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Візитівка нашого села

www.bobritsa.org

Мальовничий куточок
неподалік столиці —
казкове село Бобриця
Дорогі односельчани
та гості Бобриці!

П

ам’ятаєте, як раніше люди намагалися бодай
що переїхати до міста? Ближче до цивілізації, розваг, широких проспектів та яскравих
вогнів. Явище, що називається урбанізацією,
міцно вкоренилося у нашій свідомості. Однак, наздоганяючи світові тенденції, міські жителі починають поступово повертатися до села — не лише для
відпочинку на вихідні, але й для виховання дітей та організації здорового та екологічного життя.
Бобриця відчула ці зміни років з десять тому. Саме
тоді околиці маленького села почали масово забудовуватися садовими господарствами та дачними новобудовами. Село стало чудовим місцем для життя — неподалік
столиці, з каскадом озер і лісів та чудовим мікрокліматом для спокійного відпочинку на будь-який смак.
За останні декілька років завдяки небайдужості його
жителів село почало жити новим життям. З’явилася місцева святиня — храм, зведений на честь Покрови Пресвятої Богородиці. Поблизу початкової школи збудований

яскравий дитячий майданчик, вулиці села
рясніють розписами та малюнками, а у центрі міста закладений невеликий сквер, який
прикрашають символи села — бобри.
Небайдужі жителі села об’єднуються
для спільної роботи — організації благоустрою, реалізації цікавих творчих ідей
та проектів, а також займаються популяризацією села для туристів.
Завдання газети «Наша Бобриця» —
донести до кожного жителя села корисну інформацію, яка може стати у нагоді у
повсякденному житті, та стати цікавим і
надійним путівником для гостей Бобриці. Ми розкажемо вам про історію села,
його жителів, покажемо найкрасивіші
куточки наших околиць та поділимося
корисними порадами із сільського побуту.

Жити, як у казці

Громадська ініціатива «Казкове село Бобриця»

Ш

ановні
сусіди!
Кожен з нас хоче
жити у справедливій, заможній
і гарній країні.
Нещодавні події суспільного і політичного життя красномовно свідчать про це. Сьогодні настав час дій
кожного з нас для побудови середовища, в якому ми хочемо жити.
Мислити глобально, а діяти локально — запорука успіху при реалізації мрії. Ми розуміємо, що в змозі,
об’єднавши сусідські зусилля, змінити наше село на краще. І це виключно
в наших руках. Однак лише одного
бажання замало — ми маємо діяти.

Ми, ініціативна група мешканців села Бобриця, започатковуємо
громадську ініціативу під назвою
«Казкове село Бобриця». І вже діємо. Приєднуйтесь!
Наразі ми бачимо три основні
напрями роботи, у яких кожен має
взяти участь відповідно до своїх
можливостей:
1. Приведення до ладу зовнішнього периметру земельних ділянок, парканів, фасадів
будинків.
Ми просимо кожного щотижня
збирати сміття, прибрати залишки
будівельних матеріалів.

А для того, щоб зменшити кількість бур’яну та зробити охайнішими наші вулиці, засійте газонною травою галявини біля ваших
подвір’їв. У європейських селах чисто та охайно ще й тому, що всі площі мають покриття — або рослинне,
або тверде (каміння, асфальт).
Подивіться на території перед
власним двором як на завдання з
покращення нашої країни. Зробіть
корисне і приємне собі і сусідам. Висадіть кущі, дерева. надайте перевагу
вічнозеленим рослинам (туя, ялина,
сосна, самшит, ялівець тощо). Розбийте квітник, почепіть на паркан
стор. 3
ящик з квітами.

Маю приємність звернутися до вас з вітальним словом з нагоди випуску першого
номера газети «Наша Бобриця».
Ми з вами проживаємо в унікальному
краї, з мальовничими краєвидами та багатими природними ресурсами. Все, що нас
оточує, потребує нашої уваги та праці задля
збереження і примноження для прийдешніх
поколінь.
Перш за все, разом з небайдужими односельчанами, ми докладаємо зусиль до благоустрою нашого села, озеленення публічних
територій та створення комфортних умов для
перебування туристів і гостей
села.
Цей напрями діяльності є
одним із ключових в межах
реалізації більш глобального
та амбітного проекту «Казкове
село Бобриця» — унікального
простору, побудованого на небайдужому
ставленні,
свободі
творчості
та любові до свого
села.
Жителі Бобриці — надзвичайно талановиті та
активні люди, які
можуть здивувати своїми вміннями, чуйністю
та привітністю.
Завдяки їх небайдужості ми
вже маємо
надзвичайно чудовий
храм в центрі села, відновлений
меморіал
захисникам
Вітчизни, великий дитячий
майданчик, море квітів та посмішок кожного літа на наших
вулицях.
Маю надію, що
і газета «Наша Бобриця» зробить свій
внесок у розвиток
та
популяризацію
села та стане цікавим і надійним джерелом
інформації
для односельців та
гостей села.
Олександр
Король
Бобрицький
сільський голова
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Наша історія

