ТОЛОКА. ЯК ЗРОБИТИ КАЗКУ У СВОЄМУ ДВОРІ

ЯК СТОЛИЧНІ ЧИНОВНИКИ ВОДУ «ОЧИСТИЛИ»

2 стр

ВИБОРИ 2015. ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ

2 стр

3 стр

ЗА ЧЕСНІ ВИБОРИ
І н ф ор м а ц і й н и й б ю л ет ен ь
Жовтень 2015 року

ПОШУК РІШЕНЬ – СП ІЛЬНА С ПРА ВА

НА ДВОРОВИХ ЗУСТРІЧАХ ОБОЛОНЦІ
РАЗОМ З ГАННОЮ СВИРИДЕНКО ЗНАХОДЯТЬ
СПІЛЬНІ РІШЕННЯ БАГАТЬОХ ПРОБЛЕМ
В нашому районі продовжуються традиційні зустрічі Ганни Свириденко, кандидата в депутати Київради від 59 виборчого округу, з громадою району. Одна з таких зустрічей відбулася минулої середи за адресою вул. Лайоша Гавро, 14а.
«Я завжди виступаю за відкриту
форму спілкування з оболонцями прямо на вулиці, це прийнятий формат у
Європі – віч-на-віч. Це кращий спосіб
тримати руку на пульсі життя району, адже так швидше знаходиш спільну мову з сусідами, – пояснила Ганна
Свириденко. – Такі зустрічі у нас проходять традиційно вже п’ять років. Тому ми знаємо про всі проблеми людей,
і у форматі зустрічей знаходимо шляхи їх рішення».

Велика кількість людей, що прийшли на зустріч, підтвердили, що вони підтримують саме такий формат
взаємодії. Адже вони змогли обговорити наболілі питання: завищені тарифи, умови створення ОСББ, законність розміщення в їхньому будинку
магазину та офісів. А головне, мешканці попросили Ганну Свириденко
допомогти їм правильно оформити
документи на створення ОСББ.
«Наша громадська приймальня для

цього і працює, щоб допомагати людям. Ми чекаємо вас на прийом і допоможемо все зробити», – запевнила
кандидат у депутати Київради.
Також людей цікавило питання, чи
буде Ганна Свириденко продовжувати
свою роботу після обрання депутатом.
«Рік тому це питання теж цікавило багатьох людей. Вони питали, що
буде, якщо я не стану депутатом. Відповідь вам всім відома – нічого не
зміниться. Наш Громадський рух як
працював, так і працює. І надалі буде
працювати для людей. І наші з вами
зустрічі та пошук спільних рішень також залишаться регулярними», – запевнила Ганна Свириденко.

