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Ц

ього літа в Бобриці відбулося чимало подій, звістка про
які розійшлася далеко за його
межі. Проте один з найважливіших заходів розпочнеться
восени. Якщо бути точними,
робота вже розпочалася.
Мова йде ось про що. Сільрада разом з ініціативною групою
жителів вирішили здійснити перепланування центральної частини
села. Запросили архітекторів, проаналізували наявні ресурси, окреслили територію, провели громадські
слухання.
У результаті було сформовано розуміння необхідності змін,
окреслено загальний план, архітектори запропонували приклади

Подія

Кубок України
з тріатлону
у Бобриці!

Проект центральної площі Бобриці

архітектурних рішень по кожному
з проектів, підготували об’ємну візуалізацію.
Що планують побудувати, за які
кошти та з якою метою — про це ми
поцікавились у бобрицького сільського голови Олександра Короля.
За його словами, пропонується
виділити три ділянки під забудову, власником яких буде сільська
громада. У майбутньому на цих
ділянках мають з’явитися: дитячий садок (за прогнозами — 2016–
2017 роки), громадський центр —
нове приміщення муніципалітету,
медична установа (прогноз будівництва — 2017–2020 роки), службове
житло для майбутніх працівників
муніципального медичного закладу

та поліції (прогноз будівництва —
2017–2020 роки).
Почати вирішили з малого — будівництва на місці пустого майданчика громадського комплексу з торговою площею. За задумом, площа
має з’явитися цього року як подарунок бобричанам до Дня села.
Ідея створення площі у центрі села
з’явилася після проведення першої
ярмарки місцевих виробників, яка
відбулася на початку літа. Саме на ній
ми довідалися про те, що поміж нами
живуть дуже творчі та здібні люди. Зокрема, вперше всі охочі могли спробувати сири, зроблені талановитим сироваром Костянтином Лисовим, придбати вироби ручної роботи та чудові
картини.
стор. 2

23 серпня 2015 року напередодні Дня Незалежності України в селі Бобриці пройдуть
змагання з тріатлону на спринтерську дистанцію BMC Bobritsa Triathlon Cup 2015.
Федерація тріатлону України запрошує
всіх жителів Бобриці стати свідками цієї непересічної події та привітати понад 300 учасників змагань, зокрема й із-за кордону!
За правилами тріатлону, учасники змагатимуться в спринтерській дистанції: плавальний етап (750 м), велосипедний (20 км) та біговий етап (5 км).
Змагання стартуватимуть поетапно — на
міському пляжі (13.00) та фінішуватимуть на
центральній площі (18.30).
З радістю повідомляємо, що BMC Bobritsya
Triathlon Cup стане не лише спортивним, але й
сімейним святом!
стор. 3

Лісові пожежі

О

станнім часом у Бобриці
з’явилися тривожні новини —
почастішали випадки горіння
лісу. Сморід від вогнищ вже
не раз псував повітря жителям околиць села. Ініціативна група небайдужих жителів
Бобриці — Димитрій Шелковенко, Катерина Котлярська, Павло Шкумбатюк, Сергій Захаренко,
Анастасія Ніжнік та інші вже не раз
полишали справи та терміново вирушали на гасіння пожеж.
Їхню увагу привернуло те, що
пожежі виникають або повторно на
тих самих ділянках, або у таких віддалених місцях, куди люди заходять
вкрай рідко. Більш того, після пожеж відбувається вирубка лісу, яка
й без того ведеться у досить великих
масштабах.
Жителька Бобриці Катерина
Котлярська привертає увагу до проблеми. «Лісу стає все менше. Він
горить, а потім вирубується. Тим,
хто живе в центрі, цю проблему не
видно, але вона є. Коли стане видно

й там, буде вже пізно що-небудь робити. Будемо жити з повітрям, як у
Києві. Теперішній лісник чи то не
встигає стежити за нашим лісом, чи
то не зацікавлений у його збереженні», — застерігає вона.
Перш за все, Катерина пропонує односельчанам брати участь у
гасінні пожеж, фіксувати кожен випадок горіння лісу, можливі докази
підпалу, дії (бездіяльність) лісника.
«Коли таких фактів набереться досить багато, можна ставити питання
про профпридатність нинішнього
лісника», — переконана вона.
Розібратися у процесі вирубування лісу намагався Димитрій Шелковенко. Боярська ЛДС — недержавна організація, підпорядковується
вона університетові і її завданням є
вивчення лісу. Однак ця організація
знаходиться на самоокупності і веде
комерційну діяльність.
«Кілька років тому я пам’ятаю
скандал, коли лісництвам надали
право самостійно визначати обсяги вирубування лісу. До цього такі

