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Історія Бобриці

• Х-ХІ століття - перші відомості про село Бобриця, де жили поляни. Була частиною 
Київської Русі. Тут, уздовж річок Віта та Бобриця, проходила найвідоміша лінія 
оборони київської землі – Змієві вали. 

• 1648 рік - офіційна дата заснування села як  адміністративної одиниці «слобода 
Бобриця».  Основу його мешканців складали утікачі з Речі Посполитої, а також 
козацько-гайдамацькі загони – опришки

• Вільна земля: в ті часи Приірпіння було краєм вільних козаків. 

• Символ - походження назви  походить від «бобер», адже у річках поблизу були
великі популяції бобра. 



Статистичні дані 

• Площа населеного пункту - 766 га

• Населення - 740 осіб, фактично проживає понад 2000 осіб

• Кількість дворів – 428, кількість земельних ділянок під забудову - 1620

• День села - 14 жовтня, Покрова, Храмове свято

• Освіта - початкова школа 1 ступеня
• Медичні заклади - фельдшерського-акушерський пункт

• Релігійні заклади - церква Пресвятої Богородиці (УПЦ МП)
• Заклади культури

• Будинок культури
• Музей етносу та історії с.Бобриця
• Бібліотека



Аналіз середовища PESTЕL



Політичні фактори 

• Децентралізація – реформа ще не впроваджена повністю, немає 
чіткого часового прогнозу і плану дій

• Проблема: відсутність чіткого лобістського ресурсу на рівні районної, 
обласної, Верховної рад, у Київській обласній державній адміністрації

• Новий склад Верховної Ради – можливість позитивних змін для 
повноважень місцевих рад

• Прогноз – осінь 2015 р. вибори до місцевих рад, можливість 
оновлення влади, питання щодо збереження автономності у прийнятті 
рішень у зв’язку з укрупненням громад.



Економічні фактори  

1. Бюджет 2014   (загальн. фонд) – 641 000 грн.:
- плата за землю (в т.ч. оренда та земельний податок) 66%
- трансферти 11%
- збір за використання лісових ресурсів 9%
- ПДФО 6%
- Інше 8%

2. Спеціальний фонд (в т.ч. бюджет розвитку) – 324 400 грн.:
- єдиний податок з юридичних та фізичних осіб – 94%

3. Факт виконання на 31.12.2014 р. (загальний фонд), доходи/витрати –
______ грн.

4. Факт виконання на 31.12.2014 р. (спеціальний фонд), доходи/витрати  
– _____ грн.



Економічні фактори  

5.   Місцеві податки (новий Податковий кодекс): 
- податок на нерухоме майно (від 0 до 2% від мін з\п за кв.м. –

повноваження місцевої ради)
- єдиний податок
- збір за провадження деяких видів діяльності (торговий збір)
- збір за місця для паркування транспортних засобів
- туристичний збір

6. Основа для збільшення бюджету с.Бобриця – єдиний податок, 
податок на нерухоме майно, земельний податок з юридичних і 
фізичних осіб, орендна плата за землю, акциз на роздрібну торгівлю.

Цільовий бюджет 2015 – 3,5 млн. грн.

7. Комунальне підприємство «Бобриця» має дефіцитний бюджет. 
Мін. місячна потреба в грошових коштах – 40 тис. грн, факт – 12 тис. грн. 
(7 тис грн – бюджетні, 5 тис грн – договори з населенням).



Соціально-культурні фактори  

1. Населення – 740 зареєстровано, фактично проживає більше 2 тис. осіб
- потенційні жителі (власники незабудованих земельних ділянок у 

межах села 1620)
- садові товариства – більше 800 ділянок;

2. Інфраструктура:
• Школа – деталі (початкова 1-го ступеня, 20 учнів, 4 викладача)
• Будинок культури  - зал на 135 місць, діють 3 гуртка - театральний, 

музичний,  танцювальний. Народний фольклорний колектив 
«Співучі голоси»

• Церква – кількість прихожан 60 осіб. Церковна Воскресна школа -
30 дітей

3.    Релігійний склад населення (православні – основна категорія, 
протестанти - 20)
4. Засоби комунікації - газета «Наша Бобриця», наклад 2000, кожні 2 

місяці; сайт громади www.bobrytsya.kiev.ua, дошки оголошень, група в 
фейсбук

http://www.bobrytsya.kiev.ua/


Юридичний контекст

• ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» (2011) –
позбавив місцеві ради можливості приймати «Правила забудови»

• Генеральний план с.Бобриця недосконалий, доопрацювати Генплан, а 
також додатки:
• модель перспективного розвитку с.Бобриця 
• схема архітектурно-ландшафтної організації с.Бобриця 

(максимально зазначити вимоги щодо нового будівництва на 
території села)



Юридичний контекст

• «Правила благоустрою і утримання території сільської ради с.Бобриця» 
- прийняті сільрадою у вересні 2014 р., але фактично не введені в дію 
(не відпрацьований механізм контролю благоустрою на їх основі).

• Ми не розуміємо і не контролюємо вимоги та критерії щодо 
збереження адміністративного центра у с.Бобриця (територіально-
адміністративна реформа) – загроза приєднання до гіршої, але 
крупнішої одиниці

• Бюджет 2015 – який бюджетний процес і як впливати?



Довкілля    

• Природнє середовище: 
- два ставки на річці Бобриця
(разом біля 80 га), 
- ліс навколо села (526 га), 
- річка Ірпінь з заходу, 
- луки (70 га), 
- пасовища (2 га)

• Населені пункти – сусіди:
• с. Білогородка (10 тис.), м. Боярка (35 тис.), с. Забір’я (1 тис.), с. 

Жорнівка (0,3 тис.), с. Лука (0,3 тис.).

• Відстань до Києва - 16 км, нова окружна – відстань 5 км.



Технології    

• Інтернет: провайдери Музтелеком,  Укртелеком.
40 % проникнення, 80 % охвату від забудованої території.

• Відеоспостереження на території: 8 камер, проект – 20 камер.

• Схема організації електропостачання? Потужності  ЛЕП 380 кВ 
від РП Тарасівка. ЛЕП 380 кВ від РП Музичі (х. Ковбасин). На 
Ковбасині розташована прохідна ТП ( при аварійних 
відключеннях є можливість перемикати ЛЕП 380 кВ).