Громадська приймальня Ганни СВИРИДЕНКО

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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АКТУАЛЬНО
КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ
НА ЗАКУПІВЛІ ЛІКІВ
«КМДА за гроші столичного бюд
жету придбала препарати для ліку
вання онкології в три рази дорожче,
ніж Міністерство охорони здоров’я»,
– повідомляє інтернет-ресурс «Укра
їнська правда». Мова йде про препа
рат «Доцетаксел – Віста», який МОЗ
минулого року – вже після падіння
гривні – закупив за 3210 грн., а ки
ївська мерія придбала за 8560 грн.
Як зауважують громадські акти
вісти, тендер був прописаний під
одного учасника ринку, унеможлив
люючи участь інших компаній-кон
курентів із більш дешевими препа
ратами.
«Чиновники КМДА розіграли кла
сичну корупційну схему, вписавши
в тендерну документацію лише одне
дозування препарату – 140 мг, яка є
лише у одного виробника, – розпо
відає член правління «Центру проти
дії корупції» Олександра Устінова.
– Тому вони могли ставити будь-яку
ціну, навіть в три раз більшу, оскіль
ки не було ніякої конкуренції. Якби
тендер був проведений прозоро, а
умови були конкурентними, то мож
на було б закупити в три рази більше
препаратів».
Слід відзначити, що на сьогодні в
Україні зареєстровано 15 препара
тів-аналогів з тією ж діючою речови
ною, проте з іншим дозуванням.
До речі, цього року КМДА закупи
ла ще один препарат для лікування
онкохворих за завищеною ціною.
Так, препарат «Трастузумаб» був
закуплений за ціною 14701,80 грн,
хоча максимальна оптово-роздрібна
ціна, зареєстрована в Україні в реє
стрі оптово-відпускних цін, складає
12500 грн.
Обидва тендери проводилися під
керівництвом голови комітету з кон
курсних торгів Департаменту охо
рони здоров’я КМДА А. Ю. Скіб’яка,
зазначають у ЦПК.
НА ПАПЕРАХ ВОДА
В БЮВЕТІ ЧИСТА
Столичні чиновники вражають
своєю винахідливістю та всемо
гутністю. Лише одним розчерком
пера вони можуть робити чудеса,
наприклад, зробити отруйну воду
в бюветі на вул. Лайоша Гавро, 10
чистою. Саме такий висновок мож
на зробити з відповіді Оболонського
міжрайонного управління Держепід
служби, надісланого в приймальню
Громадсь
кого руху «Правозахист
Оболоні». Відповідно до листа, вода
в бюветі відповідає нормі. Санстан
ція посилається на результати дослі
дження води, проведені 10 вересня.
Ситуація принаймні дивна, адже
з часу, коли Громадський рух провів
незалежне дослідження води, влада
не провела жодних ремонтних робіт.
До речі, так і не дозволила це зроби
ти Громадському руху. Нагадаємо,
що необхідне обладнання – фільтробеззалізувач та ультрафіолетова
лампа – вже два місяці лежать на
складі, а «Правозахист Оболоні» бо
реться з чиновниками-бюрократами
за право встановити його на отруй
ному бюветі. Тільки після таких
робіт вода дійсно буде безпечною
та чистою. На жаль, неофіційно нам
пояснили, що до 25 жовтня – Дня го
лосування – дозволу не дадуть. Тим
не менш ми продовжуємо боротися
за право оболонців пити чисту воду.

КА З К О ВА О БО ЛО НЬ
ЯК МАЛЕНЬКІ ОБОЛОНЦІ САМОСТІЙНО НАВОДЯТЬ
ЗАТИШОК ТА КРАСУ У ВЛАСНОМУ РАЙОНІ

Біля будинку за адресою вул. Героїв Сталінграда, 9а причаївся справжній казковий двір. Його прикрашають герої
із мультфільмів, різні казкові персонажі та фігурки. Таку
красу зробили місцеві мешканці. Вони не чекали допомоги від комунальників чи влади, а самі дружньо прикрасили
свій двір.
ДО СПРАВИ ВСІ РАЗОМ
Головним ініціатором створення такого дива стала місцева
пенсіонерка Любов Іванівна. А
допомогли їй реалізувати таку
ідею дітлахи з цього ж будинку.
«Два роки тому я вийшла гуляти з онуком, подивилася на
пусте подвір’я і мені закортіло
його оживити та зацікавити дітей. Тоді я зробила черепашку.
Коли діти її побачили, в них загорілися очі. І вони разом вирішили зробити свій двір найкращим. Вже за два літа зроблено 15
експозицій», – розповідає Любов
Іванівна.
Коли діти разом з бабусею Любою, так вони її називають, батьки спокійні.
«Коли діти зайняті ділом, їм
ніколи займатися сторонніми
справами. Дітей потрібно зав
жди займати ділом та довіряти

їм», – розповідає жінка. Також
Любов Іванівна зазначає, що діти, які прикрашали майданчик
власноруч, потім дивляться за
ним, щоб ніхто нічого не пошкодив. Вони цінують власну працю.
На майданчику постійно грається десь 15 діточок. Всі вони
приймали участь у виготовленні
експозицій. Приходять сюди гратися і дітки із сусідніх будинків.
Вони також долучаються до благоустрою майданчику. Казкову
хатку робили хлопці самостійно.
Біля хатки зробили казкове болото з жабенятком, водяні лілії
на озері та лебедів, яких виготовили із п’ятилітрових пляшок.
«Будемо робити Машеньку,
адже в неї вже є її друг ведмідь.
Його зробив наш сусід дідусь,
якому 94 роки. Також він зробив для нас лелек. Він все життя
вирізав різні вироби із дерева,

тому із задоволенням допоміг
прикрасити наш майданчик. А
інший дідусь із сусіднього двору
допомагав зробити крокодила»,
– розповідає хлопчик Коля.
До майстрування майданчику
долучилися всі сусіди, вони привезли квіти для клумб, а двірники збирали порожні пляшки для
озера. Всі разом навели лад у
власному дворі.
СВЯТО ДВОРУ
З часу появи такої краси, у дворі започаткували нове свято –
Відкриття дитячого майданчика.
«В червні ми його відкриваємо,
а у жовтні закриваємо. На святі
діти співають, танцюють та роз-

