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Запрошуємо вас взяти участь у святкуванні Дня села Бобриці, яке відбудеться 17 жовтня 2015 року в центрі села.
У програмі:
11:00 ярмарок місцевих виробників —
їжі, одягу, декоративних рослин, виробів ручної праці.
13:00 урочиста частина та концерт.

015 рік подарував Бобриці багато різноманітних подій, які
викликали неабияку зацікавленість як у жителів села, так
і сусідніх населених пунктів,
серед них і киян. Одним із
таких заходів став Скульптурний симпозіум, що зібрав
найвідоміших скульпторів України
та світу й заклав початок створення
архітектурно-паркової
спадщини
села. Симпозіум почався 23 вересня та продовжиться до Дня села —
17 жовтня.
Чому скульптура? Хто ініціатор
заходу та автор ідеї? Що вийде в
результаті та які цілі ставили перед собою організатори? — Про це
ми й поговорили з організаторами,
інвесторами та самими скульпторами.

Світова практика демонструє
яскраві приклади арт-парків, які
зробили невідомі містечка відомими
та посприяли економічному зростанню населеного пункту. Одним із
таких прикладів є Йоркширський
парк у невеличкому населеному
пункті Уейкфілд (Великобританія) з
населенням біля 75 тис. жителів. За
останні 37 років він перетворився на
справжній центр міжнародного, національного та регіонального значення для виробництва, експонування й оцінки сучасної скульптури.
Від скромного фінансування в 1000
фунтів стерлінгів, які підтримували
невелику виставку з 31 скульптури,
проект зріс до фінансування в 5 млн
фунтів стерлінгів і взяв під опіку
п’ять критих галерей, розташованих
на 500 акрах (біля 200 гектарів).

Парк є водночас і витвором мистецтва, і спадщиною, і місцем навчання, а також простором для приємного проводження часу та територією
мальовничих ландшафтів.
Успішні приклади у світовій
практиці стали основою одного з
напрямів позиціонування Бобриці
як арт-села. Інвестувати скульптурний проект взялися четверо жителів, яких об’єднала мрія втілення
унікального проекту парку сучасних скульптур на території цілого
населеного пункту. Щороку під час
скульптурних симпозіумів народжуватимуться нові мистецькі шедеври,
частину з яких власники будуть продавати, а більшість лишатимуться
у відкритій експозиції на території
села.
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Під час свята також будуть відбуватися:
— відкритий салон-презентація готових
робіт Міжнародного скульптурного симпозіуму, що проходив у Бобриці з 23 вересня;
— фестиваль вуличної їжі;
— майстер-класи для дітей і дорослих;
— виставка живопису Сергія Назарця,
Львівська академія мистецтв, студія масляного живопису «Бурса живопису».
Організатори заходу: Бобрицький благодійний фонд «Розвиток та благоустрій»,
Бобрицька сільська рада, сільський голова
Олександр Король, будинок культури села Бобриця.
Довідково: День села відзначається в
день Храмового свята — на Покрову Пресвятої Богородиці (14 жовтня). Святкування відбувається в найближчу суботу — цього року
це 17 жовтня.

Місцеві вибори 2015

У

жовтні цього року відбудуться вибори до місцевих рад та вибори
сільських і міських голів.
Система відрізняється від
попередніх років, тому
варто приділити увагу і
розібратися у ній.
Вибори до сільських і селищних рад відбуватимуться
за мажоритарною системою.

Це значить, що територія кожної селищної чи сільської ради
поділена на округи, і від кожного округу буде обрано одного
депутата місцевої ради. Тобто
кількість округів дорівнює кількості депутатів у раді. Зокрема,
у с. Бобриця — 12 округів.
У кожному окрузі балотуватимуться різні кандидати —
можуть бути й безпартійні, а

депутатом стає той, хто набирає
просту більшість голосів. Тобто
щоб стати депутатом сільської
чи селищної ради, достатньо
отримати більше голосів, ніж
інші кандидати по округу. Загальна кількість зареєстрованих кандидатів на виборах до
Бобрицької сільської ради становить 22, з автобіографічними
даними можна ознайомитися у
приміщенні ДВК.
Вибори сільських, селищних голів, міських голів
у містах до 90 тисяч виборців.
Сільські і селищні голови,
міські голови у містах з кількістю виборців до 90 тисяч також
обираються за простою мажоритарною системою. Тобто, на
території ради на посаду голови