• Можливий варіант аварійного перемикання від кабеля 380кВ на 
Паритет-Сервісі

• Енергозберігаючі технології у освітленні території - відсутні.

• Централізоване водопостачання, каналізація – відсутні.



SWOT-аналіз



Сильні сторони - Strengths

• Бобриця є територіальною 
одиницею з сільською радою 
(самоврядуванням) 

• Багаті природні ресурси: поряд 
каскад озер, ліси, річка

• Існує церква, молодша школа для 
дітей, магазин, дитячий 
майданчик, футбольний 
майданчик

• Краєзнавчий історичний музей
• Жителі ентузіасти – «Ми»
• Чисте село
• Декілька об’єктів стріт-арту 

• Гарна локація відносно м.Києва та 
чудові краєвиди 

• Центр села потенційно гармонійно 
організований, усі адміністративні 
будівлі поруч

• Відсутність промислових зон та 
об'єктів, які забруднюють природне 
середовище

• Розроблено та затверджено правила 
благоустрою

• Відносно гарна інфраструктура  -
дороги



Слабкі сторони - Weaknesses

• Неоднорідний соціальний склад. Мінімум три різні сегменти 
жителів з різними інтересами, цінностями

• Відсутність регулярної комункації між жителями села щодо 
громадських проблем

• Низький соціальний капітал: довіра, зв’язки між людьми, 
визначеність та дотримання норм та правил спільности

• Низька громадська активність
• Низька кваліфікація виконавців
• Відсутня «пішохідна» інфраструктура, селом незручно 

пересуватись
• Низька архітектурна цінність забудови – домінування 

непрозорих парканів



Слабкі сторони - Weaknesses

• Духовність, культура – мінімальний приорітет для мешканців
• Благоустрій – на початковому етапі впровадження на рівні 

села
• Безпека – недостатньо організована
• Інфраструктура: відсутність дитячого садочку,  середньої 

школи 2-го ступеню
• Невеликий розмір бюджету,  мало джерел доходу
• Центральна частина села неорганізована для суспільного

життя, багато закинутих територій
• Генплан існує, але він мало комунікований. Питання – чи він 

відповідає баченню села?



Можливості - Opportunities

• Залучення інвестицій під проекти
• Збільшення наповнення бюджету / нові податки
• Зростання цін на землю
• Розвиток (реєстрація) бізнесу в селі
• Реєстрація фактично проживаючих киян
• Нові території, розвиток земель – 700 нових 

незабудованих ділянок – нові мешканці з відповідним 
доходом

• Стати кращим місцем для життя за межами м.Києва



Можливості - Opportunities

• Рекреаційний\медичний бізнес
• Розвиток туризму – не шкодити природі і поповнювати 

бюджет
• Введення податку на нерухоме майно
• Збільшення земельного податку
• Борги по земельному податку, які сплатять власники 

ділянок
• Збільшення надходжень від оренди землі
• Укладення угод населенням на прибирання територій 

загального використання з КП «Бобриця»



Загрози зовнішні - Threats

• Смута в країні

• Адміністративно-територіальна реформа, ризик приєднання до більших 
населених пунктів  

• Корупція

• Втрата автентичності

• Деградація населення

• Кримінал, приїзджі

• «Дикі» туристи, мисливці



Наші цінності

• Духовність

• Законність

• Безпека

• Культура

• Творчість

• Екологічність



Напрямки розвитку села   

• Безпека

• Природа і ми

• Спорт

• Інфраструктура

• Благоустрій

• Духовність та культура

• Розвиток громади

• Фінансова спроможність

#казковеселоБобриця



Природа і ми. Банк Ідей

• Абсолютно чистий ліс, статус-
заповідника\заказника

• Комфортне середовище для життя диких 
тварин: лелеки, білки, кози, олені

• Лебеді та качки на озерах
• Ферма по вирощуванню бобрів
• Конюшня, кінний туризм
• Стоять знаки, які допомагають підтримувати 

комфортне середовища для диких тварин: 
«Обережно білки», «Обережно їжаки» і тд.

• Рибне господарство
• Територія навколо озера – територія 

громадського користування, де заборонено 
розпиття алкогольних напоїв, паління, закрито 
для транспорту



Спорт та відпочинок. Банк ідей

• У Бобриці створено умови для спорту та відпочинку 
мешканців та гостей

• Цивілізована регламентована культурна рибалка
(спортивна)

• Пейнтбольний клуб, спортивно-тактичні ігри
• Фітнес центр, каток
• Регулярні спортивні змагання
• Щорічні велоперегони Б-Б-З-Ж-Б
• Пробіг Бобриця-Київ (напівмарафон)
• Аквазона: каное, байдарки, вейкоборд
• Стадіон відповідного легкоатлетичного стандарту
• Прокат велосипедів
• Прокат повітряних куль
• Щорічний форум \ фестиваль фокусників



Культура та духовність. Банк ідей 

• Музей етносу та історії – відвідують жителі села та туристи
• «Віртуальний музей» - оцифровка матеріалів та розміщення в 

Інтернет
• Жителі села знають історію місцевості, творять 

сучасність (суспільно значима праця та активність)
• Місцева газета/сайт – важливе джерело інформації про 

життя громади, жителі можуть вести свої колонки
• Гуртки для дітей: художні, спортивні, театральні, інш.
• Будинок культури – сучасний культурний центр, 

кінопокази, інші події
• Сучасний культурний простір (містечко майстрів, 

арт-проекти, парк сучасної скульптури)
• Регулярні події регіонального значення (ярмарки і тп.)
• Бібліотека – сучасний інформаційни центр, багатий книжковий 

фонд, доступ до інтернет, копі-центр, літературні заходи
• Літній кінотеатр
• Культурні\мистецькі заходи



Інфраструктура. Банк ідей

• Храм-центр спілкування, 
«теплий», вільний доступ

• Сучасне адміністративне 
приміщення

• Центр для дітей з вадами 
ОРС

• Аптека
• Невеличкий готель в центрі
• Виробництво пелетів
• Сонячні батареї на дахах
• Свіжа випічка і 

хлібопекарня
• Проведення тренінгів, 

семінарів на території 
будинку культури

• Затишне «віденське» кафе  
або Starbucks

• Гарна дорога в Київ
• Стадіон
• Дитячий садочок
• Супермаркет 1000-2000 

м.кв
• Ярмаркова площа
• Ресторан зі смачною іжею
• Регіональне виробництво

продукції: купуємо якісні 
продукти у місцевих 
виробників

• Ярмаркова площа \
ярмарки регіону



Благоустрій. Банк ідей

• Бобриця – мистецьке село (графіті, 
статуї і т.п.)