дії потрібно було погоджувати з
державними органами, — пригадує
він. — Наразі існує поняття санітарної вирубки — мається на увазі
як вирубка сухостою, так і ділового лісу для отримання прибутку.
Наприклад, на нашій ділянці, де
зараз йде вирубка №114 площею
0,5 га, заплановано вирубати 635
сосен, 20 дубів, 33 берези, 2 акації,
з них 340 — ділового лісу. Все це
можна побачити в документі під назвою матеріально-грошова оцінка».
Що викликає сумнів — так це відповідність реальних робіт тим, що зазначені у дозвільних документах та
добросовісність роботи структури,
яка займається комерційною діяльністю й отримує кошти від вирубки
лісу.
Наразі, з огляду на масштаби
проблеми та сумніви у доброчесності відповідних органів, жителі
Бобриці вирішили самоорганізуватись і обмінюватись інформацією
доступним способом — в мережі
стор. 4
Facebook.
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життя села
ЗМІ про нас

рідне село

Гарне, мов писанка

«Мешканці Бобриці КиєвоСвятошинського району, що під
Києвом, довели: доля рідного села — у їхніх руках» — під таким заголовком вийшла стаття у газеті «Рідне село» № 13 від 8 липня 2015 р.
у міста Ізюм, що на Харківщині.
Лише за рік їм вдалося значно змінити маленький населений пункт (менше тисячі жителів).
Декілька місцевих парканів прикрашені справжніми картинами,
на стовпах висять камери відеоспостереження, а сміття сортується за трьома видами — як у Європі, — так описують своє враження
від побаченого у Бобриці гості з
Ізюму.
У статті йде мова і про перший
ярмарок місцевих виробників, і
про ініціативу з розпису парканів.
Можливості обміну книжками та
осучаснення бібліотеки також не
оминули увагою, як і роботу КП
«Бобриця» та екологічні ініціативи
здавання вторсировини.
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Об’ємний макет центральної площі с. Бобриця.
Плановий термін введення в експлуатацію — 14 жовтня 2015 року

стор. 1

За задумом, площа слугуватиме торговим майданчиком,
на ній проходитимуть публічні
заходи і свята. «Спільними зусиллями та з божою поміччю
ми сподіваємося завершити
роботи до Дня села і зустріти наше свято вже на новому
майдані», — висловлює сподівання Олександр Король.
Забігаючи наперед, можна
сказати, що святкування Дня
села планується, але як і минулого року, буде скромним (по-

рівняно з минулими роками)
та, очевидно, матиме благодійний характер.
Хід робіт вже можна бачити неозброєним оком — викорчовують старі дерева, знищують бур’ян, приводять до
ладу майданчик. «Біля храму
є невеличка площа, вона зараз у поганому стані — бур’ян,
багато сухих гілок. Ми хочемо
викласти бруківку, розбити газони. Одразу кажу — з автоматичним поливом. У ярмаркові
дні там будуть виставляти тор-

гові ряди, а в будні на площі
зможуть гуляти жителі та гості
села, відпочивати діти. Посадимо декоративні кущі й квіти.
Зі старенького будиночка, що
біля площі, плануємо зробити
громадський центр. У ньому
ми хочемо відкрити кав’ярню
та перукарню — заклади, яких
конче не вистачає в нашому
селі», — окреслює перспективи Олександр Король.
Водночас, він скаржиться
на скептичні думки, які іноді можна почути від жителів
села. «Зараз ми намагаємося
якнайшвидше завершити пер-

ший етап робіт, що, сподіваюся, допоможе подолати скепсис. Ми хочемо показати, що
працюємо дійсно для громади,
а не у власних інтересах», —
ділиться думками Олександр
Король.
Врешті, що не менш важливо — фінансування. Перший
етап робіт планується покрити
за рахунок ресурсів сільського
бюджету. Далі розраховують
на допомогу меценатів та інвесторів. «Якщо це буде цікавий проект, я думаю, що нам
допоможуть», — переконаний
сільський голова.