балотуються різні кандидати,
які можуть бути й безпартійними. Головою стає той, хто набирає відносну більшість голосів —
просто більше за інших кандидатів. В с. Бобриці зареєстровано 2 кандидати на сільського
голову.
Вибори до обласних, районних, районних у містах,
міських рад відбуватимуться
за абсолютно новою системою,
яка в Україні раніше ніколи не
застосовувалася. Система є найскладнішою з усіх, що існували
в Україні, дуже непростою для
розуміння.
Її не розуміють громадяни.
Її не розуміють державні службовці. Її не розуміють громадські активісти, які мають попередній досвід спостереження

за виборами. Її не розуміють
навіть представники осередків і
штабів партій.
По-перше, до міських, районних, обласних рад кандидатів можуть висувати лише партії. Самостійний кандидат не
може балотуватися до цих місцевих рад, він може бути безпартійним, але виключно партії
затверджують і подають до ТВК
виборчий список, який складається з першого кандидата —
лідера списку, що автоматично
проходить у раду, якщо партія
подолала 5% бар’єр і отримала
мандати, та інших кандидатів,
які закріплюються за певними
територіальними
виборчими
округами у відповідній раді в
області, районі.
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Скульптурний симпозіум 2015
стор. 1

Василь Татарський, куратор Скульптурного симпозіуму, видатний український
скульптор: «На сьогодні все
збіглося, у нас є прекрасна територія, у нас є люди, які виявили бажання підтримати цей
проект і зробити внесок у культуру. Більшість із цих людей
побували в Європі, щось бачили і хочуть зробити подібне
тут, у себе. Завдання скульпторів — якісно виконати роботу
для досягнення цілей заходу —
приваблення потоку туристів і
популяризації села».

Марія Уварова, арт-менеджер проекту: «Насамперед, симпозіум є важливою подією для самого села, тому що це ініціатива місцевої громади для територіального розвитку. Люди об’єдналися і поступово впроваджують необхідні системні реформи, частиною яких
є симпозіум. Створені скульптури прикрашатимуть центр села, що,
безумовно, створюватиме місце тяжіння як для місцевого населення, так і для туристів. Симпозіум плануємо щорічний, тож важливо
зрозуміти, що його проведення певною мірою залежить від кожного жителя Бобриці. Чим більше буде залучено коштів на проведення, тим інтенсивнішими будуть темпи масштабування проекту. Але
мова йде не тільки про матеріальні аспекти. Головне — не бути байдужими, тому що зараз поруч із вами творяться насправді унікальні речі.
Наразі в Бобриці працюють видатні скульптори, які постійно беруть участь у міжнародних симпозіумах інших країн, а їх роботи знаходяться у відомих скульптурних парках і приватних колекціях. Нам
пощастило, що у Василя Татарського є особисті професійні знайомства і він просто запросив своїх друзів-скульпторів взяти участь у заході та гарно провести час. М’яко кажучи, умови польові, й далеко
не всім це припаде до душі, але ми намагаємося робити все, щоб перебування скульпторів було приємним. Створюємо дружелюбну атмосферу, влаштовуємо пікніки, запрошуємо гостей і журналістів.
Вони проживають тут біля трьох тижнів, тож повинні відчувати себе,
як вдома, щоб мати бажання повертатися».

Владислав Волосенко, скульптор з України: «Взагалі від
участі в симпозіумах виграють обидві сторони: й скульптори, й
організатори. Одна скульптура під індивідуальне замовлення створюється дуже довго і виходить досить дорогою. Створити захід набагато вигідніше: зібрали гарну команду, яка чудово впоралася за
місяць-два, отримали середній оклад, але при цьому із задоволенням провели час, поспілкувалися з друзями та ще й парк після себе
залишили».
Щодо скульптур, які будуть представлені, то всі вони дуже різнопланові: три з них виготовлять із житомирського граніту, а дві
— з піщаника, привезеного з-під кордону з Молдовою.
Румен робить свою скульптуру з піщаника, він створює молекулу ДНК: дві лінії, що наздоганяють одна одну й з’єднуються з
маленькими лініями. Ідея полягає в тому, щоб взяти щось із реального життя і відтворити скульптуру абстрактно та, водночас, дуже
просто.
Владислав Волосенко відтворює жіночу голову, він, як професійний художник, любить робити портрети. Пообіцяв, що зробить
її вузької незвичайної форми, яка гарно впишеться в ландшафт
паркової зони.