повідають вірші для всіх присутніх», – розповідає Любов Іванівна. Саме так зустріли діти журналістів «Правозахисту Оболоні»
і влаштували для них справжній
концерт, адже, як виявилося, у
Любові Іванівни був День народження. Жінку прийшли привітати діти зі всього будинку. А
найактивніші Коля, Даша та Діана із радістю співали пісень.
Щоб діти не втрачали бажання
підтримувати порядок у своєму
дворі, активісти «Правозахисту
Оболоні» запросили їх будинок
взяти участь 17 жовтня у Покровській Толоці. Громадський
рух надасть їм необхідні матеріали, щоб двір став ще кращим.

П І Д ГО Т О В КА Д О Т ОЛОКИ ТР ИВАЄ
Наслідувати приклад маленьких оболонців можуть і старші мешканці району. Ще не пізно подати заявку на Толоку від свого будинку. Зараз вже
близько 40 будинків готуються до оновлення власних дворів. Їх мешканці
вже визначилися з переліком робіт та необхідною кількістю матеріалів. І
вже зовсім скоро матеріали будуть доставлені учасникам Толоки, щоб 17
жовтня люди могли всі разом вийти та оновити свої двори.
«Я дуже позитивно ставлюся до всіх заходів, які проходять заради благоустрою
нашого району. 17 жовтня буду із задоволенням приймати участь в Толоці. І буду туди запрошувати сусідів, – розповіла
Ірина Сазонова з вул. Лайоша Гавро, 16.
– Також хочу зазначити, що Ганна Свириденко, хоч і не була депутатом, але в
неї вже багато років працює громадська
приймальня. І я знаю, що завдяки цьому
багато людей отримують безкоштовну
юридичну допомогу. А коли мені була потрібна допомога, я шукала приймальню
діючого депутата, але не знайшла. Тому звернулася до Ганни Свириденко. На

жаль діючий депутат не займається проб
лемами народу. Допомагають лише громадські діячі. Тому прізвище Свириденко
єдине, яке лунає на нашому мікрорайоні.
Я буду за неї голосувати, адже вона чесно
працює на Оболоні та безкоштовно допомагає людям».
Нагадуємо, що за підсумками проведення Толоки буде проведено конкурс серед
учасників. Ті, хто оновить свій двір, зможуть поборотися за призи: встановлення
нових вікон у всіх під’їздах будинку, фарбування та побілка всіх під’їздів будинку
або встановлення нового дитячого майданчика.

ДУМКА ЛЮДЕЙ

Вікторія:
«Я підтримую ініціа
тиви Ганни Свириденко,
бо вона робить багато
добрих справ для свого
району. Дай Бог їй сил та
здоров’я. Адже вона на
магається зробити Обо
лонь комфортною для
життя. Ми будемо їй в
цьому допомагати. Ми всі хочемо нормально
жити, цей свинарник нам набрид. Тому меш
канці нашого будинку залюбки виходять на
суботники. Хочемо, щоб з нас брали приклад
та також долучалися до благоустрою свого
району. Крім того я вважаю, що Ганна Свири
денко – гідний кандидат в депутати. Нехай
жінка бореться на одному рівні із чоловіками.
І як хазяйка продовжує наводити порядок на
Оболоні».
Людмила:
«Мешкаю в нашому
домі з дня заселення.
Мені дуже подобається
мій район, тому я пози
тивно відношусь до того,
що Ганна Свириденко
займається його благо
устроєм. Також хочу
відзначити, що вона як
юрист робить свою роботу. Чула про Йордансь
ке озеро, що вона допомогла відстояти інтере
си громади через суд. Також знаю, що вона
влаштовує свята для дітей. Ремонтує бювети.
Займається і нашим бюветом на Лайоша Гавро,
10. А також проводить Толоки. Я один раз була
присутня на такому суботнику, стільки сміття
прибрали. Це дуже важливий момент, адже
ніхто цим не займається. Тому дякую Ганні Вік
торівні за все, що вона робить. І я б хотіла, щоб
вона стала нашим депутатом. Адже вона моло
да, перспективна, багато знає і ще й юрист».
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ОБИРАЙ В ІДП О В І Д А Л Ь Н О
Громадська
приймальня
інформує