• Освітлення: 
• архітектурне освітлення 

приватних будинків
• економне освітлення всіх 

вулиць села
• пішохідні доріжки – обов’язкова 

частина інфраструктури 
• Виділена смуга для велодоріжок на 

основних вулицях села
• Клумби визначеного формату на 

кожній розвилці (перехестя - рух 
колом)

• Контейнер для мішків для сміття 
біля кожного двору

• Набережна освітлена навколо 
двох озер

• «Парк бобрів»
• Архітектурні стадарти забудови: 

єдині вимоги до дизайну нових 
будинків та парканів

• Оглядові майданчики (ротонди, 
лавки, інші архітерктурні форми): 
світанок та захід сонця 

• Фонтан в центрі села
• Повноцінний базар
• Сортування сміття
• Платановий сквер зі стільцями
• Ліс – вичищений від сміття
• Конкурс на краще оформлення 

фасадної частини земельних 
ділянок



Безпека. Банк ідей

• Жити та гостити в селі безпечно
• Нашим дітям безпечно кататися 

на велосипедах, роликах 
• Централізоване 

відеоспостереження загальних 
місць

• КПП на всіх в'їздах ?
• Шериф - місцева поліція
• Громадські рейди – чистота 

довкілля



Місія села –
культурно історичний смисл його існування 

Ідеї для місії, які визначила громада: 

• Село, що поєднує інфраструктуру 
сучасного міста та природу 
заповідника

• Громада
• Прозоре електронне село
• Арт і еко
• Кожен знає свого сусіда, дружнє 

село
• Дбає про безпеку та комфорт 

кожного мешканця
• Де захочуть жити наші діти
• Своя соціальна мережа 

#казковеселоБобриця



Місія села Бобриця

Бобриця - дружнє арт-село, 
що поєднує сучасну 
інфраструктуру та природу 
заповідного лісу, де громада 
дбає про кожного мешканця, 
комфортне і безпечне життя 
для нас та наших дітей в 
майбутньому.

#казковеселоБобриця



План дій



Природа і ми. Чистий ліс.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідаль
ні

Примітки

Провести аудит забруднень в лісі Звіт, місця Лютий Оністрат А., 
Король О.

Провести переговори з Боярським 
ЛДС та К-Святошинським лісництвом

Визначити чим 
допоможуть

Березень Іваненко Р.
Король О.
Данченко В.

Заходи по прибиранню
а) громадські
б) лісове господарство 

План заходів 12 квітня Оністрат А.
Король О.

Взяти участь в акції 
«Зробимо Україну 
чистою» 
http://letsdoit.org.ua/
25 квітня

Визначити заходи по громадському 
контролю за дотриманням правил, в 
т.ч. рейди та штрафування

План заходів Березень Оністрат А.
Король О.

Донести інформацію
про відповідальність, 
цільові рейди

Інформування про заходи та акції постійно Сухенко Т.
Король О.

Ліс (Білогордка -Боярка та хутір Ковбасин-Ярове) чистий від сміття, створені умови для 
підтримання його у такому стані на постійній основі 

Травень 2015

http://letsdoit.org.ua/


Природа і ми. Дикі тварини, птахи. 

Цілі Критерій 
результату

Дати Відповідал
ьні

Примітки

Знайти консультанта-зоолога, 
орнітолога 

Контракт на 
постійну основу 

Лютий 2015 Оністрат А.
Коннов С.

Визначити перелік тварин, які будуть 
заселені (збільшена популяція) у 
Бобрицю (лебідь, качка, лелека, білка, 
дика коза, олень і т.д.)

Перелік, кількість, 
експертний
висновок  

Березень 
2015

Оністрат А.
Коннов С.

Розробити умови для утримання
популяції у визначеній кількості

Рекомендації
експерта

Березень 
2015

Оністрат А.
Коннов С.

Провести інформаційну кампанію Показчики (знаки)
встановлено, ін-
формація у газеті

Вересень 
2015

Оністрат А.
Коннов С.

Вивчити ситуацію з бездомними
собаками, знайти рішення

Розробити та 
прийняти програму 
регулювання 
чисельності 
безпритульних 
тварин, провести 
стерилізацію, 
розробити 

Серпень
2015

Сухенко Т.



Природа і ми. Кінний туризм   

Цілі Критерій 
результату

Дати Відповідальні Примітки

Аналіз ситуації Експертні 
висновки

Лютий Давиденко В.
Іваненко Р.

Розробка концепції розвитку кінного 
туризму в с.Бобриця

Концепція Березень Давиденко В.
Іваненко Р.
Уварова М.

с.Бобриця – місце для кінних
прогулянок, кінного спорту, є 
можливість оренди стайні і т.д.

План заходів квітень Давиденко В.
Іваненко Р.
Уварова М.

Мешканці с.Бобриця та гості активно займаються кінним 
туризмом, коні – частина всіх масових заходів, всі 
мешканці с.Бобриця знають про кінну спеціалізацію

Червень 2015



Культура та духовність. Модернізація 
музею етносу та історії   

Цілі Критерії 
результату

Дати Відповідальні Примітки

Створити віртуальний музей  -
оцифрувати матеріали та розмістити 
на сайті

Віртуальний 
музей на новому 
сайті

2015 Іваненко Р.
Ковальчук М.А.
Сухенко Т.

Публікувати матеріали з історії 
с.Бобриця в газеті та на сайті

Редакційний 
план

щомісячно Сухенко Т.
Ковальчук М.А.

Встановити сигналізацію у 
приміщенні музею

Сигналізація 
підключена

Квітень-
травень  2015

Сухенко Т.
?