Румен Димитров, скульптор з Болгарії: «Найкраще
подібні заходи організовані
на державному рівні в Китаї,
Туреччині, Південній Кореї. У
Південній Кореї, наприклад, є
закон: якщо будується приватний будинок, то власник повинен сплатити певний податок
на мистецтво».
Олександр Дяченко, відомий український
скульптор:
«Мені подобаються
тверді породи каменю: особливість в
тому, що з ними можна працювати більш
повільно. Техніка виконання — відповідно до пластичних завдань. У мене штрихи олівцем, я ріжу
камінь диском і поступово надаю йому
необхідну форму, а
потім роблю відчеканену поверхню».

Валеріан Джикія, скульптур із Грузії: «Почуття — найголовніше, якщо не відчуваєш, нічого не вийде. Перед поїздкою до Бобриці я попередньо накидав ескіз, але завжди, коли приїжджаєш
на місце роботи, дивишся на архітектуру місцевості, як тут все влаштовано, то народжуються нові ідеї. Тому я наразі роблю не так,
як планував, змінив ескіз, а для роботи обрав піщаник. Я вирішив
поєднати геометрично-ідеологічні форми і дати поштовх для інтелектуального обговорення скульптури в просторі. Вийшов «Танець під місячним світлом». Скульптура має округлі форми і лінії,
що дозволяє світлу рухатися в пластиці по фігурі і висвітлювати її
зсередини. Я поєдную в одну композицію елементи грецької, єгипетської, австрійської культури, але найголовніше — закласти в
скульптуру свої почуття».
Василь Татарський створює фігуратив, спрямований на абстракцію. Він вважає, що у скульпторів є міфічна властивість: їх
центр ваги під час роботи переходить всередину каменю, не в тіло.
Настільки сильно вони занурюються у роботу, як альпіністи, які
лізуть по скелі і не падають. У скульптора є щось схоже: коли він
працює, здається, що таке зробити неможливо, але коли є настрій,
відповідна атмосфера, завжди виходить неймовірний результат.
Тож запрошуємо жителів і гостей села побачити на власні очі
результати роботи майстрів та особисто поспілкуватися зі скульпторами на відкритті першої черги парку в День села — 17 жовтня.

Інвестор проекту Роман Іваненко, бізнесмен, житель села Бобриця:
«Вкладення коштів у мистецтво — найбільш складний і цікавий
бізнес, що в нашому випадку
має значну соціальну складову. Наша мрія — унікальний
проект, що не має аналогів у
світі, це роки, десятки років
роботи в заданому напрямі.
Насправді оцінити значимість
ми зможемо, думаю, років через десять, це інші горизонти
очікування, не українські,
європейські — ми звикли до
швидших результатів. Цікаво подивитися на Бобрицю,
коли на вулицях будуть стояти
десятки сучасних скульптур
авторів із багатьох країн. Головне завдання — зробити
проект сталим, щоб мистецтво могло само на себе заробляти для розвитку».

Інвестор проекту Олег Шкула,
житель села Бобриця, віце-президент
компанії «Литер»:
«Я знаю достатньо схожих
проектів у Європі, зокрема,
не так давно був у галереї
братів Gianadda (Швейцарія).
Проте не можу сказати, що
саме це надихнуло. Для мене
наш проект — це не бізнес і не
меценатство, це щось зовсім
нове. Кардинально. Цікавість
у тому, що за будь-якого сценарію розвитку ти залишаєшся в
прибутку. А якщо серйозно, то
хотілося чогось нестандартного і не для себе особисто».

Інвестор проекту Юрій Яковенко,
житель села, голова Правління компанії Eavex Capital:
«Створення парку скульптур — це частинка прекрасного поруч із нами та, що дуже
важливо, доступного в будьяку мить для всіх бажаючих.
Окрім очевидної естетичної
складової, проект обов’язково
повинен стати прибутковим,
що дозволить йому розвиватися надалі».

