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Ч ОМУ О Б ОЛО Н Ц І В П О З Б А В Л Я Ю Т Ь

ПРАВА Н А Ч И С Т У ВОДУ?
На сьогоднішній день для більшості мешканців столиці однією з найважливіших проблем є
якість питної води. Різні фахівці
та дослідження стверджують, що
вода з наших кранів придатна
лише для побутового використання – прання, миття посуду,
але не для вживання. Оболонь
не виключення, більше того, нещодавні дослідження експертів
Інституту колоїдної хімії та хімії
води ім. Думанського НАНУ, довели 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.
Вихід з цієї ситуації – капітальна реконструкція або заміна систем водопостачання. Та ми всі
розуміємо, що це дуже коштовний та тривалий у часі процес.
Наразі альтернативою воді з-під
крану є артезіанська вода з бюветів. Але й тут на оболонців очікує
небезпека.
«Правозахист Оболоні» за допомогою експертів з Інституту
колоїдної хімії та хімії води НАНУ перевірив стан води у трьох
бюветах за адресами вул. Лайоша Гавро, 10, просп. Героїв Сталінграду, 9а та 14, – розповідає
Ганна Свириденко, лідер Громадського руху. – Воду в останніх
двох бюветах фахівці визнали
придатною для вживання. Але й
там багато показників близькі до
перевищення норми. А от у бюветі за адресою вул. Лайоша Гавро,
10 вода виявилася небезпечною
для людей. Вміст заліза у цій воді перевищує норму більше ніж
у три рази. Тривале вживання

Більше місяця Громадський рух «Право
захист Оболоні» домагається дозволу
встановити нове обладнання на
бюветі за адресою вул.
Лайоша Гавро, 10,
щоб
оболонці

такої
води
призводить до захворювання
печінки, розвит
ку раку та збільшення ризику інфаркту. Це
вода IІI класу – небезпечна
вода, не придатна для довготривалого пиття».
Щодня з цього бювету беруть
воду тисячі людей. А на початку
серпня, коли на Оболоні більше
ніж на добу вимкнули воду і не

могли пити чисту та безпечну воду. Але
чиновникам з водоканалу легше напи
сати відписку, ніж дати дозвіл на
встановлення. Боротьба
за права оболонців
триває.

організували підвіз питної води,
до бювету постійно стояла черга
мінімум з 40 людей. Вони знають, що вода небезпечна, але іншого виходу в них не було.

«Ми
знай
шли як
вирішити
цю проблему і зберегти
здоров’я оболонців.
На бюветі потрібно встановити фільтр-обеззалізувач
та ультрафіолетову лампу. Тоді
вдасться знизити рівень заліза
до норми, окрім цього вода буде
очищена від бактерій. Цю ініціативу підтримали більше тисячі
оболонців. Ми навіть знайшли

Громадська приймальня Ганни СВИРИДЕНКО

спонсорів, які придбали це устаткування і готові за власний кошт
змонтувати його, – пояснює
Ганна Свириденко. – Але тут почалися проблеми. Громадський
рух «Правозахист Оболоні» звернувся до керівництва СВКП «Київводфонд» та ПАТ «АК «Київводоканал» з проханням посприяти
у встановленні на бюветі зазначеного обладнання. Від них пот
рібен лише дозвіл. Але його ми
не можемо отримати вже більше
місяця».
Незрозуміла ситуація спантеличила всю громаду Оболоні.
Люди знають, що вода небезпечна, чиновники знають, що вода
небезпечна, є можливість це виправити, але дозвіл ніхто не дає.
«Київводфонд» та «Київводоканал» просто переадресовують наші запити один до одного. І такий
розквіт бюрократії «та паперового футболу» ми маємо після Революції гідності, під час якої заради
нового життя загинули десятки
патріотів.
Дуже прикро, що наші чиновники так і не навчилися працювати для людей, адже поки вони
марнують час на відписки – хоча
швидше дати згоду – тисячі оболонців у небезпеці. Вони змушені
пити небезпечну воду, ризикуючи не лише своїм здоров’ям, але
й здоров’ям своїх дітей.
Та «Правозахист Оболоні» не
збирається миритися з такою
байдужістю. Ми зупинили незаконне будівництво на Йордансь
кому озері, допомогли тисячам
оболонців домогтися правди в
судах, тож нам стане сил примусити чиновників працювати для
людей і дозволити встановити
нове обладнання на бюветі.

