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івно на екваторі осені,
коли у повітрі ще вирують
далекі відголоски літа,
а навколишня природа
вражає палітрою фарб та
відтінків, у Бобриці проходить велике
свято — День села.
Цей день вважається Храмовим
святом, тому що його дата приурочена до великого православного свята — Покрови Пресвятої Богородиці.
За традицією, всі урочисті заходи відбуваються у вихідний день, що передує
святу: цього року День народження
села відзначали у суботу, 11 жовтня.
«Протягом багатьох років День Бобриці проходив настільки масштабно,
що враження від його проведення ще
довго ходили вулицями села. Свято

Яким ми бачимо
село Бобриця
через 3-5 років?

ень села

збирало жителів навколишніх сіл та
містечок, до нас приїздили майстри
з усієї України, а сама програма була
насичена різноманітними розвагами
та виступами. Цього року ми змінили
формат святкування з огляду на події,
що відбуваються в країні», — коментує
програму урочистих заходів сільський
голова Олександр Король.
Зміна формату полягала в тому, що
цього року заходи з нагоди Дня села
мали соціальну та благодійну спрямованість, а кількість урочистих заходів
та масштабність народних гулянь були
значно меншими. Не дивно, що і девіз
свята звучав у дусі часу: «У національній єдності — наша сила!».
Традиція відкривати свято з духовності залишилась незмінною: опів-

дні у Свято-Покровському храмі відбувся молебень за мир в Україні.
У програмі свята цього року були
такі заходи: концерт, вікторина з історії села, лотерея, показ документальних фільмів альманаху «Відкритий доступ» про реальних людей
з сільської місцевості з активною
громадянською позицією. А під час
урочистостей до жителів Бобриці з
вітальним звернулися керівництво
села та активні діячі громади. Не обійшлося і без подарунків: батьки новонароджених дітей отримали грошові премії, а активні учасники суспільного та культурного життя
села — пам’ятні відзнаки.
стор. 2

Комунікатор ідей

Розмова з автором ініціативи «Казкове село
Бобриця» Романом Іваненком
«Я живу в Бобриці. Тут мій дім», —
такими словами розпочинає розмову
ідейний натхненник ініціативи «Казкове село Бобриця» та один із засновників
Бобрицького сільського благодійного
Фонду «Розвиток та благоустрій» Роман
Іваненко. Власне, себе він воліє називати комунікатором ідей — людиною, яка
допомагає втілювати задуми та реалізовувати найсміливіші проекти.
***
Коли я переїхав жити до Бобриці,
мені багато чого не подобалось і до цього часу не подобається. Власне, коли ти
починаєш постійно проживати у сільській місцевості, то звертаєш увагу на
речі, на які ти раніше уваги не звертав.
Скажімо, в сільській місцевості існує досить рудиментний норматив
усунення неполадок в електромережі.
Якщо в Києві (чи іншому місті) — це
дві години, то за 1 км від межі Киє-

ва — це одна доба. А в сучасному світі
важко уявити, як можна прожити добу
без світла. Такі відверті рудименти з
далекого минулого ускладнюють життя, тому їх потрібно змінювати відповідно до сучасних потреб комфортного
життя людини. Таких моментів у мене
накопичилось доволі багато — інфраструктура, освітлення, окремі елементи благоустрою, чистота.
На жаль, у нас не сформовані ще
місцеві громади у тому вигляді, в якому вони існують, наприклад, у європейських країнах. Але досвід подорожей
і проживання за кордоном говорить,
що все має бути інакше! Адже місцеві
спільноти є джерелом, суттю населеного пункту, в який ти приїжджаєш. Ось
цю ідею я маю намір донести до оточуючих. Люди творять місце, де вони живуть, а не хтось міфічний у Верховній
раді чи ще десь. Ключ до якості життя

знаходиться у відповіді: «А що я зробив
сьогодні для того, щоб моє село Бобриця було комфортним?».
Приємною особливістю Бобриці є
те, що центр села відокремлени від великих доріг, що взагалі не характерно
для нашої країни. Тож, у нас дійсно є
можливість створити простір, приємний для відпочинку та дозвілля. Я
впевнений, що у Бобриці за рахунок
цього та природи навколо протягом
2-3 років є можливість стати найкращим населеним пунктом для проживання поза межами Києва.

