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Подорож у минуле
Нарис із козацької історії села Бобриці

Потапенко Роман Іванович (праворуч перший)

С

ело Бобриця знаходиться в мальовничому місці України, на
березі річки Ірпінь, неподалік від
величної столиці — міста Києва.
Саме наближеність до столиці і зумовила в майбутньому таку стратегічно важливу роль маленького
селища в історії України.
Ще в козацьку добу, в далекому
1648 році, коли на місці Бобриці знаходився Забірський хутір, тут розташувалася могутня Білогородська
козацька сотня. Цей період є найдоленоснішим для маленької Бобриці.

Вже у 1667 році за Андрусівським
перемир’ям було встановлено кордон
по річці Ірпінь між двома державами — Річчю Посполитою та Російською імперією. У Бобриці розмістилося три надійних охоронних форпости. На них служили козаки, які й стали прабатьками маленької Бобриці.
Тут оселилися три українських козаки — Потапенко Філон, Ігнатенко Іван
та Яковенко Роман, які й заснували
Бобрицю. Їхні роди тягнуться до сьогодні і про кожен з них ми будемо розповідати далі.

Нині в Бобриці фактично проживає вже близько 3000 людей, які і творять сучасну історію.
У складі Білгородської козацької
сотні Київського козацького полку
в 1649 році згадується козак Філон
Потапенко, який охороняв Приірпінський (Російсько) Польськогетьманський кордон. Філон Потапенко, Іван Ігнатенко та Роман Яковенко і є засновниками козацького
хутора Бобриця.
стор. 3

Закласти перший камінь
Інтерв’ю з Віктором
Копиловим, керівником
підприємства–підрядника,
що виконує будівництво
центральної площі
у Бобриці

Восени розпочалися будівельні роботи на ділянці по вул. Шкільній 5-а,
майбутній центральній площі села Бобриці.
Ідея щодо необхідності облаштування громадського центру населеного пункту виникла під час розробки
Стратегії розвитку населеного пункту.
І вже менше ніж за рік плани перетворюються в реальність.
У практиці містобудування міські
(сільські) площі — це відкриті громадські простори, розташовані, як правило, в центральній частині і використовуються для об’єднання суспільства.
Оскільки на центральних площах
часто влаштовують регулярні ярмарки
та концерти, вони носять назву ярмаркових площ. Зазвичай, по периметру
площі розташовуються маленькі ма-

Віктор Копилов

газини, пекарні, кафе. Традиційно на
центральних площах встановлюють
монументи, що пов’язані з історією населеного пункту.
Найвідоміші площі світу — це
Таймс-сквер у Нью-Йорку, Трафальгарська площа в Лондоні, Площа Святого Петра у Ватикані тощо.
Над проектом площі в селі Бобриці, а
також над детальним планом центральної частини, працювала команда молодих архітекторів. Стилістичні рішення
будуть сучасні та природні одночасно.

Ключовим декоративним елементом є викладка з бруківки на площі,
яка буде виконана у стилі української
традиційної вишивки в унікальному,
спеціально розробленому художником,
бобрицькому стилі.
Звичайно, у багатьох мешканців
села виникає питання: а хто виконує
роботи на площі? Тому редакція вирішила поставити декілька питань керівнику підприємства-підрядника — Віктору Копилову, щодо ідеї та процесу
реалізації проекту.
стор. 2

