоні» за номером 232-85-98.

2

Разом з ініціативними мешканцями свого будинку
узгодьте план робіт, які можливо виконати під час
проведення Толоки. Складіть перелік необхідних матеріалів. Зберіть підписи сусідів, які мають бажання
до вас приєднатися та навести лад у власному дворі.

ТОЛОКОЮ ВІДРОДЖУЄМО
УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ
На жаль, про традиції толоки почали забувати. Насправді толока
– давній український звичай, коли
люди всією громадою виходили
для взаємодопомоги, якихось робіт, до чого закликали сусідів, родичів та товаришів.
Сьогодні «Правозахист Оболоні» пропонує не тільки відродити
корисний та красивий український звичай, але й оновити свої
подвір’я. По тому, скільки людей
щодня звертаються до приймальні
Громадського руху, відразу зрозуміло, що потреба у Толоці назріла
вже дуже давно.

3

Оформлену заяву на участь у прибиранні віднесіть
до приймальні Громадського руху за адресою:
вул. Мате Залки, 10-в.

4

Узгодьте з координатором дату, час та місце завозу матеріалів. У визначений термін зустрічайте
машину з матеріалами та організуйте їх надійне зберігання до дня проведення Толоки.

5

Зберіться на Толоку і разом з сусідами та друзями
зробіть свій двір комфортним та чистим.

Після проведення Толоки будуть
визначені переможці, які найкра
ще облаштували свої подвір’я.
Нагороди для переможців будуть
у таких номінаціях:

Наймасовіша Толока

Найактивніша Толока

Заміна
вікон
у під’їздах

Білення
всіх
під’їздів

Найвеселіша Толока
Новий
дитячий
майданчик
у дворі

СП І Л Ь Н А І НІ Ц І А Т И В А П О БЛ А Г О У С Т Р О Ю О БО Л ОН І Н А Б И Р А Є ОБ ЕР Т І В
Тільки протягом серпня-вересня 2015 року до
Громадського руху «Правозахист Оболоні»
Надійшло заявок спільно
покращити благоустрій у будинках
Роботи виконані в будинках
Підготовчі роботи тривають
в будинках

0057
0014
0043

Найближчим часом роботи будуть виконані за адресами:
вул. Приозерна, 8, 8-а, 8-б, вул. Лайона Гавро, 14, 6-а, вул.
Лайоша Гавро, 16, вул. Лайоша Гавро, 9-е, вул. Мате Залки, 3.

(Закінчення.
Початок на стор. 1)
ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ
Загалом минулий тиждень
виявився дуже продуктивним
та багатим на ініціативи оболонців по наведенню ладу. Зокрема у будинку № 22 по вул.
Лайоша Гавро місцеві мешканці спільно з активістами
Громадського руху відремонтували старі лавки, пофарбували паркан та зацементували
сходи. Жителі будинку № 24-б
з вул. Лайоша Гавро відремонтували лавки, пофарбували
паркан та інші деталі будинку.
«Заявок досить багато і це
насправді надзвичайно приємно. Це підтверджує, що
оболонці дуже активні та ініціативні кияни, що всі вони
люблять власний район і готові попрацювати, щоб він став
найкращим. Ми залюбки підтримуємо такі ініціативи, звісно що ми не ЖЕК і не депутати,
бюджетних ресурсів не маємо,
щоб самотужки навести лад.
Але в нас є бажання оновити
Оболонь, зробити її чистою
та комфортною, тому допомагаємо людям матеріалами
і професійними майстрами, –
розповіла Ганна Свириденко,
лідер Громадського руху «Правозахист Оболоні». – Зробити
потрібно дуже багато і це видно з заявок. Зараз ми виконуємо лише частину робіт, а левова їх частка буде виконана
у жовтні, коли ми проведемо
у нас в районі осінню Толоку».