В И Б О Р И 20 15 : НО ВІ ПРА ВИ ЛА П ЕРЕДВ ИБ ОРЧ ИХ
П ЕР Е Г ОНІ В ТА О С О БЛ И ВО С ТІ Г ОЛОСУВ АН Н Я
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПРОДАЖ ГОЛОСУ

Керівник громадської приймальні Руху «Правозахист
Оболоні» Марина Кочур пояснила, як діяти оболонцям,
щоб не втратити права голосу та які особливості цьогорічних місцевих виборів очікують на нас.
Вже за два тижні – 25 жовтня
– в країні пройдуть місцеві вибори. Цього року кияни будуть
обирати депутатів міської ради
та мера столиці. А обирати є з
кого: на крісло очільника Києва
претендують майже три десятки кандидатів, а стати депутатами Київради виявили бажання
майже 2900 кандидатів. Обрати
киянам доведеться лише 120.
Тому у круговерті виборчих
перегонів можна розгубитися.
Особливо складно зробити вибір, коли щохвилини агітатори
якогось зовсім невідомого кандидата, який тільки з’явився на
окрузі, роздають від свого шефа щедрі обіцянки. Тим часом
люди про нього вперше чують,
так само як і він чи вона ніколи не чув про мешканців свого
округу, та навіть не підозрює,
які в них проблеми. Тому най-

кращим помічником у виборі
свого депутата може стати лише
зважене рішення виборця. А для
цього потрібно відповісти собі
на кілька питань:

✓ Чи чули ви раніше про кандидата?
✓ Як довго він чи вона працює у
вашому окрузі?
✓ Що кандидат зробив за час своєї
роботи для людей?
✓ Чи часто ви зустрічаєтесь з
кандидатом?
✓ Яка в нього репутація у вашому
районі?

Давши собі чесну відповідь на
ці питання, ви зможете зробити правильний вибір. Довірити
мандат людині, яка насправді
буде відстоювати ваші інтереси
та захищати ваші права у Київраді. Тоді будуть і ремонти в будинках, і рівні дороги, і адекватні тарифи, і якісні комунальні
послуги.

О СО БЛ ИВ О СТ І П А М ’ Я ТКА ВИ БО РЦЯ
ВИ БОРІВ 20 1 5
Дата голосування – 25 жовтня
Цього року вибори вперше
пройдуть за новими правилами. Щоб не заплутувати
людей, розповімо про найголовніші зміни:

НЕ
ВА
СУ
ВИ
МО
СА

Самовисуванців
на місцевих ви
борах 2015 року
НЕ БУДЕ

ЦЬ

Кандидати у де
путати Київради
мають право
висуватися лише
від політичної
партії

У

день
голосу
вання
виборці
отримають
два бюле
тені: для
обрання
депутата
Київради та
мера міста

Відповідно до Карного
кодексу України
– Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання
виборцем для себе чи
третьої особи неправомірної вигоди: відмова
від участі в голосуванні,
голосування більше одного разу, голосування
за окремого кандидата
на виборах або відмова
від такого голосування,
передання виборчого
бюлетеня іншій особі.
Карається штрафом від
100 до 300 неоподаткованих мінімумів (від
1700 до 5100 грн.), або
виправними роботами
на строк до двох років,
або обмеженням волі на
той самий строк.

2015 р. з 08.00 до 20.00 години. З
собою треба мати паспорт або
тимчасове посвідчення громадя
нина України. Без пред’явлення
цих документів ви не зможете
проголосувати!
З 12 жовтня кожен виборець
має право ознайомитися в примі
щенні дільничної виборчої комісії
(ДВК – Ред.), утвореної за місцем
проживання, зі списком виборців
та перевірити правильність вне
сених до нього відомостей.
До 14 жовтня включно ДВК над
силає або доставляє в інший спо
сіб кожному виборцю іменне за
прошення.
Якщо ви у вказані строки не
отримали запрошення на вибо
ри, або не виявили себе у списку
виборців, то маєте право зверну
тися до органу ведення Держав
ного реєстру виборців або ДВК з
відповідною заявою до 19 жовтня
включно.
25 жовтня, отримавши бюлете
ні для голосування, уважно озна
йомтесь з їх змістом. Знайдіть
кандидата, якого ви підтримуєте
та у квадратику навпроти його
номера у виборчому бюлетені
зробіть відмітку. Пам’ятайте, що в
одному бюлетені можна постави
ти лише одну відмітку.
Заповнені виборчі бюлетені
особисто опустіть у скриньку.