Допомога

Відповідальна
творчість

Одна з ключових цінностей Бобриці — небайдужі люди, які беруть на себе відповідальність за вирішення спільних проблем.
Що може бути страшніше війни? Всі ми
переживаємо за хлопців, які знаходяться на
передовій. Але одних лише переживань замало. Цим хлопцям потрібна реальна допомога — лише тоді ми зможемо вистояти в цій війні і перемогти.
І Бобриця цю допомогу надає. З ініціативи кількох бобричан — Наталії Федосєєвої,
Олександра Наконечного та Ігоря Малишка — в нашому селі був створений центр із
плетіння маскувальних сіток.
Наталія Федосєєва вже рік займається
плетінням сіток і «кікімор» для нашої армії,
передала свій досвід тим, хто відгукнувся на
прохання допомогти. Під керівництвом Ігоря Малишка були зроблені добротні каркаси
для плетіння. Їх встановили в приміщенні Бобрицької клубу.
«Побачивши в групі «Казкове село Бобриця» в мережі Facebook публікацію Олександра Наконечного, я відгукнулася і запропонувала свою допомогу, — розповідає Наталя
Федосєєва. — За три місяці ми сплели чотири
великі сітки розміром 9х10м кожна і одну —
3х9м. Наші сітки отримали хлопці з батальйону «Донбас», батальйону особливого призначення «Гарпун», «Правого Сектора». Дві з них
відвезли на фронт бобричани — брати Спасиченко. Постійно допомагали Людмила Яківна,
Валентина Петрашенко, Саша Пономарчук,
Таня Франків-Федоренко, Ніна Тихонова, Таня
Вахрушева, Катя Котлярська. У важкі хвилини
приходили на допомогу Наташа Лисова, Олена Радова, Таня Павленко, Катя Приходько,
Ганна Золотарьова та інші дівчата. Допомагали школярі, які гуляють на майданчику, дітки
односельців. Важко переоцінити допомогу
чудесної дівчини із сусіднього села Гнатівки
Наташі Волкової та її чоловіка Ігоря, які займалися фарбуванням тканини».
Однак, за словами Наталії Федосєєвої,
рук все одно не вистачає — замовлення надходять постійно. «Я впевнена, — говорить вона, — наші мережі допомогли врятувати життя
і здоров'я чоловікам, дітям, рідним і близьким
наших з вами співгромадян — синів України. І
поки йде війна — ми не можемо зупинятися!»
Вітаємо всіх, хто готовий долучитися до роботи та ласкаво просимо!
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Офіційно

Фінансові новини

Бюджет: приємні
підсумки

Прозора звітність використання фінансів та публічність всієї інформації — одні з найголовніших
принципів роботи, взятих за основу у Бобриці.
Про результати виконання бюджету села Бобриці інформує Бобрицький сільський голова Олександр Король.
«За 11 місяців 2015 року загальні доходи місцевого бюджету
с. Бобриці становили 2,44 млн
грн. Нагадаю, ми планували річні
доходи 2,2 млн грн + перехідний
залишок 1,2 млн грн = 3,4 млн
грн. За фактом ми вже перевиконали бюджет у його дохідній частині. Залишок (близько 700 тис грн)
у повному обсязі зарезервований
під центральну площу», — коментує
Олександр Король.

ТОП-10 платників
податків
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Інтерв'ю

Закласти перший камінь

«Храм мормонів» у м. Києві

стор. 1

Бюджетні
замовлення
завжди непрості у виконанні, чому ви погодилися працювати над цим проектом?
В.К. — Деякий час тому ми
з моїм компаньйоном Гаврильцовим Миколою Федоровичем
побудували власним коштом у
центрі Бобриці бювет та облаштували навколишню територію.
Тому, коли я прочитав у
групі «Казкове село Бобриця»
у мережі Facebook про розробку проекту площі, то одразу
звернувся до сільського голови Короля Олександра Григоровича та запропонував виконати роботи за мінімальними
цінами для села, яке вже вважаю рідним.

Яка ідея проекту реконструкції площі в Бобриці
та чого очікувати місцевим
жителям?
В.К. — Ідею проекту розробляла ініціативна група, яку
сформували керівники Благодійного фонду «Розвиток і благоустрій» на чолі з Романом
Іваненком.
Заплановано викласти ФЕМом та гранітом мощення, зробити орнамент у вигляді бобрів і
рослинних елементів, висадити
зелені насадження, встановити
освітлення площі.
Планується, що тут будуть
проводитися сільські ярмарки
та святкування визначних подій. Зі свого боку, я даю технічні
поради щодо використання різних матеріалів та якісно вико-

Офіційно

Представляємо ТОП-10 платників податків за 11 місяців 2015
року. Сума, яка зазначена біля
кожного платника, становить загальну суму за всіма податками
(деякі платять п’ять різних податків
до місцевого бюджету).
ТОП-10 на 73% фінансує бюджет Бобрицької сільради, а ТОП-3
приносить половину доходів бюджету.
Ще трохи статистики: на початок року кількість ФОП-платників
єдиного податку в бюджет Бобриці
була 13 чоловік. Зараз ця кількість
становить 20 осіб.
Дякуємо всім, хто робить такий
значний внесок у розвиток села!