Створити інтерактивні історичні  ігри, 
конкурси, реконструкції  

Мінімум 2 
інтерактивні 
заходи в музеї

2015 Сухенко Т.
Ковальчук М.А.
Урбатіс К.

Музей техніки та історії Проект у 2й 
черзі 
реконструкції 
центру

Липень 2015 Шумський А.

Музей Бобриці модернізовано: створено віртуальний музей, проводяться 
інтерактивні заходи за участю мешканців села, туристи з Києва відвідують 
музей, проводяться лекторії

Березень 2015



Культура та духовність. Модернізація 
бібліотеки     

Цілі Критерії 
результату

Дати Відповідаль
ні

Примітки

Змінити графік роботи бібліотеки на 
більш зручний для мешканців села

Новий графік 
роботи

Лютий
2015

Сухенко Т.

Провести публічні заходи-
презентації нових надходжень

Заходи проведено Лютий
2015

Сухенко Т.

Щосуботи проводити компютерні 
курси на базі бібліотеки для 
мешканців села. Знайти волонтера-
викладача

Курси працюють Квітень  
2015

Сухенко Т.

Провести зустріч з письменниками 2 зустрічі на рік Березень 
Вересень

Боровик Н.
Сухенко Т.

Ната Боровик – поет 
може організувати 
захід

Облаштувати місце для читання 
періодики

Крісло, 
журнальний столик

Квітень 
2015

Сухенко Т.

Бібліотека - сучасний культурно-інформаційний центр та літературний 
клуб, де відбувається обмін інформацією, зустрічі мешканців села з 
цікавими людьми, поетичні вечори і презентація нових книжок.

Квітень 2015



Культура та духовність. Створення 
сучасного культурного центру 

Цілі Критерій результату Дати Відповідальні Примітки

Провести реконструкцію 
будинку культури

У клубі туалет, тренінговий 
зал, ресепшин для реєстрації, 
майстерня,  інформаційний 
простір

Іваненко
Будкевич

Розробити програму заходів 
на 2015 рік, включаючи
(кінопокази, лекції, навчальні 
заходи, майстер-класи тощо) 

Сухенко
Урбатіс

Виконати програму,
Провести перший платний 
тренінг (оренда приміщення)

2016 Сухенко
Урбатіс

Клуб перетворено у сучасний культурний центр, де 
відбуваються події різних напрямків – кіно-покази, лекторії, 
навчання, майстер-класи та концерти. Дяють гуртки для 
дітей.

2016



Спорт та відпочинок

Цілі Критерії 
результату

Дати Відповідальні Примітки

Створена аквазона на озері 1 (каное, 
байдарки), пляж, волейбол, 
векйбордінг?

Відкрита для 
відвідувачів

Травень 2015 Оністрат А.
Руденко Г.

Лодки?

Прокат велосипедів + байк-кемп? Травень 2016 Оністрат А. 
Руденко Г.

Турнір зі спортивної рибної ловлі, ?

У Бобриці проводяться змагання з 
тріатлону

23 травня 2015 Оністрат А.
Король О.

Бобриця має щорічно 3 спортивних змагання з офіційних графіків 
(тріатлон +рибалка + велосипед). Працює інфраструктура для водних 
видів спорту на 1 озері.

2016 рік



Інфраструктура. Ярмаркова площа 
(= «повноцінний базар»)

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Включити в проект площі. Проект
будівництва

Лютий 2015 Іваненко Р.
Шеветовська С.

Будівництво ярмаркових рядів Конструкції 
побудовано

Серпень 2015 Іваненко Р.
Шеветовська С.

Напрацювати ідеї регулярних 
недільних ярмарок (як-то квіткова 
кожну першу неділю місяця і тд.).
Сформувати базу учасників.

Календар 
ярмарок. Старт 
– остання
неділя вересня.

Вересень 2015 Іваненко Р.
Уварова М.
Шеветовська С.

Сформувати базу щоденного базару Список
учасників

Вересень 2015 Король О.
Шеветовська С.

Ярмаркова площа – «жива», щоденно??? (двічі на тиждень) – звичайний базар,
кожної неділі в сезон – тематичні ярмарки. Центр тяжіння громади

Вересень 2015



Інфраструктура. Свіжий хліб+кав’ярня

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

На центральній площі пахне кавою і 
свіжою випічкою.

Заклад працює 2015 Сочинський В.
Іваненко Р.

З 7 ранку до 9 вечора в с.Бобриця можна придбати свіжу випічку, випити кави. 
Ранок в центрі пахне хлібом.                                                                                                 

Вересень 2015



Інфраструктура. Гарні автодороги.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Знайомство з керівництвом 
Київоблавтодору

План ремонту 
доріг

Лютий 2015 Шумський
Король
Яковенко

Консультація з сільрадою Білогородки
та міськрадою Боярки

План дій 
спільний

Лютий 2015 Іваненко
Король

Перелік вулиць для фінансування 
будівництва доріг з місцевого 
бюджету на 2016-19 рр.

Перелік, 
довжина

Березень 2015 Іваненко
Король

Проект реконструкції доріг 
«Боярка-Київ - Чоп» від 0 до 7,3 км
«Бобриця - Жорнівка» від 0 до 4,9 км
Внесення в план Київоблавтодора на 
2016 р.

Проект Листопад 2015 Шумський
Король
Яковенко

Реконструкція Ідеальна 
дорога

Вересень 2016 Шумський
Король
Яковенко

Від вїзду зі сторони Жорновки до світлофору у смт Білогородка та вїзду до 
м.Боярка ідеальне безпечне дорожнє покриття.

Вересень 2016



Інфраструктура. Стадіон.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Включити в проект реконструкції 
території навколо школи

Проект
будівництва

Лютий 2015 Оністрат А.

Виділити майданчик, підготувати, 
висадити навколо дерева

Готовий 
майданчик

Червень 2015 Король О.
Будкевич В.

Будівництво Травень 2016 Будкевич В.

Бобриця має легкоатлетичний стадіон з біговою доріжкою 2016



Інфраструктура. Аптека, ФАП, 
адмінбудівля.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Передбачити аптеку у другій черзі
реконструкції на 2016-17 рр.

2015 Іваненко Р.
Шеветовська С.

