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В
есна — період оновлення. В цей 
час прийнято очищувати свій 
простір від всього зайвого та 
готуватися до нового теплого 
сезону. Цього року Бобриця зу-
стріла весну з чіткою метою — 
провести генеральне прибиран-
ня в селі та на його околицях. 

Під особливу увагу потрапили ліси та 
озера, якими так славиться Бобриця. 

Адже там бобричани та гості се- 
ла проводитимуть теплі сонячні дні 
з рідними та друзями. Саме чисто- 
та — один із показників, які характе-
ризують доброго господаря. На жаль, 
доводиться констатувати, що стан на-

вколишнього середовища в Бобриці 
не є ідеальним — якщо в місцях за-
гального призначення чистота і по-
рядок забезпечуються завдяки ста-
ранням комунального підприємства 
«Бобриця», то в лісах та поблизу озер 
сміття вистачає.  Відповідальність за 
це лежить лише на нас, і ми маємо це 
визнати.

Однак деякі жителі вирішили взя-
ти справу у свої руки, і результати їх 
роботи вже можна помітити неозбро-
єним оком. З настанням перших со-
нячних днів жителі Бобриці почали 
організовувати суботники та вируша-
ти до лісу на прибирання сміття, по-

декуди й цілими сім’ями, показуючи 
добрий приклад своїм друзям і сусі-
дам.

«Сміття прибираємо всією сім’єю 
вже більше п’яти років. Ще до нас при-
єднуються друзі та родичі, коли при-
їжджають в гості. Просто у нас алергія 
на сміття. Не важливо, скільки сміття 
в лісі — важливо, що воно там постій-
но з’являється», — коментує житель 
Бобриці Дмитро Шелковенко, яко-
го по праву можна назвати санітаром 
лісу: він склав карту стихійних звалищ 
та взяв на себе опіку частиною лісу на-
вколо села.

www.facebook.com/bobritsa

TREC — спорт 
для справжніх 
мандрівників

Минулого року до нас прийшов із Фран-
ції абсолютно новий захоплюючий вид 
кінного спорту —  TREC, і саме в Бобриці 
відбувся запуск цієї дисципліни, пройшли 
перші в Україні змагання. 

То що таке TREC? Французька абревіа-
тура Techniques de Randonnée Équestre de 
Compétition перекладається як змагання 
з техніки кінноспортивної подорожі. 
Це спорт, що походить від кінного туризму 
і дає можливість продемонструвати нави-
чки і вміння, необхідні для кожного верш-
ника, який вирішив виїхати на своєму коні 
за територію конюшні. 

Змагання складається з кількох основних 
етапів, кожен з яких оцінюється окремо.

Перший етап — орієнтування. Спортс-
мен має подолати  дистанцію від 10 до 45 
км, чітко слідуючи маршруту на мапі, яка 
видається в штабі за кілька хвилин до стар-
ту. Мобільні телефони та інші електрон- 
ні засоби геолокації суворо заборонені. Ко-
ристуватися можна лише азимутальним 
компасом та власною інтуїцією. 

За рахунок чого формується бюджет 
с. бобриця у 2015 році?

З 
радянських часів ми звикли до 
того, що гроші на утримання те-
риторій спускаються «зверху» 
на виконання якихось програм, 
кимось затверджених. Звикли 
зручно скаржитись, що грошей 
завжди виділяють мало, що 
центральна влада погана че-

рез це. Звикли сварити місцеву раду і 
голову за те, що ніби витрачають не-
ефективно.

Насправді вже другий рік поспіль в 
Україні не на словах відбувся перший 
етап справжньої децентралізації, і міс-
цеві бюджети отримали можливість 
впливати на джерела наповнення і, 
відповідно до цього, планувати власні 
видатки.