Перші кроки назустріч
казці

Відправною точкою роботи стала
«візуалізація мети» у вигляді словосполучення «казкове село Бобриця».
стор. 3

15

жовтня 2014 року жителі
села Бобриця, зокрема,
автори ініціативи «Казкове село Бобриця» та
учасники Бобрицького сільського благодійного фонду «Розвиток
і благоустрій», розпочали «стратегічну сесію»
для того, щоб намітити спільні цілі на напрям
руху з розбудови та розвитку Бобриці.
В сесії взяли участь мешканці села —
Роман Іваненко, Казимір Урбатіс, Сергій
Коннов, Олександр Король, Андрій Оністрат, Владислав Данченко та інші. У якості
модератора виступила Тамара Сухенко, яка
застосовувала у своїй роботі найсучасніші
методи проектного планування.
За словами учасників, мета цих зустрічей — розробити концепцію розвитку села,
визначити пріоритетні цілі та завдання, плани з їх впровадження, сформувати команду,
яка буде працювати над втіленням рішень.
стор. 4
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Громада села Бобриця висловлює подяку
усім організаторам
свята, а також тим, хто
підтримав його своєю працею та ресурсами: Тамарі Сухенко
за ідеї для сценарію
та друк поліграфії,
Валерії Сорочан, Марії Іваненко, Філіпу
Сухенко, Марині Іголкіній за розпис бобрів, Людмилі Корчак
за конкурс дитячого
малюнка, Ковальчуку
Миколі Андрійовичу
за історичну вікторину, директору Будинку культури Казіміру
Урбатісу та директору
школи В. Кушнір за
організацію прийому та дозвілля дітей,
а також: Андрію Буровському, Івану Капетію, Петру Левіну,
Ані Сунгоровій, Лесі
Подольській — за
фінансову підтримку дитячого будинку,
Жані Чадюк, Наталії
Янішевській — за
закупку призів для
лотереї та подарунків
дітям та всім, хто взяв
участь у святкуванні!
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стор. 1

Мешканці села підтримали ініціативу допомогти дитячому будинку Міжнародної благодійної фундації
«Отчий дім» з села Петрівське, де зараз перебуває 103 дітей-сиріт, з них
53 — діти-переселенці. Чуйність людей
перевершила всі очікування. Бобричани зібрали овочі, фрукти, солодощі,
іграшки та дитячий одяг, щоб передати малечі. Біля заповненого вщент
возика, що був прилаштований біля
сцени, стояли ще й баночки з консервацією, принесені турботливими бабусями.
Крім того, 11 дітей-сиріт були запрошені на свято Бобриці, де взяли
участь у іграх, конкурсах та майстеркласах разом з дітьми — мешканцями
Бобриці. Також для них було організовано катання на конях та інші розваги.

ень села

Село Бобриця завдячує своїм іменем великій популяції бобрів, що раніше мешкала у річках поблизу. Одна
з річок також називалася Бобриця.
Тому організатори свята вирішили
влаштувати майстер-клас з розпису
садових скульптур бобрів, які потім
були продані на аукціоні, а гроші також направили у дитячий будинок.
Окрім того, жителі села підтримали ініціативу збору коштів для допомоги співвітчизникам, які перебувають на Сході країни. Для цього була
проведена лотерея, всі кошти від якої
пішли на допомогу співвітчизникамучасникам АТО.
По завершенні урочистих подій
група жителів на чолі з бобрицьким
сільським головою Олександром Королем відвідали дитячий будинок
«Отчий дім» та передали подарунки
та речі, зібрані під час свята.