Передбачити приміщення для 
медичного закладу (ФАП) у другій 
черзі реконструкції

2015 Іваненко Р.
Шеветовська С.

Передбачити приміщення для 
адміністрації (сільрада) у другій черзі 
реконструкції

2015 Іваненко Р.
Шеветовська С.

Будівництво 2017-19

Аптека покриває потреби с.Бобриця, Жорнівка. ФАП 
працює у режимі 24\7. Є адмінбудівля. 

2019



Інфраструктура. Дитячий садок.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Реконструкція (ремонт) 
приміщення школи (можливо 
перепрофілювання потім)

Вересень 
2015

Іваненко Р.
Будкевич В.

(Можливо) будівництво дитячого 
садка у другій черзі 
реконструкції центру

Діти с.Бобриця з 2 до 6 років усі ходять у дитячий садок. Один з критеріїв вибору 
місця для життя в нашому селі.                                                                                                                            

2017



Інфраструктура. Супермаркет 1-2 тис кв м

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Провести перемовини з мережами по 
будівництву біля м.Боярка

Оністрат А. Консультація необхідна 
від спеціаліста.
Критерії?

Провести перемовини з власниками 
ділянок (можлива міна на нові 
землевідводи)

Король О.
Дідковський Є.
Іваненко Р.

На вїзді до с.Бобриця є достатньо великий магазин з необхідним асортиментом. 
Магазин – великий платник податків, реєстрація в с.Бобриця.

2017



Інфраструктура. 
Храм – центр спілкування, вільний доступ

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Безпека території навколо –
відеоспостереження

Камери на 
вході

Березень 2015 Король
Іваненко

Проведення регулярне відкритих 
концертів/репетицій – встановити 
фортепіано? 

Цікаві музичні 
події на 
вихідних

Данченко
Отець Ростислав

Відкриті двері з 8.00 до 21.00 Вільний режим 
доступу

Літо 2015 Данченко
Отець Ростислав

Демонтований паркан (в межах 
реконструкції центральної частини)

Територія без 
парканів

Літо 2015 Іваненко

Відкритий храм. Збільшилася кількість відвідувачів. Центр спілкування. Є 
бажання заходити просто так.

Жовтень 2015



Інфраструктура. Готель в центрі 

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Проект в другій черзі реконструкції 
(можливо інше місце)

Проект Чернень 2015 Іваненко Р.
Шеветовська С.

Аудит поточних можливостей по 
розселенню гостей села. Розміщення 
інформації на сайті. 

Квітень 2015 Данченко В.

Зелений туризм? Аудит можливостей. 
Організація кількох будинків для такої 
роботи.

Червень 2015 Данченко В.

Проект спа-копмлексу? Руденко Г.

В с.Бобриця є можливість розмістити до 40 чол
одночасно для проведення заходів (тренінги, семінари 
і тп). 



Інфраструктура. Енергозабезпечення.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Аудит поточної схеми 
енергозабезпечення.

Звіт, поточна 
схема

Квітень 2015 Шумський
Король

Проект енергозабезпечення з 
аварійним переключенням

Літо 2015 Шумський
Король

Аудит наявних потужностей
трансформаторів, визначення місць 
для встановлення нових

Літо 2015 Шумський
Король
Куян

Реалізація аварійного переключення 
між різними джерелами (лініями) 
електроенергії

2016-17 Король
Шумський
Куян

Реалізація програми по 100% 
електрифікацїї с.Бобриця

2016-18 Куян
Король
Шумський

Село живиться від двох\трьох незалежних джерел енергопостачання, у випалку аварій –
автоматичне переключення. 100% території села мають можливість підключення та 
укладання договору з Київобленерго

2018



Інфраструктура. 
Навігація селом за євростандартом

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Розробити бренд-бук для с.Бобриця
(в т.ч. стилістику дорожніх покажчиків 
вулиць, площ, пам’яток)

Бренд-бук Квітень 2015 Коннов С.
Уварова М.

Визначити перелік і місця для 
встановлення

Березень 2015 Коннов С.
Іваненко Р.
Будкевич В.

Замовити та встановити Травень 2015 Коннов С.
Будкевич В.

Google maps – деталізувати межі 
села, дороги та вулиці

Літо 2015 Коннов С.

Село має сучасні навігаційні позначки, кирилиця + 
латиниця. Гості села легко пересуваються.

Травень 2015



Інфраструктура. Маркетинг та PR. 

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Розробка фірмового стилю (бренд-
бук села)

Узгоджений бренд-
бук

Квітень
2015

Уварова М.
Коннов С.

Написання прес-релізів, загальних 
інформаційних текстів (копірайтинг)
для сайту, презентацій, праці з 
фондами, тощо. 

1 прес-реліз (інфо-
справка), тексти для 
розділів сайту, 
“легенда” села

Постійно Іваненко Р.
Уварова М.
Сухенко Т.

Розробка сучасного сайту  села Працюючий сайт Травень 
2015

Іваненко Р.
Уварова М.
Коннов С.

Діджітал послуги (професійні фото та 
відео матеріали, інфографіка та 
презентації)

4 готових діджітал
продукта

Квітень 
2015

Уварова М.

Створення айдентики (сувенірна 
продукція, поліграфія, мапи 
місцевості, тощо)

Узгоджено
запланований 
об’єм на 2015 р

Квітень 
2015

Уварова М.

Створення автономного  фб аккаунту
для арт-напрямку

Цілорічно 
працююча сторінка

Березень 
2015

Уварова М.
Коннов С.

“Казкове село Бобриця” – це Бренд., що ідентифікується на 
українському рівні

2015



Благоустрій. Тротуари – частина 
інфраструктури.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Проект облаштування тротуарів 
(пішохідних доріжок) влючити до 
Генплану

Змінений 
Генплан з 
проектом

Червень 2015 Іваненко Р.
Король О.
Коннов С.

Збудувати першу чергу – від вїзду до 
с.Бобриця до вул.Садової (поворот до 
центру)

Тротуар 
довжиною 600 
(?) м

Жовтень 2015 Іваненко Р.
Будкевич В.
Коннов С.

Будівництво другої черги («шарніри» 
- центральна частина).

Тротуари 
загальною
довжиною 3 км

Жовтень 2016 Іваненко Р.
Будкевич В.
Коннов С.