ПРОБЛЕМ НЕ ОМИНУТИ
Навіть гарні справи натикаються на спротив. За останні місяці ми стикнулися з ситуацією,
коли політичні забобони одного
чи двох мешканців будинку позбавляють їх сусідів можливості
навести лад у власному дворі.
Нещодавно на активістів «Правозахисту Оболоні», які саме
дізнавалися, що потрібно відремонтувати, з кулаками накинувся мешканець будинку № 18
з вул. Лайоша Гавро.
«Нам не потрібно, щоб ви тут

ремонтували лавки чи під’їзди,
і фарбувати нічого не дозволю.
Ремонт нам зробить наш депутат, а ви йдіть геть зі своєю
допомогою, двадцять років без
ремонту жили і ще проживемо», – кричав розгніваний чоловік.
Ось так через ангажовану
політичну прихильність, один
чоловік залишив весь будинок
без реальних справ, а лише з самими обіцянками людей, які зацікавилися їхніми проблемами
лише перед виборами.
Що стосується «Правозахисту
Оболоні», то це громадський рух
ініціативних оболонців, головна
мета якого навести лад у районі,
а не вступати в політичні чвари.
Тому якщо до вас не завітали наші активісти, то ви можете звернутися до однієї з наших палаток, які щодня стоять в людних
місцях Оболоні і там дізнатися,
як спільно навести лад у власному дворі.
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П ОДАРУЙТЕ БЛИЗЬ К И М П О С МІ ШК У
Прийшла осінь, похолоднішало, саме тому час зігріватися посмішками в колі друзів, родичів, сусідів та просто
близьких людей. В суботу
19 вересня о 16:00 у День
народ
ження «Смайлика» на
Оболоні за адресою: вул.
Маршала
Малиновського,
36 (біля спортмайданчику)
відбудеться традиційне дитяче свято «Долоньки-Оболоньки». Воно пройде за підтримки Ганни Свириденко
під гаслом «Поділись своєю
посмішкою». Адже саме посмішка стане своєрідною перепусткою на свято. «Справжнім сюрпризом для малечі
стане квест, де команда переможців отримає призи.
Крім того, всіх гостей очікує
багато конкурсів, солодких
гостинців та казкових персонажів, з якими можна буде
сфотографуватися. Наприкінці свята на всіх очікує лотерея з подарунками. Та найголовніше – на святі буде визначений двір-переможець
конкурсу дитячих малюнків
та листів для бійців АТО»,
– розповіла Наталя Гайдук,
керівник проектів Громадського руху.

Громадська
приймальня
інформує

До приймальні «Право
захисту Оболоні» нео
дноразово зверталися
мешканці району зі
скаргами на різні сум
нівні заклади харчуван
ня та відпочинку. Зок
рема багато звернень
було щодо кафе на пля
жі «Вербний». Люди за
значали, що саме через
цей заклад пляж по
стійно
забруднений.
Вони просили вирішити
питання незаконної за
будови
прибережної
захисної смуги іхтіоло
го-ботанічного заказ
ника «озеро Вербне».
Крім того, через харак
терний контингент від
відувачів кафе, батьки
змушені постійно су
проводжувати дітей на
віть старшого шкільно
го віку, не кажучи вже
про приклад, який ба
чить підростаюче поко
ління.
В підтримку своєї ініціативи
закрити кафе, оболонці зібрали понад 150 підписів і надали їх керівникові Громадської
приймальні
«Правозахисту
Оболоні» Марині Кочур. Вона,
як професійний та досвідчений юрист, передала скаргу
людей в міську прокуратуру

«БА Т ЬКІ ВЩИН А » БОРОТ ИМЕТ ЬСЯ
З А СП РА ВЕДЛИВІ Т А РИФИ
«Батьківщина» продовжуватиме боротися за зменшення
тарифів та цін на послуги ЖКГ. Робота має бути побудова
на в двох напрямках: встановлення справедливої ціни на
газ та повернення населенню газу власного видобутку,
адже саме з ціни на газ складаються тарифи на тепло та
гарячу воду», – сказала Юлія Тимошенко.
Політик зауважила, що «підняття тарифів є великою помилкою
уряду», оскільки люди не здатні
платити такі необґрунтовані та
завищені тарифи.
Лідер фракції також повідомила, що «Батьківщина» звернеться
із заявою про злочин до органів
прокуратури щодо тих посадовців, які порушують закон про ринок газу і віддають газ власного
видобутку «не населенню, а комерційним структурам на кримінальній основі».
Про недопущення підняття тарифів для населення неодноразово говорила і Ганна Свириденко,
лідер Громадського руху «Правозахист Оболоні». Зокрема вона зазначала, що зараз ми достеменно
не знаємо енергетичного балансу
– скільки виробляємо та скільки
споживаємо енергії. У нас немає
Єдиної державної системи моніторингу виробництва, постачання, транспортування, споживання
та оплати за паливно-енергетичні ресурси і комунальні послуги
(ЄДСМ). Відповідний законопро-

З ПЛЯЖУ «ВЕРБНИЙ» ПРИБРАЛИ
СУМНІВНИЙ ШИНОК

та Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища.
Громадська активістка Людмила каже, що довго придивлялась, як відвідувачі цього
сумнівного закладу наводили
безлад біля водоймища та забруднювали пляж. «Людям
наб
ридло таке свавілля і ми
разом вирішили припинити
це неподобство, адже чиновники зокрема КП «Плесо» закривали на це очі», – розповідає жінка.
Чиновники довго розглядали скарги, але нарешті дослухалися до вимог людей та
відреагували. Тиждень тому
почався демонтаж кафе на
Вербному озері.