Новини Бобриці

Бюджетні рекорди

Звіт за півріччя

DreamKyiv

Село мрії

Чи не найбільшою медіа–
нагодою стала акція з розпису
паркану житлового комплексу «Бобриця парк» у межах фестивалю
«ТомСойєрФест». Декілька центральних телеканалів, журналісти — тема
соціальних ініціатив на початку
травня була як ніколи затребувана.
У результаті такого амбітного
старту вийшов огляд, завдяки якому чутка про село Бобриця розійшлася серед жителів столиці, котрі
цікавляться прогресивними ідеями
та зрушеннями. Популярний портал
DreamKyiv розмістив детальний репортаж про те, як ініціативна група
жителів Бобриці взялася влаштувати казку у своєму селі.
«Менш ніж за рік місцева ініціативна група провела шість стратегічних сесій. На них розробили
концепцію розвитку села», — повідомляє портал.
Джерело: www.dreamkyiv.com

Відповідно до фінансових звітів за липень 2015 року доходи
місцевого бюджету села Бобриця
становлять 422 тис. грн. Тобто за
один місяць до бюджету села надійшла така сума коштів, як за
6 місяців минулого року. Основне
джерело надходжень — сплата єдиного податку. Він сплачується щоквартально, тому цієї осені таким

Професійний аудит

же вдалим з фінансового погляду
буде жовтень. Для зручності на
графіку місяці сплати єдиного податку виділені жовтим кольором.
Усіх власників бізнесу запрошуємо реєструвати платників єдиного податку в селі Бобриці. Вигода очевидна!
З питань реєстрації юридичної
адреси звертайтеся до сільради.

Аудит фінансової звітності Бобрицької сільради, комунального підприємства «Бобриця» і Бобрицького сільського благодійного фонду
«Розвиток і благоустрій» проводитиме авторитетна міжнародна аудиторська компанія Baker Tilly Ukraine.
«Мабуть, вперше в Україні аудит фінансової звітності проводитиметься відповідно до міжнародних стандартів. Наче який-небудь муніципалітет у Нідерландах. Фото тристоронніх договорів додаються, робота пішла. Це соціальний проект, тому треба дякувати Олександру Почкуну, що
погодився на це», — коментує голова Правління Бобрицького сільського
благодійного фонду «Розвиток і благоустрій» Роман Іваненко.
Привертає увагу й те, що договір двомовний — виконаний українською та англійською мовами. Тож, Бобриця впроваджує нові стандарти не лише у сфері благоустрою та об’єднання громад, а й у питаннях звітності та відкритості перед односельчанами!

Комунальне
підприємство
«Бобриця» оприлюднило звіт за
перше півріччя 2015 року.
Як видно зі звіту, який підготувала головний бухгалтер КП
«Бобриця» Світлана Забудська,
на благоустрій села цього року витрачено в декілька разів більше
коштів, ніж минулого.
Також цьогоріч у розпорядженні КП «Бобриця» вже з'явилася необхідна техніка — трактор, причіп,
плуг, мотоблок тощо, придбання
яких становило основну статтю
видатків підприємства.
«Як бачимо, громада вже
дещо платить напряму підприємству за виконання його функцій. Так, бюджет комунального
підприємства наповнюється і за
рахунок укладання договорів із
садовими товариствами на вивезення сміття та договорів із
населенням на прибирання те-

риторій загального призначення.
Свій внесок роблять і надходження від продажу мішків для вивезення сміття», — коментує зміни
у роботі комунального підприємства Світлана Забудська.

www.bobrytsya.kiev.ua
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Правила благоустрою і утримання
території села Бобриця

Яка мета правил?
Створення сприятливих умов утримання
та розвитку території села, для комфортного проживання населення відповідно
до сучасних європейських стандартів.
На кого поширюються?
Жителі села Бобриця, КП «Бобриця», підприємці
— як фізичні, так і юридичні особи, установи та
організації.

П

риродне бажання кожної людини — жити в чистому та красивому навколишньому середовищі. Для цього необхідно дотримуватися простих правил,
докладаючи зовсім небагато
зусиль.
Ці правила оформлені в документі, що має назву «Правила благоустрою і утримання території села
Бобриця», прийнятому сільрадою
ще минулого року. Цьогоріч нормативний документ доповнено низкою
важливих положень.
«Захаращені фасади перед ділянками раніше були поза зоною впливу на власників, оскільки «Правила
благоустрою» не містили відповідних вимог. Відтепер ситуація змінилася. Просте правило єдине для
всіх — ніякого сміття і висота трави
не більше 15 см. Причому це правило
стосується як власників земельних
ділянок/споруд, так і КП «Бобриця». Виняток — територія приватних

Що входить до об’єктів благоустрою?
земельних ділянок за огорожею», —
коментує нововведення Роман Іваненко, голова Правління Бобрицького сільського благодійного фонду
«Розвиток і благоустрій».
Також до основних нововведень належить встановлення 10метровій зони відповідальності
перед фасадом земельної ділянки (або менше, якщо тротуар/дорога проходять ближче). Тобто
тепер, як і в більшості цивілізованих країн, за стан благоустрою
перед фасадом відповідає власник.
А територіями загального призначення опікується КП «Бобриця».
«Ми намагаємося досягти чіткого розподілу сфер відповідальності.
Наша мета — забезпечити чистоту та
порядок у всьому селі. Звичайно, цей
процес триватиме, можливо, не один
рік, але старт роботі вже покладено,
і це вселяє надію», — ділиться думками бобрицький сільський голова
Олександр Король.