КОМЕНТАР
«Свято Бобриці було добрим та
світлим, відповідало вимогам часу.
Рада, що жителі громади підтримали
благодійні ініціативи, зробили крок
до встановлення добросусідських відносин з дитячим будинком, згадали
свою історію. Хочеться вірити, що після історичної вікторини у мешканців
села збільшиться інтерес до книг про
історію Бобриці та її родів і вони ще
раз відвідають краєзнавчий музей.
Спільноти розвиваються тоді, коли вони об’єднуються заради вирішення спільних проблем, досягнення спільних цілей,
допомоги тим, хто її потребує. Коли свято виконує не тільки розважальну функцію, але й соціальну та культурну — це дуже важливий та цінний досвід для громади.
Приємно зазначити, що ініціатива з розпису декоративних
садових бобрів викликала неабиякий інтерес, діти та дорослі
виявляли бажання розписати свого бобра та встановити його
у себе біля будинку. Тому ми розпочинаємо у Бобриці акцію
«Кольоровий бобер».
Ви можете замовити бобра, дізнавшись про деталі в сільській раді, розписати його або просто намалювати бобра на
паркані свого будинку».

Тамара Сухенко,

член Правління Бобрицького сільського благодійного
фонду «Розвиток і благоустрій», керівник Школи розвитку
людини Humantime

КОМЕНТАР
«Дякуємо кожному, хто вніс свою лепту у допомогу, за Ваші
відкриті та чуйні серця до життя дітей-сиріт, дітей, позбавлених
батьківської опіки та дітей — переселенців із зони АТО, які живуть в центрах «Отчого дому» у селі Петрівське».

Роман Корнійко

та велика родина «Отчого дому»

«Дороге село Бобриця! Спасибі вам за те, що ви зробили для
нас. Дякую вам за естафети, дякую за те, що ви покатали нас на
конях. Мені дуже сподобалось. Ви
найкращі на світі!».
«Дякую вам за те, що запросили нас на свято. Мені більше за
все сподобався футбол (ми грали
за команду «Отчий дім»). Ми ви-

грали! І ще мені дуже сподобалось
перетягування канату. І ми знову
виграли! А вкінці ми всі отримали
призи. Дякую вам за те, що ви запросили нас на свято».
«Добрий день! Пише вам
Олександра Ісаєва. Я хочу подякувати вам за чудовий день в селі
Бобриця. Мені дуже сподобалось
все те, що відбувалось протягом

дня: ігри, смачні тортики, бутерброди і піца. А ще захопило катання на конях і особливо — лотерея,
під час якої можна було виграти
щось корисне. Величезне спасибі
вам!».
«Вам пише Микита, 11 років.
Дякую вам за естафету, за свято,
за піцу. Дякую вам за все, дорогі
друзі!».

«Для організаторів свято — завжди робота. Моєю сферою
відповідальності був прийом дітей з «Отчого дому»: зустріч, організація дозвілля — конкурси, змагання, катання на конях тощо.
Хоча й відпочити не вдалося, алерадує те, що нам вдалося організувати чудовий святковий день для дітей. Спочатку я думав,
що буде важко, однак діти виявилися дуже відкритими та позитивними. Увечері лише шкодували, що доводиться полишати
Казкове село Бобриця».

Казимир Урбатіс,

Директор Будинку культури с. Бобриця
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Бобриця» Романом Іваненком

стор. 1

Оскільки спочатку не було команди місцевих однодумців, я
вирішив самостійно розробити
проект плану дій та основні напрями роботи і навколо нього гуртувати людей.
Оцінивши ресурси, людей, яких
я бачу, оцінивши вцілому незіпсованість навколишньої території
та відсутність недобрих намірів у
керівництва села, я вирішив діяти.
Створення Бобрицького сільського благодійного фонду «Розвиток
та благоустрій» у грудні 2013 року
співпало зі знаковими подіями в
житті країни. Напевно, саме вони
стали каталізатором до активних
дій. Хоча перша команда однодумців сформувалась трохи раніше —
Фонд виступає лише інструментом
збору коштів і витрачання їх на
проекти у нашому селі. Ми одразу
почали діяти. Невеликі проекти,
але реалізовані повністю — ось з
чого починалось. Зустрілись з головою сільради, відчули його розуміння у бажанні змінювати життя
на краще, однак деякий скепсис
щодо можливостей їх реалізації.
Довелось показати на практиці, що
неможливого не існує.