О Б ЕР ЕЖ Н О – Н А О Б О Л О Н І
П О МІ Ч ЕН І « З А С І В А Л Ь Н И К И »
Перед кожними виборами традиційно
з’являються так звані «засівальники». Це
представники безвідповідальних кандидатів, які пропонують виборцям гроші
або інші вигоди в обмін на голос за свого
кандидата. «Правозахист Оболоні» застерігає мешканців району від необдуманих кроків – це порушення закону.
Що ж робити людям у такій ситуації?
Вирішувати виключно вам. Багато людей керуються такими мотивами: «треба
брати – це все одно наші гроші», «візьму,
а потім проголосую за того, кого вважаю
гідним кандидатом», «краще візьму гроші у всіх, а то потім вони у нас будуть
красти». Мотивація зрозуміла кожному,
але варто пам’ятати, яке б виправдання
своїм діям ви не вигадали, це все одно
буде називатися «підкупом виборців». А
відповідно до чинного законодавства, за
таке карають не лише того, хто дає гроші, але й того, хто їх бере.
Щоб в першу чергу захистити простих

людей від злочинних дій недобросовісних кандидатів, активісти «Правозахисту Оболоні» всю отриману інформацію
про можливу скупку голосів виборців
будуть повідомляти в МВС. Окрім цього, наш Громадський рух, для розкриття та попередження злочинних схем,
відкриває «гарячу» лінію, за телефоном
232-85-98 можна повідомити про злочини, що вчиняються проти виборчих прав
громадян.

Марина КОЧУР, керівник
громадської приймальні
«Правозахист Оболоні»,
кандидат у депутати Київради
від 58 округу
«Продавши свій голос
на виборах, люди самі себе
підставляють. По-перше,
за такі дії відповідно до Карного кодексу перед
бачена дуже сувора відповідальність. А по-друге,
продавши свій голос, не потрібно потім вимагати
від депутата відповідальної роботи. Своїми діями
ви самі підписуєтеся під аферою по ошукуванню
виборців. І кому тоді жалітися, що всі депутати

злодії, нічого не роблять для людей. І спитати за
діряві труби, високі тарифи, погані комунальні
послуги, обшарпаний під’їзд та занедбану при
будинкову територію не буде з кого. Отриманих
грошей вистачить максимум на тиждень, а жити
без прав у комунальному безладі доведеться до
наступних виборів. Тих, хто планує продати свій
голос, хочу попередити – не створюйте собі про
блем. Пам’ятайте, що коли у кандидата є можли
вість купувати сотні голосів, то він знайде спосіб
ухилитися від відповідальності. А от простій лю
дині це навряд чи вдасться. Тому будьте готові,
отримавши 500 чи більше гривень, найближчі два
роки провести за гратами».
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ЗНАЙ НАШИХ

ДЗЮДОЇСТКА-ВУНДЕРКІНД
СТАЛА ЧЕМПІОНКОЮ СВІТУ
Оболончанка Дар’я Білодід стала відомою на весь світ.
Вона здобула золото на Чемпіонаті світу в ваговій категорії до 44 кг. Її називають унікальною через те, що вона була
наймолодшою серед всіх суперниць. На момент змагань
їй було лише 14 років, а інші спортсменки були на два роки
старші за українку.
ЖАГА ЗМАГАНЬ
Займається дівчинка дзюдо
протягом 8 років. Для неї боротьба вже стала стилем життя. Але
спочатку вона займалася художньою гімнастикою. Та склалося так, що коли її тренер пішла
працювати в інше місце, дівчинка вирішила покинути цей вид
спорту, і почала приходити до залу в дитячу школу дзюдо «Юний
спартаківець», де викладають
бойове мистецтво її батьки. Дивлячись, як вони проводять тренування, дівчинка захопилася і
сама захотіла займатися дзюдо.
Та батьки спочатку таку ініціативу не підтримали, але Дар’я все
ж таки вмовила їх. І не даремно,
адже стала чемпіонкою світу та
Європи з дзюдо 2015 року. Нагадаємо, що чемпіонат Європи
проходив в липні в Болгарії, а
чемпіонат світу проходив в Боснії
та Герцеговині. Саме там наша
оболончанка здобула перемогу