Кубок України з тріатлону
у Бобриці!

— Вулиці та дороги.
— Тротуари, пішохідні зони.
— Площі, майданчики та парки.
— 10-метрова зона по фасаду
земельних ділянок.

— Зупинки, кіоски, рекламні щити, урни,
стоянки, пам’ятники.
— Елементи декору: скульптури, альтанки,
паркани.

Якими ми хочемо бачити об’єкти благоустрою?
— Зроблені з натуральних природних матеріалів: деревини, каменю,
металу та скла.
— Виготовлені відповідно до сучасних архітектурних і технологічних вимог.
— Кольорова гама — гармоніювати з природніми кольорами, що притаманні
території.
Що забороняється?
влаштовувати смітники у невідведених для цього місцях;
забруднювати вулиці, площі, дороги, двори, інші території загального
користування та приватних неогороджених ділянок;
наїзди на газони, тротуари, декоративні огорожі тощо;
розвішування оголошень, афіш на фасадах будинків і споруд, парканах,
деревах, стовпах тощо;
складання тари, будівельних матеріалів тощо, зокрема, і з метою продажу;
прокладання інженерних комунікацій без перехідного містка;
оформлення вітрин і вивісок з порушенням вимог,
затверджених виконавчим комітетом Бобрицької сільської ради;
самовільне встановлення літніх майданчиків, спеціальних конструкцій
зовнішньої реклами, кіосків;
незадовільне забезпечення технічної справності доріг, вулиць, площ, тротуарів,
пішохідних доріжок тощо;
незадовільне утримання парків, скверів, зелених зон і насаджень,
в тому числі зелених насаджень на територіях, що прилягають
до приватних домогосподарств;
виконання робіт з благоустрою села без обґрунтувань і затверджених проектів.
Хто має утримувати та прибирати сільські території?
Утримання і прибирання сільських територій загального користування здійснює
КП «Бобриця», а дворів і територій, які прилягають до будівель — їх власники.
Юридичні особи (організації, підприємства) та громадяни зобов’язані прибирати
прилеглі території по всій фасадній ширині власної або орендованої ділянки.
Максимальна відстань від фасадного паркану чи межі ділянки, що закріплюється
для прибирання, становить 10 м.
Власники та орендарі земельних ділянок і приватних домогосподарств несуть відповідальність за стан зелених насаджень, наявність сміття тощо.

Яке покарання передбачено законодавством?
За порушення «Правил благоустрою і утримання території с. Бобриця» накладаються штрафи, передбачені статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Розмір штрафу:
— для громадян — від 340 до 1360 грн;
— для посадових осіб, суб’єктів підприємницької діяльності — від 850 до 1700 грн.
стор. 1

На території проведення змагань буде організована зона відпочинку для всіх учасників, їх сімей,
гостей і вболівальників, а також мініфестиваль вуличної їжі, де можна
буде поласувати смачними стравами,
приготованими на свіжому повітрі.
Не проґавте справжнє літнє свято спорту і сім’ї!

Як ви можете підтримати конкурсантів?
— Приходьте на змагання, приводьте своїх друзів, рідних і близьких.
— Потурбуйтеся про чистоту та
охайність свого подвір’я.
— Влаштуйте, за можливості,
станції поливу зі шланга поблизу
подвір’я.

Кошти, отримані від накладених штрафів за постановами адмінкомісій, скеровуються до бюджету Бобрицької сільської ради.
Якщо ви стали свідком правопорушення, будь ласка, фіксуйте подію (на камеру,
телефон) і звертайтеся до сільради. Для оформлення протоколу також важливі свідки
та будь-які деталі події.
Давайте разом турбуватися про чистоту нашої території!
Важлива допомога кожного!