Попередній запис за тел.: 232-85-98
Час роботи: понеділок – п’ятниця з 10.00 до 19.00
Адреса: вул. Мате Залки, 10в
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ОБОЛО НЬ ОНОВЛЮ ЄТЬСЯ

З КОЖНИМ ДНЕМ
В нашому районі вже другий місяць працює спільна ініціа
тива оболонців та Ганни Свириденко по благоустрою та
оновленню дворів. За цей короткий термін вдалося навес
ти лад у 19 будинках і ще майже півсотні дворів готуються
до великого прибирання.
В осінній період, коли дачний сезон підходить до свого за
вершення, і всі кияни вже повернулися в місто, програма
Ганни Свириденко по благоустрою Оболоні набула особ
ливої популярності. У приймальню Громадського руху
«Правозахист Оболоні» щодня надходять звернення обо
лонців про бажання оновити свій двір чи будинок. Люди
самі організовуються та вирішують, які роботи потрібно
провести, а Громадський рух допомагає їм матеріалами
для роботи: фарба, пензлі, брус, а якщо потрібно то і свар
ка та майстри. Та практика показує, що оболонці майже
все можуть зробити своїми руками, до роботи стають і ста
рі, і малі, а потім всі разом милуються результатом.
«Заявок дуже багато, люди прагнуть навести лад у дворах.
Я відвідую кожен двір, де проводяться роботи. Ви знаєте,
вже через кілька годин спільної праці подвір’я не впізнати,
вони стають яскравими та оновленими, – розповідає Ган
на Свириденко, лідер Громадського руху «Правозахист
Оболоні». – Хочу ще раз наголосити, що у середині жовтня
ми будемо проводити Толоку, завдяки якій всі бажаючі
зможуть оновити свої двори. Тому не гайте часу, звертай
теся до приймальні за адресою вул. Мате Залки, 10в».

ОНОВЛЕНИЙ ДИТЯЧИЙ
МАЙДАНЧИК
ДЛЯ 5 БУДИНКІВ
У минулу суботу на дитячому майданчику на вул. Приозерна, 8, 8а, 8б, 8в,
10а зранку і аж до вечора кипіла робота.
Більше двох десятків місцевих мешканців разом з дітьми вийшли наводити лад
на майданчику. Мами, татусі та бабусі
дружньо фарбували гойдалки, гірки, пісочницю. Дідусі наносили новий пісок, а
онуки їм допомагали, навантажуючи свої
маленькі відеречка. Врешті майданчик
перетворився на новий, засяяв різними
кольорами, а на стінках навколо місцева
дітвора намалювала все, що хотіла.
«Прийшла на прибирання з донечкою,
адже вона проводить тут дуже багато
часу. Ми залюбки вирішили разом пофарбувати майданчик. Скажу відверто,
що на суботник виходила давно. Тому
коли сусіди запросили, одразу погодилися. Такі ініціативи Ганни Свириденко підтримуємо та будемо завжди приймати у
них участь», – розповіла Людмила, місцева мешканка.