Інвестор проекту Сергій Коннов, житель Бобриці, адвокат:
«Мені було дуже
цікаво разом із моїми сусідами започаткувати скульптурний проект для Бобриці.
По-перше, для мене це цілком нове, а тому дуже привабливе. По-друге, творчі
результати роботи відомих
скульпторів стануть частиною бобрицького пейзажу
і значно прикрасять наше
чудове село. Звичайно, цей
проект не є повністю благодійництвом, адже виготовлення скульптур такого рівня
вимагає значних вкладень.
Тому ми маємо на меті продаж окремих робіт колекціонерам, що надасть нам змогу отримувати кошти для розвитку та розширення нашого
скульптурного проекту».
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Допомогти бродячим собакам —
чи зможе Бобриця виконати цю місію?
«Про велич країни та моральність її народу судять
по тому, як у ній ставляться до тварин».
Махатма Ганди

Ж

одна домашня тварина не захоче з власної
волі стати бродячою,
такими їх робимо ми
з вами. Перші собаки
були одомашнені більше 18000 років тому, з
тих пір усі безпритульні тварини так само мріють погрітися біля наших вогнищ.
Є країни, де проблему вдалося вирішити і безпритульних
тварин там немає. Зокрема, це
Німеччина, Австрія і Швейцарія. Усі тварини ідентифіковані
та чіповані, і кожен власник несе
відповідальність за тварину.
У Бобриці проблема з безпритульними тваринами є болючою, особливо кожної осені,

коли дачники від’їжджають до
міста та залишають собак без
їжі — їх кількість у селі збільшується. Початок її вирішення
покладено — в квітні 2015 року
була прийнята Програма регулювання чисельності безпритульних тварин. Вона спрямована на цивілізоване зменшення
чисельності тварин на вулицях
методом стерилізації відповідно
до найкращого світового досвіду. Ці тварини більше не будуть
розмножуватися, вони щеплені
від сказу, ідентифіковані та повернуті до села. Вже в серпні відбувся перший етап стерилізації
безпритульних собак. Це тільки
початок, надалі ці тварини потребують нашої підтримки.

Місцеві вибори 2015
стор. 1

На поточних виборах у Київську обласну раду зареєструвалися 14 політичних партій (подали
відповідні документи і оплатили
заставу), в списках яких знаходиться 820 кандидатів.
На
виборах
у
КиєвоСвятошинську районну раду зареєструвалися також 14 політичних партій, у списках яких зазначені 455 кандидатів у депутати.
Чому кількість кандидатів
різна? Тому що територія районної та обласної рад ділиться на
таку кількість округів, скільки
має бути депутатів у відповідній раді. Партії закріплюють за
різними округами кандидатів
зі свого «списку». До того ж, в
одному окрузі партія має право
закріпити максимум одного кандидата. Тобто, на якомусь окрузі,
партія може бути представлена
конкретним кандидатом, а може
(якщо не знайшла достойної кандидатури) й не бути представленою конкретною особою — тоді
виборці зможуть голосувати «за
партію в цілому», в рядку буде
зазначена партія, без прізвища
конкретного кандидата.
У Київській обласній раді
згідно чинного законодавства
буде 84 депутатських місця. Відповідна кількість округів в області — 84. Вони поділені за територіальною ознакою, і головним
критерієм є певна кількість виборців. Так, с. Бобриця входить
у 34-й виборчий округ разом із
Білогородською, Княжицькою,
Музичанською, Шпитьківською,
Личанською і Петрушківською
сільрадами. Відповідно, кожна
партія може мати у виборчому списку від 1 кандидата до 85
(кількість округів плюс «перший
номер»).
У Києво-Святошинській районній раді буде 42 депутатських
місця. Отже, округів теж 42. Бобриця — окремий, найменший
виборчий округ № 17 з кількістю зареєстрованих виборців 515.
Сусідні округи мають значно
більшу кількість виборців (4-6
тисяч).