У 2014 році доходи і видатки бю-
джету Бобрицької сільської ради до-
зволяли лише фактично покривати 

витрати на невелику заробітну плату 
працівників сільради, дому культури, 
оплачувати енергоносії, включно з 
освітленням вулиць, і перераховувати 
6-7 тисяч гривень на комунальне під-
приємство «Бобриця», яких ледь ви-
стачало на заробітну плату двом пра-
цівникам і паливо. 

Наприкінці року вперше Бобриць-
ка сільська рада офіційно отримала 
майже 500 тис. грн за оформлення од-
ним з мешканців земельної ділянки. 
Вперше земля принесла офіційний 
прибуток селу. Грошові кошти згід-
но затверджених процедур продажу 
земельних ділянок потрапляють у 
спеціальний фонд і можуть бути ви-
користані лише на капітальні витрати. 
Такі, наприклад, як будівництво до- 
ріг — саме на це у 2015 році наша гро-
мада їх і витратить.

На 2015 рік доходи бюджету Бобриць-
кої сільської ради складатимуться майже 
на дві третини за рахунок єдиного подат-
ку від юридичних та фізичних осіб, які 
зареєстровані на території с. Бобриця. За 
планом це більше, ніж 1,3 млн грн. 

Отже, розвиваючи економічну ак-
тивність у селі, реєструючи тут бізнес, 
ми, мешканці громади, напряму впли-
ваємо на розмір доходів бюджету на-
шого села.

Друге за розміром джерело надхо-
джень — орендна плата за землю від 
юридичних та фізичних осіб. Найбіль-
ший платник на сьогодні — котеджне 
містечко «Бобриця парк» (колишній 
«Паритет сервіс»). Також платниками, 
наприклад, є садові товариства — вони 
орендують територію під дороги між 
садовими ділянками.

стор. 3

стор. 2
стор. 3

спортивне життя

ВізитіВка нашого села

Весняне оноВлення  
В бобриці 
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«Нас було чоловік 15 — в 
основному, чоловіча компанія, 
якщо не рахувати двох жінок. 
Тому працювати було швидше 
і легше. Прибрали дамбу (про-
тилежну від озера сторону — це 
найбільш забруднена ділян-
ка), потім завернули і пройшли 
вздовж дальнього берега озера 
до будиночка лісника. Потім 
далі в ліс — очистили дві дуже 
забруднені ділянки. Прибирали 
разом жителі Бобриці і Забір’я, 
що дуже приємно», — ділиться 
враженнями від прибирання в 
один березневий день Катери-
на Котлярська.  

А 18 березня за ініціати-
вою мешканок села Бобриця 
було організовано прибирання 
біля озера. На заклик Вікторії 
Шиндилюк відгукнулися де-
сять жінок, які за декілька го-
дин зібрали близько 100 мішків 
сміття  — і це лише з невеличкої 
ділянки озера.

Те, що цьогорічний теплий 
сезон у Бобриці розпочнеться 
з оновлення, стало очевидно 
ще в перший день весни. Так,  
1 березня у селі пройшла акція 
зі збору макулатури. За декіль-
ка годин вдалося зібрати 1761 кг 
макулатури на суму 3522 грн. Всі 
кошти пішли на потреби родин 
мобілізованих села Бобриця. 
Всього в акції, яку організували 
Бобрицький благодійний фонд 
«Розвиток і благоустрій» та сіль-
ська рада Бобриці, взяло участь 
близько 25 жителів села. 

А 22 березня стартував роз-
дільний збір вторинної сирови-
ни для переробки. Було зібрано 
1200 кг скла, 260 кг макулатури, 
60 кг пляшок ПЕТ. Кожен учас-
ник акції вирішував для себе сам 
— взяти гроші за зібране сміття  
або передати кошти на потреби 
бійців АТО та їх родин. Звістка 

про акцію розлетілася далеко за 
межі Бобриці завдяки репорта-
жу на одному з телеканалів. 

«Плануємо систематично 
збирати для переробки макула-
туру, скло та пластик. Щоб отри-
мати детальну інформацію, слід-
куйте за новинами у соціальних 
мережах, на сайті, а також чи-
тайте анонси на дошках оголо-
шень», — повідомляє сільський 
голова Олександр Король.