Тільки протягом серпня-вересня 2015 року до
Громадського руху «Правозахист Оболоні»
Надійшло заявок спільно
покращити благоустрій у будинках
Роботи виконані у будинках
Підготовчі роботи тривають
у будинках
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НА ПРИОЗЕРНІЙ, 6 а З’ЯВИЛИСЯ НОВІ НАКРИТТЯ ВІД ДОЩУ
Мешканцям будинку не вистачало навісу від дощу біля парадних. Тому активісти «Правозахисту Оболоні» швидко допомогли вирішити цю проблему. У минулий
вівторок біля двох під’їздів були встановлені нові накриття. Крім цього, мешканці
будинку дружно вийшли на суботник. Вони фарбували паркани, лавки та жваво
спілкувалися між собою. А також від душі дякували за допомогу. А біля першого під’їзду, де місцеві мешканці зробили надзвичайно гарну пару лелек, вдалося
повністю відновити стару лавку, в якої перегнили ніжки. Її «закували» в металевий
каркас, тепер простоїть не одне десятиліття.
«Мене на роботи біля свого будинку запросили. Тому я з задоволенням прийшов.
Я взагалі постійно ходжу на суботники. Був не один раз на толоці на Вербному озері. Тому такі ініціативи Ганни Свириденко підтримую», – розповів Анатолій Олександрович.
Підтримала роботи і його сусідка Людмила Миколаївна: «Мені дуже подобається
Ганна Свириденко як людина. Тому я із задоволенням вирішила підтримати її ініціативи і навести лад біля власного будинку».
НОВІ
ГОЙДАЛКИ
ДЛЯ МАЛЕЧІ
Добре попрацювали задля благоустрою свого двору
і мешканці будинку
№16 на вул. Лайоша Гавро. Увечері
минулої
середи
вони дружно вийшли на двір, щоб
пофарбувати лавки, паркан та дитячий майданчик. А активісти
«Правозахисту Оболоні» тим часом зробили для місцевої малечі
нову гойдалку. Її тут не було вже кілька років, тому малеча надзвичайно зраділа подарунку. А місцевий мешканець Тарас Тихонович майстерно покерував, щоб вирівняти звалені стовпчики на
зеленій зоні.
«Тут ремонтували дорогу, та знімали бордюри. А разом з ними
повалили нам стовпчики огорожі, тепер вони в різні сторони нахилилися. Треба відновити, бо коли вони падають, то на рештки
газону паркують автівки. І
взагалі добре,
що організували таке наведення ладу,
спасибі велике», – розповіла Валентина
Олександрівна,
мешканка цього будинку.

ПОФАРБУВАЛИ ПАРКАН, ЛАВКИ
ТА ОНОВИЛИ СХОДИ
Людно було
у минулу неділю біля будинків
№14
та 14а на вул.
Лайоша Гавро.
Цього дня місцеві мешканці
всі разом оновлювали територію біля будинків. Разом
з активістами
«Правозахисту
Оболоні» люди
пофарбували всі парканчики в окрузі, стовпи біля парадних, а потім перейшли і на паркани сусідніх будинків. А наші помічники
тим часом відремонтували розвалені сходи у під’їзд.
«На жаль, ЖЕК вже давно не займався благоустроєм прибудинкової території. Тому такі ініціативи я особисто дуже підтримую.
Мій 8-річний син Андрій залюбки взяв участь в заході», – розповіла
пані Тетяна.
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ОБ И Р А Є М О В І ДП О В І ДА Л Ь Н О
В столиці триває підготовка до майбутніх виборів
мера та депутатів у міську раду. ЦВК вже навіть ви
значилася з виборчими округами. Таким чином, ві
домі межі 58 та 59 виборчих округів. Оболонці по
винні знати свій округ і місця розташування вибор
чих дільниць, на яких буде проходити голосування.
Округ №58
Межі виборчої дільниці

Адреса місцезнаходження
дільничної виборчої комісії

вул. Гавро Лайоша: 8;
вул. Мате Залки: 2/12, 4, 4б;

вул. Гавро Лайоша, 4г
(школа №232, фойє)

вул. Мате Залки: 4а, 6б, 8–8а,
8в;

вул. Мате Залки, 8г
(школа №216, хол)

вул. Мате Залки: 8б;
вул. Приозерна: 8б–12а;

вул. Гавро Лайоша, 4г
(школа №232, спортивна зала)

вул. Гавро Лайоша: 2–2б, 4–4б;

вул. Гавро Лайоша, 4г
(школа №232, актова зала)

вул. Гавро Лайоша: 1–1а, 3,
5–7;

вул. Гавро Лайоша, 7а
(ЖЕК №502, актова зала)

вул. Гавро Лайоша: 9–9в,
9д–9ж;

просп. Оболонський, 2б
(школа №219, хол)

вул. Гавро Лайоша: 11–11а,
11в–11г, 17–17а;
просп. Оболонський: 2а;

просп. Оболонський, 2б
(школа №219, актова зала)

вул. Гавро Лайоша: 9г, 9к, 11б,
11д;
пл. Дружби Народів: 2–2а, 8;

просп. Оболонський, 2б
(школа №219, хол)