ТОП-10 платників
податків
Назва

Сума, грн

ТОВ «Тріпл Сі»
ФОП Іваненко

526 914,04
385 664, 00

ТОВ «Подробиці»

301 213,49

Боярська ЛДС
ТОВ «Ровітар»
ГО СТ «ПарітетСервіс»
ФОП Щеголь
ТОВ «Візаві»
ФОП Хамайко
ТОВ «Троянда-1»

120 501,00
116 035,00

98 087,00
48 510,00
37 904,00
25 654, 65

З 2016 року бюджетом передбачена нова посада у сільській
раді, на яку запрошено кваліфікованого юриста. Одним з його
завдань буде наведення ладу з заборгованістю по двом податкам —
земельному і пайовим внескам на
розвиток інфраструктури.
За планом розвитку інфраструктури нашого населеного пункту навесні передбачено виділення
земельної ділянки під будівництво
дитсадка.
Пам’ятаєте? Ще у 2014 році
річний бюджет с.Бобриця складав трохи більше 800 тис. грн.
Менше ніж за 2 роки вже йде
мова про фінансування, розмір
якого в десять разів перевищує
попередній!
Це доводить тезу, що зміни в
суспільстві можливі, коли місцева
громада кваліфіковано підходить
до фінансового планування і використовує всі можливості, які надає
політика децентралізації, що реалізовується в Україні.

Офіційно

Для підприємців: оголошення

111 101,00

Бобрицька сільська рада надає безкоштовний сервіс з реєстрації фізичних осіб, які мають

стойній оплаті й належному
ставленні до роботи можна
отримати чудовий результат.
А ми вміємо працювати.

Нам відомо, що ви маєте досвід роботи з благоустрою відомого «Храму
мормонів», що розташований на Кільцевій дорозі у
Києві. Розкажіть про проект, з чим довелося стикнутися під час роботи?
В.К. — Робота на будівництві
мормонського храму була цікавою з погляду співпраці з іноземним замовником — концерном
«Штрабаг» (Австрія). Робота
згідно європейських стандартів
з жорстким контролем термінів
виконання робіт та їх якості.
Застосування нових технологій, інструментів і матеріалів — все це дало неоціненний
досвід і розуміння, що при до-

Чи часто бувають замовлення від інших муніципалітетів?
В.К. — Раніше ми багато працювали в Києві з районними адміністраціями, зараз переважно працюємо з приватними клієнтами.
Сподіваємося, що наш приклад реалізації бобрицької площі поверне інтерес місцевих рад
до містобудівних проектів.
Чи є у вас бачення, що
ще можна змінити в рідному селі, реконструювати чи
побудувати?
В.К. — Дуже хочеться, щоб у
селі були впорядковані тротуари, зупинки громадського транспорту та освітлені вулиці.

бібліотека

Яким буде бюджет Бобриці
у 2016 році?
25 грудня 2015 року сільська
рада Бобриці ухвалила проект бюджету на 2016 рік. Це — основний
фінансовий документ, в якому визначаються надходження та видатки, зокрема, й проекти, які будуть
реалізовані наступного року.
Тож чого очікувати жителям Бобриці у наступному році?
Бюджет Бобриці на 2016 рік попередньо встановлений у розмірі
2,73 млн грн, з них близько 500 тис
грн буде виділено на співфінансування капітальних видатків (будівництво зупинок громадського транспорту, реконструкція освітлення в
центральній частині, реконструкція
перехрестя в центрі) з бюджетами
вищих рівнів і державним Фондом регіонального розвитку. Очікується залучення з цих джерел до
4,5 млн грн протягом 2016 року.
Разом сума фінансових видатків
на території Бобрицької сільради запланована на суму близько
8 млн грн — і це без урахування
грантів і коштів інвесторів.

ную роботи з наданням гарантії
не менш ніж на 10 років.
Очікуємо завершення будівництва площі вже навесні.

статус ФОП. Процедура займає
не більше години. Нагадаємо, що
ФОП платять податок за місцем
реєстрації, а отже кошти надходять
до бюджету села.
За детальнішою інформацією
звертайтеся до Бобрицької сільської ради за тел.: +38045 98
58 359 або завітайте за адресою:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця. Контактна особа — Оксана Новіцька.