Перше, на що звернули увагу — це те, що у нас є діюче Комунальне підприємство «Бобриця».
Насправді, далеко не кожне село
може похвалитися наявністю системи централізованого вивезення
сміття. Одразу побачили дві ключові проблеми: катастрофічна нестача фінансування і відсутність
необхідних управлінських знань
та навичок, як налагодити систему надання послуг з прибирання
території села таким чином, щоб
вона могла сама себе окупити.
Адже у бюджеті закладено фінансування у розмірі менше 6 тис в
місяць, чого насправді не вистачає
майже ні на що. Лише утримання одного трактора — це близько
4 тис. грн в місяць (паливо плюс
поточні ремонти). Решта — незначна заробітна плата двох людей.
І як цим ресурсом прибирати територію у декілька сотень гектарів,
кілька десятків кілометрів вулиць?
Оскільки у мене був досвід побудови обслуговування населення в межах житлового комплексу
та території навколо нього в місті
Києві (в межах ОСББ), то схему запропонували таку саму. За послуги
з прибирання території загального

«Якщо ти щось робиш чесно, правильно і очікування
людей співпадають з тим, що ти пропонуєш,
підключаються однодумці і їх кількість росте,
в результаті справа досягає успіху»

Подарунок до свята

До дня села мешканці Бобриці,
які об’єднані у Бобрицький сільський благодійний фонд «Розвиток
та благоустрій», зробили надзвичайний подарунок рідному селу.
Так, напередодні була висаджена алея платанів, березовий
гай, горобина та дерен, закінчено
облаштування території біля зупинки нового формату. Все засіяно газонною травою.
Таке воно обличчя сучасного
європейського села біля Києва.
Далі буде, приєднуйтесь!

«Ми не меценати і не спонсори. Ми просто
живемо в Бобриці і переймаємося нашим
селом»
призначення може платити
населення, якщо є таке бажання. Перш за все, власними
коштами ми відремонтували
старий трактор. Адже виявилось, що він часто простоює,
бо немає грошей на нормальний ремонт.
Розробили типовий договір
на надання послуг щодо благоустрою та утримання території
населеного пункту з КП «Бобриця». У містах люди платять
ЖЕКам за прибирання території, то чому цього не роблять
у селі? Бо за радянських часів
звикли до того, що село — це
грязюка і кирзові чоботи чи
галоші? Це неповага до самих
себе — жити в таких умовах.
На сьогодні КП «Бобриця»
ще дотується нами — кількома
жителями, які вирішили брати
активну участь у житті села.
Щомісяця сума дотацій становить більше 10 тис грн. Вже
укладено більше 50 договорів,
оплата за ними становить щомісяця близько 5 тис. грн. Ще бюджетні кошти і кошти за кожен
вивезений пакет сміття. Всього
робота 4 людей та трактора
нам обходиться у 30 тис. грн
щомісяця. Варто зазначити,
що все сміття у «платних»

пакетах на платній же основі
їде на легальне сміттєзвалище. Безкоштовно здати сміття
туди неможливо.

Побачити
та відчути:
візуальне
відображення ідеї

Декоративні
елементи
«Казкового села Бобриця»
з’явилися для візуалізації нашої ідеї. Адже місцеві жителі
мають не лише чути, але й бачити нашу мету.
Щоб побороти скепсис, ми
мали діяти та показувати власними справами, як можна змінити навколишнє середовище
на краще. Тому ми спершу на
обмеженій території висадили
дерева, посіяли газон, почали
вичищати ліс, оплатили роботу митця — так з’явився стрітарт «Казкове село Бобриця»
на вул. Садовій.
Всі ці нововведення профінансував наш фонд, а левову долю коштів надали шість
осіб, які і входять до Правління фонду. До речі, вся інформація про фонд, його склад
та діяльність відображена на
створеному нами сайті місцевої громади.