Так загально виглядає виборча система на місцевих виборах 2015 року.
Як же буде відбуватись
голосування і які критерії
для виграшу виборів? На Бобрицькій виборчій дільниці буде
4 бюлетені. Один — для виборів
голови сільради, один — для виборів депутата сільради. Тут все
просто — перемагає той, хто набрав найбільшу кількість голосів.
Третій і четвертий бюлетені — для виборів депутата районної та обласної рад. Виборець
може обрати тільки один варіант у кожному бюлетені. Оскільки голосування відбувається за
партійними списками, то голос
кожного виборця є обов'язково
голосом за певну партію (і «лідера» списку), а також одночасно — голосом за певного кандидата від цієї ж партії (якщо у
партії є кандидат на цьому окрузі). Далі за результатами виборів
підраховується загальний процент голосів, відданий за партію
по області (чи району).
Наприклад, якщо партія набрала 20% на виборах в обласну
раду, то вона отримує 20% квоту
від 84 місць у обласній раді. Таким
чином, 17 кандидатів у депутати
від цієї партії пройдуть до ради.
Далі відбувається рейтингування
кандидатів всередині списку —
хто набрав найбільше процентів,
той знаходиться вище у списку.
Проходить перший номер списку і 16 кандидатів з найвищим
процентним рейтингом по своїм
округам (порівнюються саме проценти, а не кількість голосів).
Таким чином, може бути, що
від одного округу до ради може
потрапити більше ніж 1 кандидат або не потрапити жодного.
Партії, що набрали загалом по
області чи району менше 5% від
загальної кількості голосів виборців не потрапляють відповідно в обласну і районну ради.
І кандидат від цієї партії, який
навіть може перемогти у своєму
окрузі, також не потрапить до
складу ради.

побудувати міні-притулок для
тварин, де утримується частина
стерилізованих собак. Фінансують і підтримують його активні
громадяни міста — жителі, підприємці та ліцей.
Що далі? Сьогодні перед жителями Бобриці стоять завдання, які можна вирішити лише
спільними зусиллями влади та

Цікавим видається успішний досвід наших сусідів — жителів Боярки. Вони побудували для стерилізованих собак
будки, забезпечують їжею та
водою, частині з них знайшли
господарів. Нагодована та стерилізована собака не може бути
агресивною. В Боярці також
вдалося власними зусиллями

Номер у
бюлетні
1

громади. Просимо вас долучитися та допомогти, наразі є такі
потреби:
•
Взяти до себе безпритульну собаку на постійну чи
тимчасову перетримку.
•
Зробити будку (будьяке укриття) для встановлення
на вулиці, де мешкає тварина,
щоб укритися від вітру й опадів.
•
Забезпечувати їжею та
водою.
•
Допомогти у пошуку
нових господарів для стерилізованої тварини.
•
Вітаємо будь-які ідеї та
допомогу щодо створення притулку для собак
Якщо ви готові долучитися
до допомоги безпритульним собаками, будь ласка, повідомте
про це в сільську раду або мешканці Бобриці Олександрі Шелковенко у фейсбук.

Вибори до районної ради

Кандидат по 17
виборчому округу
(с. Бобриця)

Назва партії

Місце проживання

Політична партія «Громадянська позиція»
Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Свобода»

Деркач Юліан
Миколайович

3

Політична партія «Соціалісти»

Сорока Ігор Юрійович м.Київ

4

Данченко Владислав
Олександрович

-

-

-

7

Політична партія «Нова держава»
Політична партія Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина»
Політична партія «Громадський рух «Народний
контроль»
Аграрна партія України

-

8

Політична партія «Наш край»

9

Політична партія «Воля»

10

Політична партія «Нові обличчя»

Кушнір Валентина
Павлівна
Гляцевич Анна
Ігорівна

с. Софіївська
Борщагівка

11

Політична партія «Українське об’єднання
патріотів — Укроп»

-

-

12

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

13

Радикальна партія Олега Ляшка

14

Політична партія «Опозиційний блок»

2

5
6

Номер у
бюлетені

м.Київ

м. Боярка

с. Бобриця

Сав’як Олексій
Вікторович
Зосич Олександр
Григорович
Машук Віталій
Вікторович

м. Київ
м. Київ
м. Боярка

Вибори до обласної ради
Кандидат по 34
виборчому округу

Партія

Місце проживання

1

Політична партія «Сила людей»

-

-

2

Політична партія «Об’єднання
«Самопоміч»

Іваненко Роман
Миколайович

с. Бобриця

3

Політична партія «Громадянська
Позиція»