Марина Кочур,
керівник
Громадської
приймальні
руху
«Правозахист
Оболоні»

«Люди прийшли до приймальні «Правозахисту Оболоні» вже доведені до відчаю
марною боротьбою з цим закладом «культурного відпочинку». Ліквідоване кафе було
встановлено незаконно. Адже відбувалося порушення природоохоронного законодавства.
Активно забудовувалася прибережно-захисна смуга іхтіолого-ботанічного заказника
«озеро Вербне». Відповідно до ст. 89 «Водного
кодексу України» прибережні захисні смуги
є природоохоронною територією з режимом
обмеженої господарської діяльності. Тобто забороняється будівництво баз відпочинку, дач,
гаражів та стоянок автомобілів. Споруди, що
не відповідають встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню з прибережних захисних смуг. Добре, що завдяки
ініціативі оболонців та постійним зверненням
влада все ж відреагувала і почала демонтаж
кафе».

ект вже 9 місяців блукає по Верховній раді і ніяк не потрапить на
голосування. Цілком зрозуміло,
що запровадження системи ЄДСМ
гальмують ті, кому не вигідні прозорі стосунки на ринку енергетичних ресурсів. Тому й не дивно, що
енергоємність нашої економіки в
3-5 разів вища порівняно з високо
розвинутими країнами.
«Відсутність обліку дозволяє
владі стверджувати, що населення оплачує лише незначну частину вартості енергоносіїв. Тоді
як розробники ЄДСМ, навпаки,
переконують, що українські споживачі давно платять в декілька
разів більше порівняно зі справжньою вартістю», – розповіла Ганна
Свириденко.
Зважаючи на ситуацію, лідер
Громадського руху зауважує, що
зараз потрібно заощаджувати. Допомогти в цьому можуть дво– чи
тризонні лічильники на електроенергію. Коли вам їх установлять,
можна буде користуватися елект
роенергією вночі, і сплачувати за
неї на 50% менше.

новини
Оболоні

ЗАХИСТ ЙОРДАНСЬКОГО
ОЗЕРА ТРИВАЄ

В середу 9 вересня під головуванням Володимира Бондаренко відбулося засідання
постійної комісії Київради з питань культури та туризму, на якому оболонські активісти підняли питання щодо надання території
навколо Йорданського озера спеціальних
статусів історичної та культурної спадщини, щоб захистити його від забудовників. В
результаті була створена комісія з метою
розгляду ситуації.
Тим часом «Правозахист Оболоні» продовжує свою діяльність по захисту озера в
судах. «Це добре, що громадськість також
відстоює озеро. Ми зі свого боку постійно
тримаємо це питання під контролем. Наразі ми через суд домагаємося повернення
землі у власність громади, – пояснила Ганна
Свириденко, лідер Громадського руху. –
Чергове засідання повинно було відбутися
на минулому тижні, але його вкотре перенесли. Хочу зазначити, якщо забудовники
думають, що через затягування справи ми
втомимось боротися за озеро, то вони помиляються. Громадський рух разом з оболонцями не дозволить забудувати рекреаційну
зону поруч з Йорданським озером. До речі,
є гарна новина для оболонців, Київрада надала статус скверу земельній ділянці розміром 0.3 га на вул. Лайоша Гавро, 9-е».

4 ПравоЗахист Оболоні Наші долоні для Оболоні

Смішно

ЗНАЙ НАШИХ

КВ ІТУЧИ Й БУДИНОК Н А ОБ ОЛОН І
Пенсіонерка Тодорчук Вален
тина Харламівна, яка майже
все життя мешкає на Оболоні,
дбає про рідний район вже
п’ять років. Жінка, яка за фа
хом бібліотекар, перетворила
подвір’я на справжній сад.