Власне, вторсировину від-
тепер можна буде здавати кож-
ну другу та четверту неділю 
місяця. В ці дні з 12:00 до 15:00 
у центрі села буде стояти ванта-
жівка. Вимоги до сортування: 
скло та ПЕТ-тара — без землі та 
рідини, макулатура — суха.

Окрім цього, в Бобриці 
з’явилася ще одна можливість 
— віддати на переробку вико-
ристані батарейки та акумуля-
тори. Якщо збір вторинної си-
ровини відбувається з певною 
періодичністю, то батарейки 
можна принести в будь-який 
час — контейнери розміщені в 
магазині в центрі міста, в сіль-
раді та клубі. 

«Менш ніж за місяць було 
зібрано майже 7 кілограмів від-
працьованих батарейок — 396 
штук. Ми порахували, що таким 
чином зберегли від забруднен-
ня майже 8 тисяч м2 землі, або  
158 тисяч літрів води, або  
396 їжачків. Звичайно, я сподіва-
лась, що люди відгукнуться, але 
не очікувала на такий результат. 
Що ще раз доводить — треба ді-
яти, а не сумніватися. Нехай це 
крапля в морі, але океан скла-
дається з крапель», — коментує 
перші результати автор ідеї Те-
тяна Вахрушева.  

Звісно, громадські ініціати-
ви та небайдужість полегшують 
роботу комунального підприєм-
ства «Бобриця», яке займається 
очищенням місць загального 
призначення та вивозить сміття 
за договорами на прибирання. 
Власне, підприємство теж оно-
вилось: вдалося закупити насос 
для поливу трави, газонокосар-
ки, бензопилу та деякі інші ін-
струменти. 

«Найближчим часом зби-
раємося висадити дерева, побі-
лити бордюри. Також хотілося 
б відновити дорожні знаки та 
прокласти велодоріжку від Па-
ритету до Польової вулиці», — 
ділиться планами директор КП 
«Бобриця» Володимир Буд-
кевич. До речі, всі працівники 
підприємства відповідально 
ставляться до своєї роботи: «Ін-
коли працюємо на вихідних, по 
дорозі на роботу збираємо сміт-
тя, щоб не гаяти часу», — розпо-
відає пан Будкевич.  

Однак, як кажуть: чисто не 
там, де прибирають, а там, де не 
смітять. Тому найбільша про-
блема — у ставленні жителів 
села до оточуючого середовища, 
відповідальності та небайдужо- 
сті до свого життя. 

«Потрібен комплексний під-
хід: не смітити має стати модно. 
Ми довго не могли зрозуміти, 
чому сусідам байдуже, в якому 
стані ліс. Вина у споживацькому 
ставленні до лісу: винести з лісу 
гриби, ягоди, березовий сік, дро-
ва — це кілька разів на рік. Ми ж 
із сім’єю користуємося лісом що-
дня (біг, велосипед, лижі, прогу-
лянки). Тому треба прищіплюва-
ти дітям активний спосіб життя 
змалечку, наприклад, влашто-
вувати в лісі для дітей змагання, 
уроки живопису, фотографії», —  
такий спосіб виходу із ситуації 
бачить Дмитро Шелковенко.

Врешті, хотілося б вірити, 
що оновлення відбудеться не 
лише в Бобриці та на її околи-
цях, але й у свідомості бобри- 
чан — сприйнятті важливості 
збереження оточуючого серед-
овища та чистоти навколо.

бобриця — 
чисте село  

звернення

Дорогі мешканці с. Боб- 
риця! 