Катриченко Наталія
Володимирівна

м. Київ

4

Політична партія «Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина»

Ерікян Давид
Мартикович

Києво-Святошинський р-н,
с. Шпитьки

5

Політична партія «Наш край»

Гунько Анатолій
Григорович

м. Бровари

6

Українська партія «Єдність»

-

-

7

Політична партія «Нові обличчя»

Гиря Валерій
Андрійович

м. Київ

8

Партія «Блок Петра Порошенка
«Солідарність»

Мазурко Максим
Олександрович

м. Київ

9

Аграрна партія України

Троць В’ячеслав
Іванович

Чернігівська обл.,
Бахмацький р-н. с. Голінка

10

Політична партія «Українське
об’єднання патріотів — УКРОП»

Кривенко Тарас
Олександрович

м.Васильків

11

Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Руда Наталія
Сергіївна

Києво-Святошинський район,
с. Петропавлівська-Борщагівка

12

Політична партія «Соціалісти»

Шевчук Олександр
Васильович

Києво-Святошинський район,
с. Гореничі

13

Політична партія «Опозиційний
блок»

Павленко Юлія
Олегівна

м. Бровари

14

Радикальна партія Олега Ляшка

Фонтаній Ігор
Едуардович

м. Київ

4

культура

www.bobrytsya.kiev.ua

№ 5 [ 7 ] Жовтень 2015 року

ЗМАГАННЯ

ДІТЯМ

BMC Bobritsya Triathlon Cup 2015

Уроки зоодоброти

23 вересня в Бобрицькій загальноосвітній школі І ступеня імені Петра
Тимошенка пройшло інтерактивне заняття для школярів на тему гуманного
ставлення до тварин. Лекція відбулась
у межах загальноукраїнського проекту
«Біоетика», провела її Марія Олексеєнко. Основна ціль — виховання у дітей і
молоді гуманного ставлення до тварин.
Організатор — благодійний фонд для
тварин Happy Paw (www.happypaw.ua).

АНОНС

TREC: закриття
сезону
23 серпня в селі Бобриці пройшов BMC
Bobritsya Triathlon Cup 2015 — один із небагатьох масових тріатлонів на коротку дистанцію (спринт) із представлених в Україні у
2015 році. Учасники змагалися в короткій
дистанції ITU: плавання — 750 м, велогонка
— 20 км і крос — 5 км.
На старт вийшло понад 200 учасників
у категоріях PRO/AG із трьох країн: Україна, Латвія та США. До основного старту був
старт аквалону для дітей.
Для великої кількості учасників BMC
Bobritsya Triathlon Cup 2015 став дебютним
заходом у тріатлоні.
□ Переможець в абсолюті серед PRO —
Олексій Сюткін (00:51:39.81).
□ Переможець в абсолюті серед AGE —
Олександр Хадико (00:56:20.17).
□ Переможець в абсолюті серед
PRO (дівчата) — Олександра Степаненко
(00:59:24.62).
□ Переможець в абсолюті серед AGE (дівчата) — Катерина Яковенко (1:12:15).
Учасники та глядачі були забезпечені
майданчиком для відпочинку з вуличною
їжею, кріслами-мішками, диванами та гамаками. Бобрицька сільська рада вислов-

24 жовтня ц.р. в с. Бобриці відбудуться заключні у цьому сезоні змагання з кінно-спортивного туризму TREC.
Рівень 1 (новачки): орієнтування
10-12 км, контроль алюрів 150 м, смуга перешкод.
Рівень 2: орієнтування 20-22 км,
контроль алюрів 150 м, смуга перешкод.
Реєстрація учасників здійснюється
за адресою: info@trec.org.ua.
Запрошуємо жителів і гостей Бобриці стати учасниками та глядачами цієї
справді непересічної події!
Детальнішу інформацію про змагання можна отримати на веб-сайті
www.trec.org.ua.

лює подяку жителям села та небайдужим
громадянам за оперативну організацію підготовки до заходу та допомогу в проведенні
змагання: Андрію Оністрату, Володимиру
Будкевичу, Максиму Сафонову, Геннадію Руденку, Валентині Хамайко, Андрію Перебийнісу та садовому центру «Проксіма».
Ініціатор змагання — Андрій Оністрат.
Організацію забезпечували Ukraine Sport
Event за підтримки Олександра Доманчука
та Федерації тріатлону України.