Громадська
приймальня
інформує

90-річчя – чудова нагода зі
братися всією родиною ра
зом та привітати найріднішу
бабусю з Днем народження.
Особливо приємно, коли та
кий ювілей відзначають у на
шому Оболонському районі.
Нещодавно наша сусідка На
таля Григорівна Рощупкіна з
вул. Приозерна відзначила
саме такий ювілей і запроси

Округ №59
Межі виборчої дільниці

Адреса місцезнаходження
дільничної виборчої комісії

вул. Мате Залки: 7/5, 10–10б,
12/3;
просп. Героїв Сталінграда: 1;

вул. Мате Залки, 8г
(школа №216, спортивна зала)

вул. Мате Залки: 10в;
вул. Приозерна: 2а–8б;

вул. Мате Залки, 8г
(школа №216, спортивна зала)

вул. Мате Залки: 5а;
просп. Героїв Сталінграда:
7–7б, 9, 11;

вул. Гавро Лайоша, 24а
(школа №211, спортивна зала)

вул. Гавро Лайоша: 18а,
22б–24б;
вул. Гавро Лайоша, 22а
вул. Мате Залки: 3а;
(школа №233, спортивна зала)
просп. Героїв Сталінграда: 11б;
вул. Гавро Лайоша: 14–16, 18,
22;
вул. Мате Залки: 1/12, 3;

вул. Гавро Лайоша, 22а
(школа №233, 2-й поверх, хол)

просп. Героїв Сталінграда: 9а,
11а, 13–13а, 15;

вул. Гавро Лайоша, 24а
(школа №211, спортивна зала)

вул. Маршала Малиновського:
28а–28б, 32б;
просп. Героїв Сталінграда:
15а–15б, 17, 19;

вул. Гавро Лайоша, 22а
(школа №210, спортивна зала)

вул. Маршала Малиновського:
28, 30–32а, 36;
просп. Героїв Сталінграда: 17а,
19а;

вул. Гавро Лайоша, 22а
(школа №210, актова зала)

ЮЛІЯ ТИМОШЕНКО:
«ІНДЕКСАЦІЯ ЗАРПЛАТ
ТА ПЕНСІЙ МАЄ
СКЛАДАТИ 73%»
«Батьківщина» наполягатиме на індексації зарплат та пенсій на рівні 73
відсотків.
На цьому наголосила Юлія Тимошенко.
«Ніякої індексації заробітних плат та
пенсій згідно з українськими законами
зараз не відбувається. Відповідно до законодавства треба на 73 відсотки провести підвищення пенсій та заробітних
плат. Це та безтолкова інфляція, запущена абсолютно непрофесійною політикою», – заявила вона.
Анонсоване підвищення соціальних
стандартів на 10-13% Юлія Тимошенко
пов’язує з майбутніми виборами. «На
10-13 відсотків перед виборами підвищують пенсії та заробітні плати для того, щоб вкотре обвести людей навколо
пальця. Перед виборами кинути таку
«фінансову кістку…» – вважає лідер
фракції.
Народний депутат також звернула увагу, що так звані «соціальні стандарти»
виплачуватимуться урядом не у вересні,
а в жовтні.
На її думку, індексацію зарплат та пенсій треба було проводити з першого дня
цього року.
«Не принижуйте людей! Просто закони виконуйте! Гроші для цього є! Просто
припиніть корупцію», – закликала політиків лідер «Батьківщини».

ВІТАЄМО ЮВІЛЯРКУ-ОБОЛОНЧАНКУ З 90-РІЧЧЯМ
ла на гостину Марину Кочур,
керівника громадської прий
мальні «Правозахисту Обо
лоні».
Тож у минулу п’ятницю, 11
вересня, Марина Кочур заві
тала до щасливої оболонсь
кої родини. У квартирі юві
лярки панувала святкова ат
мосфера, всі метушилися,
готувалися до святкування.
Бабця дуже зраділа гостям з
Громадського руху. Пригос
тила чаєм та розповіла про
своє життя.