Будівництво 3-ї черги Тротуари
загальною 
довжиною 3 км

Жовтень 2017 Іваненко Р.
Будкевич В.
Коннов С.

Зручне пішохідне сполучення у селі. Пішки хочеться ходити. Нових 6,6 км 
тротуарів.

Грудень 2017 року



Благоустрій. Велодоріжки.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Проект облаштування веломаршрутів
на території Бобрицької сільради 
влючити до Генплану

Змінений 
Генплан з 
проектом

Червень 2015 Данченко В.
Іваненко Р.
Коннов С.

Виділити смуги велодоріжок на 
автомобільних дорогах, де це 
можливо в межах села

Виділена смуга 
велодоріжок

Вересень 2015 Король О.
Іваненко Р.
Коннов С.

Збудувати першу чергу – від вїзду до 
с.Бобриця до вул.Садової (поворот до 
центру)

Окрема 
велодоріжка
довжиною 600 
(?) м

Жовтень 2015 Іваненко Р.
Будкевич В.
Коннов С.

Збудувати велодоріжки з різним 
покриттям згідно проекту (друга 
черга)

Облаштовані 10 
км 
велодоріжок

Жовтень 2016 Іваненко Р.
Будкевич В.
Коннов С.

с.Бобриця – велосипедна «Мекка» в 16 км від Києва, початкова «точка» для 
довгих веломаршрутів по області. 10,5 км велодоріжок по території сільради

Грудень 2016



Благоустрій. Перехрестя – roundabout

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Проект реконструкції перехрестя у 
центральній частинці. 

Проект Лютий 2015 Іваненко Р.

Реконструкція перехрестя в 
центральній частині з організацією 
руху колом

Нове 
перехрестя

Липень 2015 Іваненко Р.
Будкевич В.
Конов С.

Благоустрій rounabout хутір Ковбасин Травень 2015 Будкевич В.
Оністрат А.

Внесення змін до Генплану, всі 
можливі перехрестя - roundabout

Змінений в цій 
частині Генплан

Липень 2015 Іваненко Р.
Король О.

Реконструкція/будівнитво rounabout
по вул Леніна, в нових масивах

Побудовані
перехрестя, 
щорічно 1 шт

Жовтень 2016, 
2017, 2018, 
2019 рр.

Іваненко Р.
Король О.

6 перехресть з рухом колом. Облаштовані клумби всередині Жовтень 2019



Благоустрій. Стандарти забудови

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Розробити додаток до Генплану 
«Схема архітектурно-ландшафтної 
організації с.Бобриця»

Документ Травень 2015 Іваненко Р.

Довести до населення с.Бобриця
вимоги щодо стандартів забудови 
(парканів, кольорових гам, матеріалів 
та озеленення)

Червень 2015 Тихонов М.
Король О.
Сухенко Т.

Провести роз’яснювальну роботу з 
власниками «критичних» наявних 
парканів по можливості коректив

Список, не 
менше 50%
змінено

Листопад 2015 Тихонов М.
Король О.

Провести другий етап 
роз’яснювальної роботи з 
власниками «критичних» наявних 
парканів по можливості коректив

Список, не 
менше 75%
змінено

Листопад 2016 Тихонов М.
Король О.

Конкурс на краще оформлення 
фасадної частини ділянки

Переможці в 
газету

Травень-
Вересень 2015

Тихонов М.
Король О.

В с.Бобриця працюють нові стандарти забудови, кожне будівництвто 
погоджується у сільраді. Село має власне концептуальне обличчя.

Грудень 2016 року



Благоустрій. Чистота території села.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Ввести в дію «Правила благоустрою», 
закріпити розмежування по 
прибиранню територій, провести 
роботу з населенням

Документ, 
100%
інформованість

Квітень 2015 Король О.
Будкевич В.
Коннов С.

Затвердити Регламент прибирання 
територій загального користування в 
КП «Бобриця» (регулярність, таймінг, 
стандарти якості і тп)

Документ Квітень 2015 Будкевич В.
Іваненко Р.

Закупити необхідну техніку, що наразі 
відсутня на КП «Бобриця»

Техніка в 
наявності

Травень-
жовтень 2015

Іваненко Р.
Король О.
Будкевич В.

Збільшити кількість договорів з 54 до 
150 на прибирання території села

Будкевич В.

Провести роботу з населенням по 
озелененню фасадів ділянок

Сухенко Т.
Будкевич В.
Тихонов М.

В с.Бобриця діють Правила, що забезпечують чистоту та охайність території. 
Правила виконуються всіма жителями.

Травень 2015 року



Благоустрій. Сортування сміття.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Провести переговори з 
постачальниками послуги щодо 
встановлення контейнерів у 
центральній частині міста, тендер

Договір, 
встановлені 
контейнери

Квітень 2015 Шумський А.
Сухенко О.

Довести до населення с.Бобриця
інформацію про сортування сміття та 
необхідність окремого сортування по 
деяким видам сміття

Червень 2015 Тихонов М.
Будкевич В.

Затвердити ескіз контейнеру для 
сміття для встановлення перед 
дворами. Провести переговори з 
постачальниками по вартості 
монтажу. 

Ескіз, 
погоджена
вартість

Березень 2015 Будкевич В.
Іваненко Р.

Довести до населення с.Бобриця
інформацію про можливість і 
необхідність встановлення 
контейнерів біля кожного двору.

Травень 2015 Тихонов М.
Будкевич В.

Впорядкована цивілізована схема сортування та вивозу побутових відходів Червень 2015



Благоустрій. Оглядові майданчики.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Визначити місця (біля озер, в долину 
р.Ірпінь зокрема)

Лютий  2015 Іваненко
Король
Уварова М.

Вирішити земельні питання
(виділення, міна і тд). Внести зміни в 
Генплан.

Липень 2015 Іваненко
Король
Дідковський

Включити в бюджет 2016 
облаштування майданчиків (можливо 
визначити інші джерела)

Визначене 
джерело 
фінансування

Листопад 2015 Король

Розробити та затвердити проекти, 
приблизні кошториси 

Проект Вересень 2015 Іваненко
Будкевич

Облаштувати майданчики Введені в 
експлуатацію 
майданчики

Грудень 2016 Будкевич

Облаштовані мінімум 2 оглядових майданчики, що є місцевими туристичними 
зонами 

Грудень 2016 року



Благоустрій. Набережна, «парк бобрів».