Запрошуємо вас долучити-
ся до місячника благоустрою, 
під час якого ми просимо вас 
прибрати територію перед 
власним будинком, прикраси-
ти її — висадити газон або кві-
ти. Щоб допомогти у реалізації 
цієї ініціативи, працівники КП 
«Бобриця» протягом квітня 
подарують вам 3 мішки для 
збору сміття. Ми просимо вас 
використати їх за призначен-
ням і надалі користуватись на-
лагодженою системою збору та 
вивезення побутового сміття.

Комунальне підприємство 
«Бобриця» надає послуги з 
вивезення побутового сміття 
на регулярній основі. Для цьо-
го необхідно:

Купити мішки1.  з лого-
типом підприємства в одній з 
точок продажу: продовольчі 
магазини у с. Бобриця, сіль-
ська рада, КП «Бобриця».

Зібране сміття в  мішках 2. 
виставити за ворота у ві-
второк та суботу — саме в 
ці дні транспорт підприємства 
збирає марковані мішки і від-
возить на сміттєзвалище.  

Вартість послуги3.  виве- 
зення одного мішка: 15 грн —  
великий, 7 грн — малий.  

У вартість послуги входить: 
прийом сміття на сміттєзвали-
ще у Крюківщині, вартість міш-
ка палива та заробітна плата 
працівників. 

Цієї весни на території Бо-
бриці зібрано та вивезено со-
тні мішків сміття з наших лі-
сів, прибрана територія навко-
ло озер — завдяки ініціативі та 
спільним зусиллям громади і 
комунального підприємства.  
І це лише початок! 

Якщо вам не байдуже і ви 
мрієте жити в чистому селі, 
пропонуємо  укласти договір з 
КП «Бобриця» і щомісяця пе-
рераховувати 100 грн. Ці гро-
ші підуть на прибирання села, 
догляд за зеленими насаджен-
нями (зокрема, обрізка дерев 
та кущів, полив, покіс трави), 
збір та вивезення сміття.

З усіх питань щодо укла-
дання договорів можна 
звертатись у робочі дні з 
8.00 до 17.00 до головного 
бухгалтера КП «Бобриця» 
Світлани Забудської. Офіс 
розташований у приміщенні 
сільради. Електронна пошта:  
7981@ukr.net. 

Для вивезення будівель-
ного сміття звертайтеся за 
тел. +380 67 9685588, Володи-
мир Будкевич.

акція

Весняне оноВлення  
В бобриці 

стор. 1

Візьми участь у місячнику благоустрою у квітні  
та отримай 3 мішки для сміття у подарунок 

ініціатива

Контейнери для прийому використаних батарейок та акумулято-
рів розміщені в магазині в центрі села, в сільській раді та клубі.

Зверніть увагу!
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змагання

Третє суттєве джерело над-
ходжень — збір за спеціальне 
використання лісових ресурсів, 
який сплачує до бюджету на-
шої громади Боярське лісово-
дослідне господарство. Збір 
залежить від розміру лісозаго-
тівель на території нашої сіль-
ради і цього року становитиме 
приблизно 250 тис. грн.

Перераховані вище три дже-
рела доходу бюджету с. Бобриця 

складуть майже 90% всіх дохо-
дів у 2015 році. Менш суттєвий 
за розміром — земельний по-
даток з юридичних і фізичних 
осіб — єдиний, який сплачує 
кожен власник ділянки у селі. 

Також повністю до бюджету 
села потрапляє акциз на роздріб-
ну торгівлю тютюновими, алко-
гольними виробами. Купуючи 
такі товари у магазині села, ми 
віддаємо 5% від їх ціни напряму 
до бюджету нашої громади. 

Якби на території Бобриць-
кої сільради була розташована 
автозаправна станція, то ми б 
змогли отримувати 5% від ціни 
палива, а це досить серйозні 
кошти. Так, заправляючи свій 
автомобіль у сусідній Білого-
родці, 5% від вартості палива, 
що потрапило до баку, ми від-
даємо у бюджет сусідів і може-
мо сподіватись, що вони наре-
шті наведуть лад зі своїми до-
рогами. Це нововведення — до 
2015 року такого джерела над-
ходжень до місцевих бюджетів 
не було.