в італійки. Але, як зізнається дів
чина, найскладніше було вибороти перемогу у японки. Адже
Японія – це країна, звідки пішло
дзюдо і там дуже сильна підготовка спортсменів. За словами
дівчини японки дуже сильні та
технічні суперниці.
«Найближчі змагання пройдуть в жовтні. А на кубок Європи почну їздити з весни. Наразі готуюся до всеукраїнських
турнірів. Тренуюся я кожного
дня, крім неділі. Інколи навіть
пропускаю заняття, щоб прийти
на ранкові тренування», – розповідає Дар’я.
Крім того, у вільний час вона
ще встигає займатися плаванням та вивчати англійську мову.
Зараз дівчина навчається у десятому класі але вже знає, ким хоче
стати в майбутньому. Вона вирішила стати спортивним журналістом та мріє стати олімпійською чемпіонкою.

Увага,

«Талановита
к о н к у р с Оболонь»

«Правозахист Оболоні» продов
жує конкурс. Кожен оболонець,
хто має талант чи особливе вмін
ня, може заявити про себе та
отримати за це цінний подарунок.
Якщо ви вмієте смачно готувати,
писати вірші, малювати, ліпити,
вишивати, танцювати, маєте до
сягнення у спорті, чи будь який ін
ший талант – пишіть нам за адре
сою: pravooboloni@gmail.com та
надсилайте фото. Про найтала
новитіших ми розповімо у нашій
газеті.

УВАГА! КОНКУРС

«Родина Оболоні»
Газета «Правозахист Оболоні» започатко
вує новий родинний конкурс для мешканців
нашого району – «Родина Оболоні». У нас є
дуже багато чудових місць для відпочинку,
тому ми пропонуємо оболонцям розповісти,
як проходить їхній родинний відпочинок.
Надсилайте нам свої фото, де ви всією роди
ною гарно та весело проводите час, на адресу
pravooboloni@gmail.com. Щотижня ми буде
мо визначати переможців. Найактивніших та
найвеселіших чекають чудові подарунки.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
НА МЕТІ ЧОРНИЙ ПОЯС
Батьки навіть не думали, що їх
донька стане чемпіонкою світу,
хоча її батько відомий тренер з
дзюдо, Геннадій Білодід, бачив, що
у його дочки є характер та жага до
перемоги.
Наразі батьки продовжують
тренувати свою доньку, та, як зізнається батько дівчинки, в спаринг з нею він ставати боїться.
Адже Дар’я дуже тендітна. Хоча з
іншими дітьми може з легкістю
ставати в спаринг. Також за словами Геннадія, Дар’я добре виконує
бойові прийоми. Крім того, вона
дуже технічна та може перехитрити суперників. Також за словами
батька чемпіонки, наразі дівчинка
перейшла в нову вагову категорію – 48 кг. Тому в майбутньому
планується поїздка до Японії, щоб
краще познайомитися з технікою
японців та поборотися з ними протягом двох тижнів.
Також за словами Геннадія Білодіда його дочка на шляху отримання титулу майстра спорту.
«На жаль титул майстер спорту
до 16 років не дають, але вона б
давно мала його отримати, адже
перевиконала всі нормативи. В багатьох країнах за це одразу дають
чорний пояс, але в нашій поки що
такої практики немає. Ми сподіваємося, що комісія піде на поступки
і донька отримає чорний пояс», –
розповідає Геннадій Білодід.

Переможцем конкурсу «Родина Оболоні» стала родина Мардаревіч. Пані Мирослава написала нам: «Наша родина завжди цікаво весело та корисно проводить свій вільний час. Участь у святах,
присвячених українським традиціям, що може бути кращим!? Коли відчуваєш що українці – велика нація, що ми разом і ми переможемо!». Вітаємо з перемогою! Ваш приз очікує на вас в редакції.

ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦЯ
Цього
тижня
переможцем конкурсу «Талановита
Оболонь» стала
Валентина Федишина. Вона надіслала нам на конкурс фотографії
своїх робіт. Пот
рібно зазначити,
що в Валентини
дуже незвичний
талант – вона робить
прекрасні
картинки та порт
рети з тополиного пуху. Окрім цього Валентина
ще й робить дуже гарні мініатюри з каштану. Вона зайняла перше місце на Міжнародній виставці
«Каштани в мініатюрі 2010». Вітаємо Валентину і
з радістю вручаємо їй чудовий приз.
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