Книжкові новинки

У нашій бібліотеці ви завжди
можете знайти
цікаві та корисні книги для дітей і дорослих.
І цього разу їх
список поповнився свіжими літературними новинками.
Нові книги в
бібліотеці села
Бобриця
—
«Еврика» Лідії
Корсун та «Аеропорт» Сергія Лойка.
«Еврика» з підписом авторки,
зробленим під час її перебування в селі з побажаннями громаді
Бобриці — це нариси про видатних емігрантів минулого, подорожні замітки. Один з розділів
присвячений історії відомої Капели бандуристів ім. Шевченка з
Детройту.
«Аеропорт» — художнє переосмислення побаченого в аеропорту Донецька кореспондентом

та фотографом
Los
Angeles
Times Сергієм
Лойком.
Він
єдиний
кореспондент
іноземного
видання, який
був в Донецькому аеропорту та провів чотири дні
з кіборгами.
Саме завдяки
Сергію їх фотографії побачили світ.
Як зазначив сам автор, роман «Аеропорт» — це не
хроніка, а художній вимисел,
побудований на реальних фактах. За сюжетом книги, разом з
кіборгами в аеропорту перебуває американський фотограф,
який переживає цю війну, як
особисту драму. Через нього
читач може побачити всю історію від Майдану до знищення
аеропорту.
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Подорож у минуле

Нарис із козацької історії села Бобриці

Потапенко Мусій Самійлович

стор. 1

Нащадок Філона, Роман — Кавалер
Георгіївського хреста. Його онук Мусій — лейб-гусар, охороняв палац і сім’ю
імператора Миколи II в Царському Селі
під Санкт-Петербургом. За зразкову
службу був неодноразово нагороджений
імператором. Матір імператора — принцеса Датська Догмар — подарувала йому
особисту фотокартку та видала грошову
премію в розмірі 40 золотих червінців.
На ті гроші Мусій купив 8 га землі, яку й
обробляв разом із братом Федосем.
З приходом більшовицької влади
землю відібрали, а Федося Романовича
разом із дружиною Мариною заслали в
заполярне поселення Ухту в системі Сталінського Гулагу. Далі землі вже не було,
тільки Тундра, а за нею — полярне коло і
холодний Льодовитий океан.
У Федося і Марини було 4 сини — Василь, Михайло, Іван та Павло і донька

Потапенко Павел Феодосович

Лукія. Після багатьох поневірянь діти
«куркуля» вийшли в «люди».
Василь закінчив сільгоспакадемію і
все життя працював агрономом, а потім
засновником і викладачем в Боярському
технікумі бджілярства.
Другий син — Михайло — закінчив
Ташкентське військове училище. Для
цього довелося змінити анкетні дані,
адже син куркуля дійшов до Берліна,
служив помічником військового аташе в Ірані та Кореї. Наприкінці служби нагороджений орденом Червоного
прапора. Закінчив службу на посаді
завідуючого кафедри зв’язку Поліського військового училища у чині полковника.
Третій син — Іван Федосьович — був
командиром партизанського загону
імені Михайла Хрущова. Після війни
закінчив агропромисловий інститут та
працював на посадах агронома в Києво-

Подарунок до свят

Календар казкового села

Тренер Шахлін Ю.А. (Італія)

Святошинському районі, в тому числі в
селі Забір’я.
Четвертий син — Павло Федосьович — після закінчення Подільського
училища під Москвою в чині капітана
проходив службу в окремому офіцерському полку охорони ставки Верховного командування в Москві. Внук Федося
Романовича, син доньки Лукії — заслужений тренер СРСР. Його дружина Лідія
Григорівна Лабунець — багаторазова
чемпіонка збірної СРСР та України з художньої гімнастики, сподвижниця восьмиразових чемпіонок Латигіної й Астахової. Разом з видатним тренером СРСР
Ю.А. Шахліним об’їздила всю Європу з
переможними виступами.
Така доля та історія славетного козацького роду Потапенків. Дуже багато
світлин та інформації про цей рід є в нашому Музеї села Бобриця.
Чекаємо на вас!