З наступного року 
обов’язковим для всіх стане по-
даток з власників нерухомості. 
Платниками визначено всіх, 
хто має приватні будинки за-
гальною площею від 120 кв.м. 
Вся сума податку буде зарахо-
вуватися до місцевого бюдже-
ту. В с. Бобриця цей податок з 
наступного року буде другим 
за розміром джерелом надхо-
джень після єдиного податку з 
юридичних і фізичних осіб.

З коштів, зібраних з пере-
лічених вище джерел, форму-
ються видатки: заробітні плати 

працівників сільради, оплата 
енергоносіїв та утримання су- 
спільних будівель, прибирання 
вулиць, в першу чергу. Далі, 
якщо кошти залишаються, то 
громада може витрачати їх на 
облаштування свого населено-
го пункту: ремонт і облашту-
вання дорожнього покриття, 
встановлення освітлення, бу-
дівництво тротуарів тощо. 

Нам треба зрозуміти і при-
йняти той факт, що з цього 
року громада кожного насе-
леного пункту може розрахо-
вувати лише на ті грошові ко-
шти, що сама заробила, тобто 
зібрала у місцевий бюджет. 

Ніхто «зверху» нічого не дає 
і не розподіляє (субвенції ці-
льові бувають, звичайно, але 
лише на виконання держав-
них чи регіональних програм, 
яких у нас немає).

І важливо кожному члену 
громади нашого села задати собі 
два питання: «А скільки я осо-
бисто перерахував коштів у бю-
джет мого населеного пункту? 
Що я особисто зробив, щоб дохо-
ди мого села стали більшими?».

Роман Іваненко,
член Правління Бобрицько-

го благодійного фонду «Розви-
ток і благоустрій»

Наступний етап — конт- 
роль алюрів. Вершник пови-
нен проїхати 100-150 метрів 
найповільнішим галопом, а 
потім ту саму дистанцію — 
найжвавішим кроком. Виграє 
той, хто найкраще контролює 
швидкість свого коня. 

І, наприкінці, найбільш ди-
намічна та видовищна частина 
змагань — смуга перешкод. 
16 різноманітних перешкод —  
це справжнє випробування 
коня на сміливість, слухня-
ність і довіру вершникові. 

Чому цей спорт набув та-
кої шаленої популярності у 
країнах Європи та США?  По 
перше, завдяки доступності. 
Кожна людина після певної  
кількості занять у клубі може 

виступати у змаганнях і для 
цього зовсім не потрібно купу-
вати дорогого скакуна. 

По-друге, TREC пропагує 
здоровий спосіб життя і еко-
туризм, що за сьогоднішніх 
умов інформаційного суспіль-
ства особливо актуально для 
виховання молоді. І, нарешті, 
це просто надзвичайно ціка-
во! Трек дає можливість подо-
рожувати країною, відвідува-
ти нові місця, знайомитися з 
однодумцями.

Минулого року Всеукра-
їнська федерація техніки кін-
носпортивного туризму про-
вела п’ять стартів з Треку, 
три з яких — у Бобриці.  Юні 
спортсмени, які виступають у 
змаганнях по всій Україні, на-
вчаються в TREC-клубі «Арі-

он». Діти вчаться не лише їз-
дити верхи, долати перешко-
ди, орієнтуватися у лісі, але й 
доглядати за тваринами, пі-
клуватися про довкілля. Мета 
Федерації — створення збірної 
України і вихід на міжнародну 
арену.

Відкриття сезону змагань з 
техніки кінноспортивного ту-
ризму TREC-2015 також відбу-
деться у Бобриці 9 — 10 трав-
ня 2015 року. У програмі пла-
нуються не лише змагання, а й 
кілька семінарів для спортсме-
нів, суддів, ветеринарів. 

Запрошуємо в захоплюю-
чий світ кінного туризму!