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

План благоустрою навколо озер –
включити у Генплан.

Змінений
Генплан

Липень 2015 Іваненко
Король

Проект благоустрою замовити, 
впорядкувати земельні питання
Парк «бобрів»? – де і хто.

Проект, межі 
земельних 
ділянок 
впорядковані

Серпень 2015 Іваненко
Руденко
Король

ДЖЕРЕЛА фінансування
не бачу

Включити фінансування будівництва 
першої черги в бюджет 2016, інші 
джерела пропрацювати

Грудень 2015 Король

Перша черга будівництво
Парк «Бобрів»?

Вересень 2016

Друга черга будівництво Вересень 2017

Третя черга будівництво Вересень 2018

Набережна зона – місце для ранкових пробіжок і вечірніх прогулянок. «Парк 
бобрів» – місцева пам’ятка

Вересень 2018



Благоустрій. Фонтан. Сквер зі стільцями.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Проект реконструкції центральної 
частини – врахувати фонтан

Проект Лютий 2015 Іваненко Р.
Коннов С.
Шеветовська С.

Будівництво фонтану Фонтан Серпень 2015 Будкевич В.
Шеветовська С.

Визначити місце для скверу Винесення в 
натуру ділянки

Березень 2015 Будкевич
Король
Шеветовська С.

Закласти сквер Висаджені 
дерева,
впорядкована 
територія

Квітень -
Червень 2015

Будкевич
Шеветовська С.

Фонтан та сквер – частина обліку села. Місця «тяжіння» вечірніх прогулянок. Літо 2018



Благоустрій. Освітлення.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Аудит поточної схеми освітлення 
вулиць.

Звіт, поточна 
схема

Квітень 2015 Шумський
Король

Проект освітлення вулиць села. Проект Липень 2015 Шумський

Поетапна реалізація проекту, перехід 
на діодне освітленя. Угода з 
підрядником, інші джерела 
фінансуваня крім бюджету села.

Грудень 2015 Король
Шумський
Коннов

Архітектурна підсвітка – частина 
обліку села. Реалузвати перші обєкти
(храм, стара контора).

Вересень 2015 Іваненко
Уварова М.

Всі вулиці мають енергоефективне освітлення.
Архітерктурна підсвітка надає характерного обліку нічному селу

Червень 2017



Безпека. Діти – безпечно пересуватись на 
велосипедах, роликах.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Обмеження швидкості по селу 60 
км/год. Встановити знаки. Пішоходні
переходи. Визначити місця. 
Встановити.

Червень 2015 Король О.
Будкевич В.
Коннов С,

На вїзді встановити електронний 
вимірювач швидкості, мигаючий 
овтий світлофор над переходом

Червень 2015 Будкевич В.
Коннов С.

«Лежачі поліцейські» сучасного 
формату перед пішоходними
переходами

Будкевич В.
Коннов С.

Діти вільно пересуваються територією села. 2015



Безпека. Централізоване 
відеоспостереження.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Монтаж відеокамер, 20 шт. Контроль 
всіх в’їздів у село.

Лютий 2015 Іваненко
Король

Встановити на всіх в’їздах знаки 
«Бобриця», «на території ведеться 
відеоспостереження», «територія 
громади під охороною 
«Євробезпека»»

Травень 2015 Іваненко
Король

Монітори спостереження вивести на 
всі можливі пункти охорони 
(приватні)

Березень 2015 Оністрат А.
Шеметовський В.

Будь-хто в’їжджаючи в село розуміє, що ідентифікований. Всі рухи по території записуються 
та зберігаються  протягом 1 тижня 

Травень 2015



Безпека. Місцева поліція/безпека.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

В штат сільради «інспектор з 
громадської безпеки» (колишній 
співробітник МВС)

Король
Іваненко

Схема спільного моніторингу та 
реагування всіма приватоними
охоронними структурами

Оністрат А.
Шеветовська С.

Реєстрація будівельників та інших 
тимчасово проживаючих на території 
села. Проект Положення.

Положення 
прийнято

Лютий 2015 Шумський
Король
Оністрат
Шеветовська С.

Реєстрація Весна 2015 Король
Оністрат
Шеветовська С.

Рівень злочинності в селі близький до 0, нижче, ніжу у сусідній населених пунктах. 2015



Благоустрій. Мистецьке село. 
Короткострокові цілі.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальн
і

Примітки

Створення МАФів у рамках 
архітектурно-ландшафтних груп  
(зупинки громадського 
транспорту, лавки, альтанки)

У наявності: 
7 зупинок, … лавки 
та … альтанки

Серпень 
2015

Уварова М.
Коннов С.
Шеветовська
С.

Узгодити дії з архітекторами.

Створення арт- об’єктів (стріт-арт, 
скульптури, інсталяції, тощо) під 
брендом фестивалю “Республіка”

У наявності 16 арт-
об’єктів (10 – стріт-
арт, 4 – скульптура, 
2 – ланд-арт)

Липень 2015 Уварова М.
Шеветовська
С.

Побутові райдери митців 
?(житло, годування, 
трансфер)

Проведення партисипативних
воркшопів, створення МАФів та 
арт-об’єктів з залученням громади

2 громадські арт-
локації (літній 
кінотеатр на 
рибгоспі та сцена 
біля озера 1)

Червень 
2015

Уварова М.
Шеветовська
С.

Перевірити технічний стан 
локацій  узгодити бюджет, 
зібрати орг. комітет та 
команду волонтерів

Створення арт- об’єктів у рамках 
архітектурно-ландшафтних груп  
(стріт-арт, скульптури, інсталяції, 
тощо)

- Круговий рух 
“Хутір Ковбасин”;
- Центральна 
частина

Літо 2015 Уварова М.
Шеветовська
С.

Відкрите питання  - треба 
сінхронізувати дії з 
архітекторами-проектантами

У 2015 р. Бобриця робить перші помітні кроки на шляху до перетворення села у центр 
сучасного мистецтва під відкритим небом.