Лідія Лабунець –
багаторазова чемпіонка
з художньої гімнастики

Долучайтеся!
Ми в мережі
Facebook
www.facebook.com
Група «Казкове село
Бобриця»
Бобриця online

У Бобриці з’явився оновлений сайт
У грудні 2015 року розпочав роботу
оновлений сайт громади села Бобриці
www.bobrytsya.kiev.ua.
На сайті ви можете дізнатися про новини Бобриці, новий склад депутатів Бобрицької сільської ради, ознайомитися з
Правилами благоустрою та іншими важли-

Жителі села Бобриці отримали власний календар на 2016 рік!
«Природа. Спорт. Мистецтво» — такий
слоган зображений на першому бобрицькому календарі. Він ніби нагадує про всі
значущі події, які відбулися цьогоріч у селі,
та натякає на основні напрями розвитку
вже у 2016 році. Кожен місяць настільного календаря проілюстрований фотографіями мальовничих місцин нашого села. Всі

ілюстрації в календарі були зроблені в Бобриці в різні пори року та зображують знайомі місця під особливим кутом зору. Вони
прикрасять кожен ваш день і створять відмінний настрій на увесь рік!
Настільний
календар
BOBRITSYA
SMART VILLAGE 2016 надійде у продаж у
перші дні нового року.
Чудовий святковий подарунок для
близьких і друзів!

вими документами, прочитати свіжий номер газети «Наша Бобриця», переглянути
фотографії заходів та багато іншого!
Дякуємо нашим сусідам — компанії MSoft та особисто її керівнику Дмитру
Синькову за розробку сайта на благодійних засадах.
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Зустріч

Розвиток і благоустрій: погляд зсередини
КОМЕНТАР

Участь у Фонді

Напередодні Нового року члени правління Бобрицького
сільського благодійного фонду «Розвиток та благоустрій»
провели підсумкове річне засідання в невимушеній атмосфері домашнього затишку.
Розмова йшла про підсумки чергового року діяльності та плани на наступний рік. Благодійний фонд ініціював корисні зміни
в селі й бере активну участь у реалізації різноманітних проектів.
Село цьогоріч отримало власну стратегію розвитку, сучасні артоб’єкти та спортивні змагання, а також амбітні плани.
Тому ми вирішили поцікавитися у членів правління їхнім баченням роботи фонду та мотивації участі у ньому.
КОМЕНТАР

Населені пункти розвиваються тоді,
коли в них, окрім дієвої влади, є недержавні організації (НДО), які представляють громадянське суспільство. Вони,
зазвичай, опікуються різними питаннями — професійними, соціальними, екологічними. Вони підтримують інвалідів
і сиріт, створюють притулки для собак,
розвивають бібліотеки та музеї, проводять різноманітні фестивалі, інші культурні проекти, організовують навчання та обмін досвідом.
В Україні тенденція до збільшення НДО помітна після Майдану,
коли багато волонтерів-активістів створили організації, зокрема
— для підтримки воїнів АТО, їх психологічної реабілітації, розвитку
київських парків, створення громадських мовників — громадського телебачення та радіо тощо. Зараз важливо, щоб така тенденція
посилилася в регіонах і
селищах.
У США на кожні 130 людей існує
Організації мають
одна НДО, а в Україні — одна
більшу
спроможність у
на 1710 людей
реалізації складних завдань, ніж окремі люди.
У цьому була моя мотивація участі у Благодійному фонді «Розвиток
та благоустрій». Поки це єдина громадська організація в Бобриці,
але важливо, щоб створювалися й інші, які посилять вплив «третього
сектору», будуть залучати волонтерів до різних напрямів діяльності.
Наразі велика потреба існує в активних групах, які б опікувалися збереженням лісу, безпритульними собаками, підтримкою
людей з обмеженими можливостями, розвитком екологічного
мислення та модернізацією музею».
Тамара Сухенко,
Член правління Бобрицького сільського
благодійного фонду «Розвиток та благоустрій»

Для мене участь у роботі
Фонду нашого села — це, насамперед, можливість дієво
долучитися до якісного поліпшення життя мешканців
села Бобриці. Всі учасники
Фонду — це «першопрохідці», які вирішили взяти на
себе обов’язок активно зайнятися змінами в нашому селі. Я впевнений, що за нами підуть й
інші односельчани. Наш приклад — заразний, тому що ми робимо добро і для сусідів, і для себе. Не покладаючи рук.