З повним текстом «Правил благоустрою» можна ознайомитися на сайті Бобрицької громади www.bobrytsya.kiev.uа та у сільраді.
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Мистецтво

«ТомСойєрФест»:
результати
У межах вуличного артфестивалю «ТомСойєрФест»,
який тривав з травня до серпеня
2015 року, в Бобриці колективними зусиллями розмалювали
чотири паркани. Один з них, у
центрі села — це яскрава картина з бобрами. Другий виконаний за мотивами картин Кандинського. Але основна гордість
організаторів — паркан котеджного містечка «Бобриця парк»,
який став чи не найвідомішим
об’єктом фестивалю. Розпис —
це подрібнене на частини зображення відомої картини «Мона
Ліза» художника Леонардо
да Вінчі. Четвертий паркан
1 червня, в День захисту дітей,
розмалювали діти, зобразивши
на ньому казкових персонажів.
З’явиться в селі ще одна робота,
яку виконає художник Гамлет
Зіньковський.
За задумом організаторів,
фестиваль мав на меті «вивести всіх місцевих жителів на
вулицю, щоб під час спільної
роботи вони познайомилися
і краще пізнали один одного». Як бачимо, фестиваль
досяг своєї мети. Але, робота
не завершується! «Щоб отримати витвір мистецтва на

своєму паркані, ви можете
звернутися у фонд «Розвиток
і благоустрій», і ми надамо
вам координати художника.
Далі митець приїжджає в село,
зупиняється у замовника, живе
і харчується за його рахунок —
поки працює над картиною.
Витрати на матеріали покриватиме фонд», — розповіла
Марія Уварова, координатор
арт-напряму села Бобриця.

актуально

Лісові пожежі
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Була створена відкрита
група «Еко-патруль Бобриці»,
в якій поширюється інформація про виникнення пожеж і
координуються зусилля охочих допомогти.
Не забувають активісти
і про необхідність покарання винних. «Вже є законний
механізм,
потрібно
тільки сфотографувати (якщо
є можливість, якщо ні — то
необов’язково) номер машини порушника і підписатися
під протоколом у якості свідка. Штраф — від 300 до 1300
грн», — роз’яснює пан Шелковенко, якому вже довелося

Ключові події

Бібліотечні новини

познайомитися з юридичними тонкощами процесу. У випадку з підозрілою вирубкою
лісу він радить вимагати відповідні документи та одразу
повідомляти односельчанам.
«Для нашої родини стимулом для переїзду в Бобрицю
став ліс поруч з будинком.
Вже потім з’явилися приятельські стосунки із сусідами,
цікаві події, велопрогулянки
тощо. Але спочатку був ліс як
фундамент, — ділиться своїми враженнями Димитрій. —
Якщо його не стане, то може
впасти і все, що зверху. Я думаю, ми такі не одні. Приєднуйтесь».

Казкове літо у Бобриці

Що нового?

1 червня 2015 —
акція до Дня захисту дітей — створення паркану з
казковими персонажами.

Літо принесло подальше оновлення до сільської бібліотеки — завдяки
фонду «Розвиток та благоустрій» у приміщенні з’явилися журнальний столик і крісла. Тепер ви зможете читати
свіжу пресу та знайомитися з новими
книжками у зручніших умовах, а також випити чаю, що, напевне, буде
дуже доречно в холодний сезон. Всі
переваги бібліотечного затишку вже
відчув на собі колишній заступник міністра освіти Ізраїлю (на фото).
Чекаємо на вас!

7 червня 2015 —
Перший Бобрицький ярмарок місцевих виробників.
14 червня 2015 — змагання з техніки кінно-спортивного туризму
TREC-UA.
27 червня 2015 року — громадські слухання щодо перепланування
центральної частини села.
Червень 2015 — в
селі
встановлено
першу громадську
бібліотеку для обміну
книжками.

Що почитати?

У Бобрицькій сільській бібліотеці
можна знайти книжки відомої української письменниці Марії Матіос,
зокрема — «Майже ніколи не навпаки», «Нація», «Солодка Даруся».
Остання — найвідоміший і найпопулярніший роман авторки. Його
називають «трагедією, адекватною
історії XX століття», а саму Дарусю —
«образом майже біблійним». Книжка
«Солодка Даруся» — це українська
історія 30–х — 70–х років минулого
століття. Книга містить моральне застереження про те, що історія і кожна окрема людина за всіх часів і режимів пов’язані одним цілим.

Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.,
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Червень-липень
2015 — обговорення
проекту децентралізації та об’єднання
сільських громад.
11 серпня 2015 року
— вакцинація та стерилізація бездомних
собак. Сім тварин
стерилізовано.
29 серпня 2015 —
завершення фестивалю «Квіткова феєрія» у Бобриці.
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