Спільні зусилля:
інструмент для
об’єднання

Кожен житель села зараз
має можливість змінювати
на краще нашу Бобрицю. Поперше, це власні зусилля по
благоустрою території навколо
паркану. По-друге, укладенням договору з КП «Бобриця»
і щомісячною оплатою послуг
прибирання території села.
По-третє, грошовими внесками на конкретні проекти (наприклад, відеоспостереження
на території села) у Фонд. Суть
у тому, що кожен має регулярно робити свій внесок у зміни у
селі: власними ідеями, працею
або грошима. Краще всіма ресурсами одразу — так швидше
досягнемо мети.
Наше першочергове завдання — донести це до кожного жителя, вирвати людину з
віртуального світу телебачення
та критики влади, а натомість
залучити до створення колективного громадського блага.
Ми хочемо познайомити
жителів Бобриці один з одним, налагодити спілкування
всередині села та почути думку односельців, зібрати ідеї та
разом зробити казку реальністю поруч себе.
Поле для роботи грандіозне.
Долучайтесь до нас! Нам
потрібна ваша особиста участь
та підтримка!
Все тільки починається.

КОМЕНТАР
Я постійно живу у Бобриці з
2006 року. Спочатку я закохався у
це село, згодом у ньому оселився, а
потім закохався у нього ще сильніше. У Бобриці прекрасна природа
і чудові сусіди. Тут легко дихається,
тут хочеться жити і проводити час зі
своєю сім’єю і друзями.
Я став одним з учасників благодійного фонду «Розвиток і благоустрій» одразу після його створення,
оскільки вважаю, що тільки спільними зусиллями односельчан нашу
Бобрицю можна зробити дійсно казковим місцем для проживання та туризму. Найважливіше для мене, що це можна зробити власними зусиллями і одразу побачити результат.
Мені б дуже хотілося, щоб якомога більше моїх сусідів з Бобриці брали активну і посильну участь ву становленні і розвитку нашої
громади і місцевого самоврядування. Бобриця — наш дім, і тільки
від нас залежить, яким він є сьогодні і яким він буде завтра.

Сергій Коннов,

Адвокат, член Правління Бобрицього благодійного фонду
«Розвиток і благоустрій»
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стратегічна сесія

Яким ми бачимо село Бобриця
через 3-5 років?

Після збору врожаю і підготовки дачі до зимового періоду, ви можете зробити ще багато корисних
справ, наприклад, спорудити годівницю для птахів своїми руками.

Що являє собою вулична годівниця для птахів?

Годівниця може бути підвісною,
може і встановлюватися на певні поверхні, але це вирішувати тільки вам,
адже птахам не особливо важливо,
де отримувати їжу в голодний час.

Найпростіші годівниці
і поїлки для птахів

Найпростішими вважаються
пластикові годівниці для птахів,
оскільки для їх виробництва нам
не потрібно буде витрачати ніяких
коштів або застосовувати особливі
пізнання в столярній чи інженерній
справі. Нам достатньо знайти пластикову пляшку або бутель, прорізати в ній отвір і підвісити на дерево
на ручку пляшки або шматочок
дроту. Все — годівниця для птахів з
пляшки готова, залишилося тільки
періодично ложити всередину їжу,
щоб птахи харчувалися кожен день
і вдосталь.