СПІВПРАЦЯ

актуально

Зустріч
із представниками
Туристичної
асоціації України

Повага до предків

Жителька села Бобриця Катерина Котлярська взяла на себе ініціативу з наведення ладу на місці пам’яті предків — місцевому кладовищі.
Ми розпитали Катерину, як все починалось і яких результатів уже вдалося досягти:
Думка про те, що із забрудненням нашого кладовища треба щось робити, прийшла
сама собою під час його чергового прибирання. Кладовище не обмежується ділянкою
всередині огорожі, це і територія за нею.

Найбільше сміття залишається саме там:
пластикові квіти, пляшки, целофанові пакети і папір — все це звалюється в купу, а потім
розноситься по всьому лісі. Щоб запобігти
цьому, бобрицькі активісти та КП «Бобриця»
періодично проводять прибирання, але це
не вирішує головної проблеми — люди, які
приходять вшанувати пам'ять своїх померлих близьких, безжально перетворюють місце їх останнього притулку в звалище.
Виникла ідея зробити плакати і таблички з відповідним текстом, розмістити їх на
стенді, встановити контейнери для роздільного сміття. Необхідно було знайти гроші
на матеріали і баки, відповідних майстрів,
встановлення, текст звернення — загалом,
робота стояла чимала.
Сміливості додали, по-перше, наявність
у мережі Facebook групи «Казкове село Бобриця» (дякую Тамарі Сухенко), за допомогою якої я змогла звернутися до бобричан зі
своєю ідеєю, і, по-друге, приклад головного
активіста Бобриці — Романа Іваненка: дивлячись, за які завдання він береться і скільки витрачає сил, часу і коштів на їх вирішення, гріх було не спробувати.
Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.,
08142; тел.: +38 (04598) 5-83-60
e-mail: bobritsya@gmail.com
web: www.bobrytsya.kiev.ua

Написала оголошення в мережі Facebook
і несподівано отримала масову підтримку
бобричан, причому не тільки словом, а й ділом: 16 людей здали гроші, Олександр Наконечний і Микита Жи зробили основну роботу: виготовили дерев’яний стенд, плакати і
таблички. Бобрицький священик Ростислав
Корчак на прохання голови села Олександра Короля написав особисте звернення до
відвідувачів кладовища, текст якого також
розмістили на стенді. Володимир Будкевич
разом із працівниками КП «Бобриця» взялися до 17 жовтня (День села) все встановити.
Завдяки підтримці та участі цих людей
хороша ідея втілилася в реальність. Хочеться сказати їм величезне спасибі!
Ще хотілося б звернутися до всіх відвідувачів Бобрицького кладовища:
Будь ласка, не забувайте, що колись
Ваші рідні та близькі, на могили яких Ви
приходите, жили в цьому селі і любили
його. Дотримуючись чистоти та вимагаючи цього від інших, ви проявляєте пошану
до їх пам’яті!
Редактор: Оксана Кожухівська.
Матеріали підготували: Роман Іваненко,
Тамара Сухенко, Марія Уварова, Ганна
Котковець.
Верстка та дизайн: Микола Титаренко.

16 вересня до Бобрицької сільської
ради завітала Туристична асоціація
України. Протягом двох годин учасники
зустрічі вели розмову про можливості
допомоги селу з боку Асоціації та районної державної адміністрації за напрямами:
► розвиток спортивної інфраструктури, зокрема будівництва дороги обласного значення для можливості проведення велозмагань;
► інформаційна і грантова підтримка арт-напряму;
► допомога в організації зеленого
туризму в Бобриці і навколишніх селах
та вирішення питань розміщення гостей.
Наступного року в селі Бобриці заплановано низку подій: від ТомСойерФесту до чемпіонату України з тріатлону, тому сприяння в популяризації та
забезпеченні відповідної інфраструктури з боку сторонніх організацій є вкрай
важливим питанням для проведення
таких заходів на найвищому рівні.

Друк: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна»,
вул. Інститутська, 16, м. Київ, 01024.
Друк офсетний. Замовлення №0604/15.
Підписано до друку 16 жовтня 2015 року.
Наклад: 3 500 примірників.
Розповсюджується безкоштовно.