Родом Наталя Григорівна з
Уралу. Там у 16-річному віці її застала війна. Ще зовсім юній дів
чині довелося швидко дорослішати, адже тоді всі – від маленького до великого – працювали на
перемогу. Люди згуртувалися, як
і зараз всі українці. За своє життя Наталі Григорівні довелося
перепробувати дуже багато професій: вона була і кочегаром, і
слюсарем у паровозному депо. А
після закінчення війни, працювала на хлібозаводі, потім – на
станках, в лікарні, і навіть встигала займатися вишивкою.
Особисте життя у жінки склалося добре, вона вийшла заміж,
народила двох дітей. Діти виросли та роз’їхалися. Донька переїхала жити в Київ на Оболонь, сюди
ж переїхала і Наталя Григорівна
після смерті чоловіка. Тепер уся
велика родина живе разом.
«Наша бабця раніше просила
поховати її на Уралі, але зважаючи на ситуацію останніх років, сказала, що хоче зостатися
в Україні. Каже, що вже звикла
до сала і до українських пісень,
навіть радіо слухає українською
мовою, все розуміє. Щоправда,
саму мову ще не вивчила», – розповідає Надія, дочка Наталії Григорівни.
Зараз 90-річна ювілярка вже
не така прудка як у молодості,
але вона досі читає, в’яже, виховує правнуків та радіє життю.
«Від імені «Правозахисту Оболоні» я поздоровляю Наталю
Григорівну з 90-річчям, бажаю
довгих років життя, здоров’я та
сімейного затишку, – розповіла Марина Кочур. – Дуже при-

ємно бувати на таких подіях. Я
рада, що мене запросили на цей
День народження. І це не дивно
– за п’ять років роботи нашого
Громадського руху, з більшістю

оболонців я знайома особисто,
а з багатьма навіть добре товаришую. За цей час ми всі стали
однією великою дружньою оболонською родиною».

ДО РЕЧІ. На минулому тижні Марина Кочур допомогла оболончанці добитися справедливості у суді. До приймальні «Правозахисту Оболоні» звернулася жінка з проханням посприяти домогтися
справедливості. Її чоловік, інвалід другої групи, який був ліквідатором Чорнобильської катастрофи, помер внаслідок захворювання, пов’язаного з виконанням робіт з ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС. Вдова на законних підставах звернулася до Управління ПФ в
Оболонському районі м. Києва з проханням перевести її на пенсію
у зв’язку з втратою годувальника. Але Пенсійний Фонд відмовив їй
через те, що відсутні первинні документи, що підтверджували б періоди перебування її чоловіка в зоні відчуження.
Марина Кочур, керівник Громадської
приймальні руху «Правозахист
Оболоні»
«Жінка звернулася наприкінці травня цього року.
Нам вдалося їй допомогти, адже дії Пенсійного Фонду
є неправомірними. Ми допомогли їй скласти позовну
заяву до суду. Після чого Оболонський районний суд
зобов’язав Управління Пенсійного Фонду України в
Оболонському районі провести переведення позивача на пенсію у зв’язку з втратою годувальника. І, не
дивлячись на те, що Пенсійний Фонд подав апеляцію,
нам вдалося виграти справу».

4 ПравоЗахист Оболоні Наші долоні для Оболоні

Маючи значне стратегічне значення, оболонська земля часто
ставала свідком кровопролитних
сутичок. В часи Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького, на Оболоні
відбулась одна з найбільших битв
козаків з польсько-литовським
військом, результатом якої стало
підписання Білоцерківсь
кого договору 1651 р.
Упродовж ХVІІ початку ХVІІІ ст.
господарське та громадське життя
Києва почало поступово розширюватися. Збільшується чисельність населення, пожвавлюються
торгово-економічні
відносини.
Близькість Дніпра, заплавні озера,
річка Почайна сприяли розвитку
на території Оболоні рибальства,
ремесел та промислів, зростанню
торгівлі. На оболонських луках
збирали велику кількість лікарсь
ких рослин. На річках Почайні,
Сирці, Глибочиці будувались водяні млини. Після перебування
в Києві імператора Петра І, з боку Оболоні почали укріплювати
дерев’яно-земляні вали, а пізніше
насипали нові та встановили гарматні башти.
Слід зазначити, що в цей період
відбувалась активізація духовного та культурного життя. Тільки
на Оболоні, Куренівці, Пріорці існувало більше 20 монастирів та
церков. Найбільш відомі з яких
– жіночий монастир Святого Миколая, католицька релігійна місія, храм Святих Першоверховних
Апостолів Петра і Павла, Йорданський жіночий монастир, Покрови Пресвятої Богородиці та ін.