Детальну інформацію щодо 
змагань та участі в них можна 
отримати на офіційному сайті 
федерації http://trec.org.ua/ 
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Бобрицькій сільській бібліотеці 
були подаровані книжки Миросла-
ва Дочинця, сучасного українського 
письменника, який здобув Шевчен-
ківську премію за книжку «Многії 
літа. Благії літа. Заповіді 104-річного 
Андрія Ворона». Видання увійшло до 
шістки найпопулярніших видань за 
рейтингом «Книжка року-2010». 

У книзі викладено духовну систе-
му мудреця-знахаря з Карпат, який 
прожив 104 роки. Андрій Ворон поді-
лився порадами про те,  як жити дов-
го в здоров’ї, щасті і радості. 

Інша книжка Дочинця «Вічник»  — 
це історія того самого Андрія Ворона, 
розказана від першої особи. Чоловік пройшов десятки випробувань — 
переховувався від чеських жандармів у горах та лісі, певний час жив із 
ченцями, згодом потрапив у сталінські табори та на копальні, далі каз-
ковим чином об’їздив Радянський Союз та Грецію, побував на Криті, а 
наприкінці життя опинився на малій батьківщині, в Мукачевому.

Мирослав Дочинець — український письменник, книговидавець, 
журналіст, редактор заснованої ним же газети «Новини Мукачева». 

 Устами героїв М. Дочинець відповідає на запити часу: 
 «Усе важке для лінощів, а для труда все легке».
 «Патріот — се той, котрий береже цілісність свого роду, виховує 

родину в порядності і національному дусі, береже в родючому і кра-
сивому стані землю, яку дали йому предки. Се — істинний патріот, 
живий стовп нації, а не той, хто лише збуджено плеще язиком про 
любов до Батьківщини».

«Хочу, аби ти звикся з сими уроками, як зі своїми п’ятьма паль-
цями: 

1. Іди за світлом і сам неси світло.
2. Нічого не бійся. Ніщо і ніхто не може знищити твою безсмертну 

душу. І тому йди по життю вільно, чесно і спокійно.
3. Навчися радіти кожній подарованій тобі хвилині. Смійся облич-

чям і душею.
4. Принось радість іншим. Будь людяним.
5. Прощай усе і завжди. Прощай усіх і себе»
«Не воюй силою. Будь-яка сила викликає опір. Якби хтось із нас не 

поступався, рід людський давно згинув би. Коли ми не відповідаємо 
злом на зло, тоді зло захлинається. Якщо відповідаємо, то дістаємо 
наступний удар зла, і так без кінця».

«Хто знає, чого чекає, і вміє чекати, до того все приходить вчасно. 
Бо немає більшої влади, ніж твоє серце. Себто влада над собою».

ЗапоВіти карпатського 
мудреця

TREC — спорт для спраВжніх 
мандріВникіВ

фінанси

За рахунок чого формується бюджет  
с. бобриця у 2015 році?

Презентація статегії розвитку села Бобриця 

Нові ідеї щодо наповнення бюджету та розвитку 
села не залишили байдужими бобричан
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Готуймося до тріатлону! 
23 травня 2015 року у селі Бобриці пройдуть змагання з крос-

кантрі тріатлону на спринтерську дистанцію.
Крос-кантрі тріатлон широко практикується в багатьох країнах і 

спрямований, в основному, на любителів і тих, хто тільки починає не-
легкий спортивний шлях тріатлета і бажає випробувати свої сили на ви-
тривалість і міцність.

Дистанція: 
Крос-кантрі:
— плавальний етап — 1000 м;
— велосипедний етап — 20 км;
— біговий етап — 6 км.
До участі запрошуються всі бажаючі віком від 18 років. 
Ініціатором проведення Cross-country Triathlon Cup є Андрій Оністрат — член правління Бобрицького блгодійного 

фонду. Андрій є віце-президентом Федерації тріатлону України, займається спортом і пропагує активний спосіб життя. 
Деталі та умови участі за посиланням: http://triathlon-cup.com/ 

спортивне життя

Квіткова феєрія  
у казковому селі 

Запрошуємо всіх 
мешканців нашого 
казкового села взяти 
участь у першому в 
Україні конкурсі з бла-
гоустрою присадибної 
ділянки та подвір’я! 