Чим я займаюсь

Фонд — справа добровільна. Будь-який член Благодійного фонду
«Розвиток та благоустрій» може вибрати напрям, який йому до душі.
Втім, кожен із нас також готовий прийняти будь-яке доручення, яке
дасть нам наша громада.
У минулому 2015 році я брав участь у розвитку «іміджевої» складової села Бобриці, а також парку скульптур. У сфері моїх інтересів на
2016 рік також облаштування велодоріжок, творчі проекти, охорона навколишнього середовища та турбота про наші озера.
Сергій Коннов
Член правління Бобрицького сільського
благодійного фонду «Розвиток та благоустрій»
КОМЕНТАР

У нас в суспільстві є значна вада — відсутність звички перетворювати мрії на дійсність.
Популярна у бізнес-тренерів теза, що мрія
без дій — це ілюзія дуже чітко проглядається в
українських щоденних реаліях.
Нам шкодить прищеплена колись радянськими експериментаторами звичка «конструктивно критикувати» владну вертикаль з
трибун на партійних з’їздах. В сучасних умовах ситуація потребує дій від
кожного. Критика не дає нічого, бо система змінилась, і владна вертикаль зникла. Відтепер кожна місцева громада має те, що робить сама.
Фонд створювався не для продовження існування патерналістської конструкції, коли хтось зверху «опікується народом», а для ініціації та підтримки змін на території конкретного населеного пункту. Це
мій особистий внесок у зміни в країні — почати з себе.
Я вірю, що тисячі таких точок, що діють у спільному напрямку одночасно, змінять країну, в якій я живу. Ми задекларували ціль — Бобриця має стати найкращим населеним пунктом для життя в київському
передмісті. Зберегти і захистити природу, розробити інфраструктуру
згідно кращих світових стандартів. Залучити кожного жителя села до
процесу цього перетворення.
Ми живемо в унікальний час, коли є можливість змінити в короткий
період ситуацію на краще. Мій мотив — показати своїм дітям чи онукам звіт по тому, що я робив в час можливостей і загроз для країни.
Роман Іваненко,
Голова правління Бобрицького
благодійного фонду «Розвиток і благоустрій»

Вистава

Церковне життя

Розклад різдвяних
і післяріздвяних
Богослужінь у СвятоПокровському храмі
с. Бобриця

6 січня 2016 року — Надвечір’я
Різдва Христового (Різдвяний Святвечір). Святкове вечірнє Богослужіння.
Початок о 17.00
7 січня 2016 року — РІЗДВО ХРИСТОВЕ
Урочиста Божественна Літургія. Початок о 9.00. Традиційні колядки та віншування. Колядування по селу церковного та дитячого хорів.
8 січня 2016 року — Післясвято
Різдва Христового. Собор Пресвятої
Богородиці.
Святкова Літургія. Початок о 9.00.
Дитяча різдвяна вистава — початок о 13.00 (у Будинку культури)
14 січня 2016 року — Найменування Господнє. Новий рік.
Святкова Літургія. Початок о 9.00.
Щедрування.
18 січня 2016 року — Надвечір’я
Богоявлення. (Хрещенський святвечір).
Святкове вечірнє Богослужіння. Початок о 17.00
Вечірнє (хрещенське) освячення
води.
19 січня 2016 року — Богоявлення. Хрещення Господнє.
Урочиста Божественна Літургія. Потачок о 9.00
Велике (Богоявленське) освячення
води.
Впродовж 19 — 21 січня 2016
року відбуватиметься традиційне
освячення індивідуальних осель у
селі Бобриці.

АНОНС

Свято на День Миколая

Колядки
у виконанні
дитячого хору

У День Святого Миколая до Бобрицького
Будинку культури завітали його помічникиянголята — вихованці театрального гуртка
«Дивограй» під керівництвом Людмили Іванівни Корчак, учасники танцювального колективу «Бобричата» зі своїм хореографом
Казимиром Урбатісом, відвідувачі недільної школи, випускники та учні Бобрицької
ЗОШ.
Фото: Марина Іголкіна

Дата: 8 січня 2016 року
Початок: 13.00
Місце проведення: Будинок культури села Бобриця
Запрошуємо розділити з нами
різдвяний настрій і порадіти разом з
нашими дітками на особливій новорічній виставі!
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