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.

Щ О Н Е М О Ж Н А Д АР У В АТ И
Купуючи подарунок, ми завжди замислюємося, а що ж краще
подарувати? Адже багато хто чув про те, що деякі речі краще не
дарувати. Але, чи знаєте ви, що не можна дарувати?
ГОДИННИК
Найвідоміша
прикмета для закоханих
з розряду «що не
можна дарувати» –
годинник. У народі
існує повір’я: якщо подарувати коханому або
коханій годинник, то ви
дуже скоро розлучитесь.
ГОСТРІ ПРЕДМЕТИ
Ще одна прикмета – не можна
дарувати ножі, голки. Стосовно
ножів, то такий подарунок принесе нещастя в будинок.
Подібна прикмета існує в більшості європейських країн.
ШКАРПЕТКИ І ХУСТКИ
У православних країнах ніколи
не дарують носові хустинки. Вважається, що разом з подарунком
в будинок прийдуть чужі сльози.
Тому на похоронах, отримуючи
хустки для церемонії прощання,
йдучи, потрібно її повертати,
щоб не принести біду в дім.
Подаровані шкарпетки
принесуть власникові
далеку дорогу.

Увага,

конкурс

ПРИКРАСИ І ДЗЕРКАЛА
Оскільки
перли
вважають сльозами
русалок, то дарувати
їх теж недобра прикмета. Навіщо комусь чужі сльози?
Надприродні властивості приписують дзеркалу.
Воно, в якості подарунка, принесе власнику багато клопоту з неприкаяними душами.
КВІТИ І КНИГИ
Ще одна прикмета для молодих: щоб у нареченого з нареченою склалося щасливе сімейне
життя, їм не можна один
одному дарувати книги до весілля. Також
не можна дарувати
коханій дівчині жовті
квіти, тому що жовтий
колір – це колір розлуки. Ще нещасливими
квітами вважаються
гвоздики.
ПУСТИЙ ГАМАНЕЦЬ
Не треба дарувати порожні гаманці, сумки – такий подарунок
принесе фінансові проблеми.
Але, щоб відвести неприємності, потрібно покласти в подарунок паперову купюру.

Конкурс-селфі «Відкрий
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 про-понуємо 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 пуб
лікуватися протягом вересня в кожному номері «Правозахисту Оболоні». На переможців очікують цінні подарунки.

Смішно
Усі вважають, що мрія кожної дівчини – знайти ідеального чоловіка.
Нічого подібного! Наша мрія
– їсти й не гладшати!
  

До банкомату підходить
жінка з хлопчиком років п’яти.
Мама:
– Зараз візьмемо гроші й
підемо до крамниці…
Вставляє картку в банкомат,
дістає гроші.
Хлопчик тихим голосом запитує:
– Мам, а там що, татко сидить?
  

– Послухай, Петре, ти вже
дорослий самостійний чоло-

Увага,

конкурс

вік. Тобі 30 років. За тебе вже
давно все має вирішувати твоя
дружина, а не мама!
  

Географія.
– Петя, скажи, що ти чув про
Панамський канал? – запитує
вчитель.
– Нічого, наш телевізор такий канал не ловить.
  

Шкільний вчитель говорить
колезі:
– Hі, працювати стало зовсім
неможливо. Учитель боїться
директора. Директор – інспектора. Інспектор – перевіряючих з Міністерства. Міністр –
батьків. Батьки бояться дітей.
І тільки діти нікого не бояться.

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

НА ОБОЛОНІ
ВІДБУЛАСЬ ОДНА
З НАЙБІЛЬШИХ
КОЗАЦЬКИХ БИТВ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
Переможцем конкурсу
селфі «Відкрий
всім свою Обостала
лонь»
мешканка раАльона
йону
Маташина, яка
надісла ла нам
селфі
чудове
своєї доньки на
фоні краєви дів
Оболоні та веселки. Вітаємо
з перемогою!

Переможцем конкурсу став юний оболонець Дмитро.
Саме він першим надіслав нам правильну відповідь на
фото-загадку – це була площа Дружби народів біля станції
метро «Оболонь». Дмитро отримує в подарунок чудовий
рюкзак. Вітаємо з перемогою!
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