2015



Благоустрій. Мистецьке село. 
Довгострокові цілі.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Арт-резиденція (місце для відпочинку 
та праці митців, що перетворюють 
село на музей сучасного мистецтва 
під відкритим небом)

Узгоджений
проект (модель
праці)

Вересень 2015 Уварова М.
Шеветовська С.

Агенція з урбаністики, виставка-
продаж садово-паркової скульптури 
та інших мистецьких об’єктів
благоустрою для продажу

Презентація  та 
узгодження
проекту

Березень 2015 Уварова М.
Шеветовська С.

Арт-база відпочинку  Презентація 
проекту та 
узгодження 
локації

Вересень 2015 Уварова М.
Шеветовська С.

Парки скульптур  (2 парки за різними 
тематиками)

Презентація,
узгодження 
плану дій на 5 
років

Березень 2015 Уварова М.
Шеветовська С.

Бобриця - місце для життєдіяльності та відпочинку “агентів змін” - спеціалістів з 
територіального розвитку  та благоустрою (архітектори, громадські діячі, проектні 
менеджери, діячі культури та митці). 

2019



Фінансова спроможність. Бюджет.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Виконати бюджет 2014 р. у розмірі не 
менше 3,5 млн грн.

Грудень 2015 Іваненко
Король

Щорічно реєструвати 4 нових 
платника єдиного податку на 
території сільради

Іваненко

Протягом 2015 року разом з 
інспекцією ДАБК організувати аудит 
та введення ВСІХ будинків в 
експлуатацію. 

Коннов
Король
Будкевич

Щорічно, з 2016 р. вводити в 
експлуатацію не менше 50 будинків.

Король

У 2016 р. забезпечити будівництво 
АЗС на території Бобрицької сільради.

Король
Оністрат
Іваненко

Довести розмір річного бюджету с.Бобриця у цінах 2015 року до 10 млн грн. За 2015-19 рр. 
залучити до місцевого бюджету та витратити на розвиток і утримання інфраструктури села 
34 млн грн.

2019 р.



Фінансова спроможність. Аудит.

Цілі Критерій
результату

Дати Відповідальні Примітки

Укласти договір про співпрацю 
сільради, КП Бобриця та благодійного 
фонду з BakerTilly Україна

Березень 2015 Іваненко
Король
Будкевич

Затвердити облікову політику та 
сформувати вхідний баланс згідно 
міжнародних стандартів обліку

Літо 2015 Іваненко
Король
Будкевич

Аудиторський звіт по 2015 року Лютий 2016 Іваненко
Король
Будкевич

Забезпечити прозорість та справедливість відображення використання коштів місцевого 
бюджету, визначити вартість активів громади

2016



Джерела фінансування

• МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ – 34 млн. грн.

• ВНЕСКИ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК - 10 млн грн.

• ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ ЖИТЕЛІВ – 2 млн грн

• ГРАНТИ – 5 млн грн
=======================================================
ВСЬОГО : 51 млн. грн.

• МІСЦЕВИЙ БЮДЖЕТ – 3,4 млн. грн.

• ВНЕСКИ ВЛАСНИКІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК - 1 млн грн.

• ДОБРОВІЛЬНІ ВНЕСКИ ЖИТЕЛІВ – 0,3 млн грн

• ГРАНТИ – 0,3 млн грн
=======================================================
ВСЬОГО : 5 млн. грн.

2015

2015-19



Результати реалізації стратегії (1) 

1. 30 нових робочих місць у с.Бобриця
2. Річний бюджет с.Бобриця – 10 млн. грн.
3. Чистий ліс, збільшення популяції диких птахів і тварин
4. Розвинений кінний туризм
5. Модернізований музей, реконструйована бібліотека, сучасний культурний 

центр.
6. Три спортивних змагання всеукраїнського масштабу щорічно.
7. Центральна площа, ярмаркова площа з регулярними ярмарками.
8. Кав’ярня і пекарня у центральній частині.
9. Побудовано 4 км нових автодоріг (внутрішні), 6,6 км тротуарів, облаштовано 

10,5 км велодоріжок (грунт + тверде покриття). 
10. Реконструйовано два відрізки дороги обласного підпорядкування 7,3 + 4,9 

км («Бобриця-Жорнівка», «Боярка-Київ-Чоп»), ідеальна дорога до Києва.



Результати реалізації стратегії (2)  

11. Побудований легкоатлетичний стадіон.
12. Впорядковано 2 га паркової території навколо школи, легкоатлетичний 
стадіон.
13. Функціонує дитячий садок для дітей 2-6 років, капітально відремонтоване 
приміщення школи.
14. На території Бобрицької сільради побудовані АЗС та супермаркет (дорога 
Боряка-Білогородка).
15. В с.Бобриця є постійно діючі місця для проживання 40 чол. гостей села.
16. Встановлені покажчики вулиць, пам’яток  та визначних місць згідно 
стилістики.
17. Найбільші 6 перехресть перебудовані під рух колом (клумби всередині).
18. Затверджені та виконуються стандарти забудови, село має власний 
архітектурний стиль.
19. Введено в експлуатацію 300 нових будинків.
20. Організовано 3 місця з контейнерами для збирання сортованого сміття.
21. Кожен дві має свій контейнер, з якого централізовано двічи на тиждень 
збирається сміття.



Результати реалізації стратегії (3)  

21. Кожен дві має свій контейнер, з якого централізовано двічи на тиждень 
збирається сміття.
22. Облаштовано 3 оглядові майданчики.
23. Облаштована набережна навколо озер.
24. Побудовані фонтан та влаштований сучасний сквер у центрі села.
25. Село має кілька незалежних джерел енергопостачання, світло не 
вимикається ніколи.
26. Всі вулиці села мають сучасне світлодіодне освітлення.
27. Організована безпека пересування дітей дорогами села, контролюється 
швидкість.
28. Працює 20 камер на основних дорогах та перехрестях, централізований 
моніторинг.
29. Працює місцевий інспектор з безпеки («шериф»).
30. Бобриця – сучасне арт-село, арт-центр масштабу країни. Щорічно 
проводяться скульптурні пленери та мистецькі фестивалі. Парк скульптури 
європейського масштабу.



#казковеселоБобриця



#казковеселоБобриця