Годівниця для птахів
з картону

стор. 1

Наразі стратегічна сесія
виділила декілька основних
напрямів роботи. Серед них:
благоустрій, безпека, природа,
спорт та заходи.
«У громаді села Бобриця
відбулася перша стратегічна
сесія «Яким ми бачимо майбутнє нашого села через 5 років».
Учасники запропонували багато цікавих ідей, які посилять
природні та ландшафтні переваги цієї місцевості, покращать
умови та дадуть імпульс до розвитку підприємництва, створять додаткові робочі місця.
Особлива увага приділялася дітям — маємо створити для них
умови для всебічного розвитку
та занять спортом», — ділиться
враженнями учасник зустрічі
Тамара Сухенко.
«Для розробки плану дій
громада села Бобриця працює

сучасно і системно! В межах
стратегічної сесії визначаємо
спільні цілі, яким бачимо населений пункт, оцінюємо ресурси,
можливості, стан справ та ризики. Ви не уявляєте, як це цікаво! І стає зрозумілим, що країну
треба змінювати тільки так —
через системну роботу місцевих
громад. Буде у нас свій виклик.
Всі презентації будуть у відкритому доступі. Будь-хто зможе
користуватись», — коментує
ініціатор проекту «Казкове село
Бобриця» Роман Іваненко.
Для розвитку місцевої громади важливо залучити якомога більше людей, які готові
вкладати свій час, свої ідеї, знання, навички, гроші та інші ресурси для розвитку села. З цією
метою усі напрацювання цієї
та майбутніх зустрічей будуть
представлені громаді для обговорення.

Ідея

«Сьогодні почали серію стратегічних сесій
громади села. Долучайтеся. Змінимо країну
знизу!»

вітання

Музейне свято

Подібні вироби зараз спливуть
в пам'яті кожного другого нашого
читача, адже колись давно, ще в
шкільні часи, ми робили такі будинки з дідусями і бабусями або
на уроках праці, де різали і клеїли
картон, створюючи з нього спеціальну коробочку. По суті, зараз
можна повторити навчання поколінь і почати створення годівниці
разом з дітьми, онуками або просто молодшими братами і сестрами. Вам знадобиться всього кілька
аркушів міцного картону, ножиці,
клей, голка і товста нитка, щоб зробити підвіс.
Для створення більш серйозної
годівниці вам будуть потрібні і спеціальні знання, і деякі інструменти.
Але подібна саморобна годівниця
для птахів буде довговічнішою і
зможе прослужити вже кілька років, а значить, вам не доведеться
кожного разу думати про нову конструкцію.
За матеріалами сайта: http://
economstroy.com.ua

6 листопада — день народження у Миколи Андрійовича Ковальчука — директора
та ідейного натхненника краєзнавчого музею в Бобриці.
Найкращим подарунком
для нього стане те, що ви
найближчими днями відвідаєте музей, якщо там ще
не були!
А тим часом, будівля музею отримала нове красиве
оформлення!

Пропозиція

Наша безпека
За домовленістю з компанією «Євробезпека», що має декілька десятків договорів по охоронній сигналізації у с. Бобриця, а також стаціонарний пункт охорони у
котеджному містечку «Парітет сервіс», де
постійно базується автомобіль для реагування, з листопада 2014 року пункт буде
підсилено ще одним охоронцем. Мета — забезпечення реагування протягом 3-5 хвилин на спрацювання сигналізації на території нашого села.
Одночасно досягнута домовленість про встановлення спеціальної ціни
на послуги для жителів с. Бобриця. За умови підключення від сьогодні до
31.03.2015 року до послуги «Охоронна сигналізація» щомісячна абонплата становитеме 400 грн/міс. Це на весь термін дії договору. Звичайна
ціна — 450 грн/міс.
Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця,
Києво-Святошинський р-н,
Київська обл., 08142;
тел. +38 (04598) 5-83-60

Новорічна казка на наших вулицях

Новий рік поволі наближається, великі магазини вже починають виставляти вітрини зі святковим крамом. Переконані, кожен житель Бобриці,
так чи інакше, не омине увагою це свято.
Тож, хочемо поділитися різними прикладами святкової ілюмінації, які
використовують в різних країнах.
Об’єднавши зусилля ми можемо створити новорічну казку вже на наших вулицях! І для цього не потрібно великих ресурсів.
Якщо увімкнути уяву, святковий настрій можна створити з тих речей,
які оточують нас в повсякденному житті!
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