Увага,







– Пане міліціонере, п’ять
хвилин тому грабіжник зняв у
мене з руки годинник!
– Чому ж ви одразу не покликали на допомогу?
– Я боявся розкрити рота: у
мене чотири золоті зуби.






Дружина чоловікові:
– Милий, сьогодні, в обідню
перерву я забігла до тебе на
линами. Але згодом вона померла,
а я у її пам’ять продовжую робити
нашу спільну плідну справу. Складнощі виникали з поливом. Але я не
здавалася. Спочатку носила воду
з п’ятого поверху, але потім допомогли небайдужі люди. І ми разом
з’єднали шматки шлангу. Тепер
поливати квіти стало набагато
легше. Хочу зазначити, що використовуємо ми виключно технічну
воду», – розповідає Валентина Харламівна.
Але за словами оболончанки буває і таке, що квіти виривають з корінням. «Непорядні люди викопали
іриси. А перед 9 травня позрізали
всі тюльпани. А влітку зрізали лілії.
Ми навіть не встигли дочекатися,

Конкурс-селфі «Відкрий
к о н к у р с всім свою Оболонь»
«Правозахист Оболоні» продовжує конкурс-селфі. Нашому 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». Сфотографуйте себе на найкращому, на вашу думку, фоні Оболоні, 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.

коли вони розквітнуть. Також були
випадки, коли люди зривали квіти
під ноги, щоб ми їх більше не саджали, а деякі двірники навіть скошували наші квіти. Після такого опускаються руки. Але ми все одно кожен
рік весною висаджуємо нові квіти.
А з осені сіємо деякі культури, щоб в
квітні, коли все починає розквітати,
наш будинок потонув у квітах», –
розповідає Валентина Харламівна.
Пенсіонерка закликає людей не
чекати, коли хтось замість них наведе лад та красу біля будинку. Вона
вважає, що якщо кожен оболонець
буде доглядати за прибудинковою
територію, або хоча б не заважати,
то Оболонь буде найквітучим та затишним районом для життя.

Конкурс

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

Увага,

конкурс

роботу і взяла з кишені твого
піджака 300 $.
– Нічого страшного, я вже
два тижні, як там не працюю...






Молода дружина приготувала вечерю. Самій скуштувати – страшно, кота шкода.
Сидить, чекає чоловіка.






– Ти де працюєш?
– На роботі.
– А що ти там робиш?
– Додому хочу.






– У тебе теща в якій галузі
працює?
– У медичній.
– Терапевт?
– Ні, п’явка. Кров смокче.

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 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.

НОВА ЗАГАДКА

Фото з сайту www.obolon.name

Валентина Харламівна разом із
сусідками наводить лад біля прибудинкової території на вул. Маршала Малиновського, 28. Жінки висаджують квіти на клумбах та біля
будинку. Навіть зробили огорожу
біля зеленої зони, щоб туди не заїжджали машини та не псували красу.
А біля самого будинку оболончанки
висадили справжню оранжерею.
Очі радують п’ять різновидів чорнобривців, три сорти різнокольорового левового зеву, сокирки, петунії,
настурція, конвалії, різнокольорові
фіалки, кручені паничі, жоржини,
ромашки, соняшник, майори, троянди, кали та навіть декоративна
капуста і жасмин. Особливо подобається касмєя – ця квітка дуже гарна
та квітне з ранньої весни до пізньої
осені. Насіння місцеві мешканки купують за власний кошт. Крім квітів
жінки саджали кущі та дерева. Також вони замість двірників поливають своїх духмяних красунь.
«Почалося все, коли сусідка Тетяна попросила допомогти в благоустрої прибудинкової території.
Ми разом із нею посадили квітки
та кожен день доглядали за рос-

Ідеальний кандидат на
думку роботодавців:
– Йому 22, але має 20 років
стажу;
– Має дві вищі освіти і вчену
ступінь;
– Готовий працювати за 1
мівіну в день.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
Перем ож цем
Конку рсу-се лфі
всім
«Відкрий
свою Оболонь»
стала мешканка
Ганна
району
Овчаренко, яка
надісла ла нам
своє фото на
оболонській набережній. Ганна
отримує чудовий рюкзак. Вітаємо з перемогою!

Переможцем конкурсу став Карен Налбандян, його
батьки першими впізнали місце та надіслали нам відповідь: на фото-загадці зображено колишній Будинок побуту на вул. Маршала Малиновського, 34. Карен отримує
в подарунок сучасний та комфортний рюкзак. Вітаємо з
перемогою!
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