Мета заходу — пе-
ретворити наш спіль-
ний дім у найквітучіше 
українське село.

Програма заходу — від моменту офіційного оголошення та до за-
вершення конкурсу наприкінці серпня ви маєте чудову можливість 
перетворити свою присадибну ділянку та подвір’я в Едемській сад. 

Здивуйте своїх сусідів, родичів і друзів водоспадами квітів 
на ваших балконах, бездоганним смарагдовим газоном та ди-
вовижними квітами вздовж паркану. Експертна рада конкурсу 
прискіпливо, проте справедливо, визначить найкращих господа-
рів та в урочистій атмосфері нагородить цінними подарунками і 
призами.

Приєднуйтесь до нашої події, розкажіть своїм сусідам, станьте 
взірцем для своєї вулиці та всієї країни!

Також влітку на вас чекають майстер-класи з видатними квітка-
рями, вигідні пропозиції від компаній по закупівлі рослин та квітів, 
мінеральних добрив та садового приладдя.

З питаннями та пропозиціями, будь ласка, звертайтеся до коор-
динаторів свята:

+38 067 5083635 — Леся.
+38 050 3526135 — Ігор.

свято

ініціатива

Оновлення в Бобриці тор-
кнулося не лише звільнення від 
сміття, але й від непотрібних ре-
чей. 5 квітня 2015 року, в неділю, 
за ініціативи жителів Бобриці 
пройшов перший сільський яр-
марок — гаражний розпродаж, 
який мав і благодійну мету — 
збір коштів для односельчанина 
Івана Суріна, який наразі знахо-
диться в зоні проведення АТО.

Свій крам виставили 
близько 30 учасників — було 
все: іграшки та велосипеди, 
розписні дошки, домашня ви-
пічка, мед, навіть насос для 
води, який став найдорожчою 
покупкою ярмарки. За свід-
ченням учасників, найбільшу 
популярність мали вироби 

власного виробництва, за яки-
ми вистроювалася черга.

Перемінлива погода по-
чатку квітня не завадила свя-
ту – ярмарку відвідало більше 
100 бобричан та гостей села — 
вони приходили з дітьми, з 
друзями та рідними, знайоми-
лися із сусідами та зустрічали 
давніх знайомих.

У ярмарку взяли участь і 
діти — вони продавали брас-
лети та інші речі, виготовлені 
своїми руками. Завдяки заходу 
вдалося зібрати 7440 гривень.  
Всі, хто відвідав ярмарку, були 
одностайні у бажанні зробити 
захід регулярним і повертали-
ся додому з новими ідеями та 
чудовим настроєм! 

гаражний роЗпродаж 
— Кожна тонна переробленого паперу рятує 17 дерев.
— При переробці 1 тонни макулатури ми зберігаємо 26498 літрів 

води, 1 кВт електроенергії та іонізований кисень, достатній для 30 осіб.
— Затрати енергії на переробку вторинного паперу на 64% менше, 

ніж при виробництві паперу зі свіжої деревної маси.
— ПЕТ-пляшка в ґрунті розкладається 450 років, скло — 1000 років.
— у 2014 році Україна імпортувала 350 тисяч тонн макулатури з 

Росії та Білорусі, витративши близько 50 мільйонів доларів.
— Одна батарейка забруднює важкими металами 20 квадратних 

метрів землі — це територія проживання двох дерев, двох кротів, одно-
го їжачка і декількох тисяч дощових черв’яків.

— В Україні для переробки використовується лише близько  
650 тис. тонн макулатури, зібраної в країні, хоча є можливість збирати 
1,5 мільони тонн. 