Село Бобриця
Києво-Святошинського
району Київської області

— площа населеного
пункту — 766 га;
— площа території
села — 150 га;
— населення — 740
осіб, фактично проживає близько 3 000;
— кількість дворів —
близько 900 (разом з
дачними ділянками);
— день села — 14 жовтня (храмове свято);
— освіта — початкова
школа І ступеня;
— духовність — церква
Пресвятої Богородиці;
— заклади культури — будинок культри,
музей, бібліотека;
— символ села — бобер;
— сайт села Бобриця
— www.bobritsa.org

Н

азва походить від слова «бобер», адже у
річках поблизу були
дуже великі популяції
бобра. Одна з річок
також називалася Бобриця (більш
рання назва річки — Святець).
Перші відомості про село Бобриця датуються Х-ХІ століттям.
Тоді ця місцевість належала полянам і була частиною Київської
Русі. Саме тут, уздовж річок Віта та
Бобриця, проходила найвідоміша
та найзагадковіша лінія оборони
київської землі — Змієві вали. Частина одного з них досі збереглася
поблизу села. Історики припускають, що вали були побудовані ще у
V ст. до н.е. для захисту цілої низки
поселень-городищ.
Офіційною датою заснування
села як адміністративної одиниці (слобода Бобриця) вважають
1648 рік. Основу його мешканців
становили утікачі з Речі Посполи-

тої, а також козацько-гайдамацькі
загони-опришки. Тоді ці землі належали Київському Золотоверхому Михайлівському монастирю,
що підтверджено універсалом
гетьмана Мезепи 20 серпня 1699
року.
Пращури бобричан не знали
рабства, адже в ті часи Приірпіння
було краєм вільних козаків. Над
Ірпенем сформувалися Білогородська, Боярська, Мотовилівська,
Борщагівська, Гостомельска, Макарівська, Привальска та Ясногородська сотні.
У 1886 році у Бобриці з’явилася
перша церковно-приходська школа, що стало можливим завдяки
Забірській парафії та старанням
настоятеля із с. Забір’я — священика Сергія Чулаєвського. Миряни з ентузіазмом взялися забезпечувати школу всім необхідним, в
ній вже навчалося 34 хлопчики та
одна дівчинка.

Бобрицька сільська управа була
виборною і вирішувала питання
утримання доріг, навчання, земельні питання та забезпечення війська.
Бойовий козацький дух завжди
був притаманний жителям Бобриці.
В архівах села збереглися відомості
про мешканців, які брали участь у
російсько-японській та першій світовій війнах. Всі, хто повертався
з війни, отримували від сільської
управи землю, кошти на зведення
господарства та інші пільги. Хутір Ковбасин поблизу Бобриці був
повністю заселений учасниками
бойових дій у Карпатах. Під час
Другої світової війни у 1942-му році

мешканець села Нечипір Тищенко
врятував його від розстрілу.
У Бобриці мешкали поет Петро Король, Лідія Лабунець — двократна олімпійська чемпіонка,
багаторазова чемпіонка України
та багатьох міжнародних турнірів,
міжнародний майстер спорту зі
спортивної гімнастики.
Детальніше про історію села ви
зможете дізнатися, відвідавши музей етносу та історії с. Бобриця. Також у музеї можна придбати книжки Миколи Ковальчука «Безсмертна частка України — маленька Бобриця моя» та «Роде мій красний»,
обидві про історію Бобриці.

інтерв’ю

Благоустрій на селі:

розмова з бобрицьким сільським головою

Д

ля того щоб зустрітися з Бобрицьким
сільським головою
Олександром Королем, доводиться зачекати — в кабінеті проходить
зустріч, а на черзі ще одна. Одразу відповідь на питання, чи
багато роботи у голови села,
стає очевидною. «Навіть зважаючи на те, що прийомний день
для громадян — середа, роботи
вистачає щодня», — пояснює
він, похапцем збираючи зі столу теки з документами.
Найбільше відвідувачів охайного будиночка в центрі села з
квітами та велопарковкою, звичайно ж, у день прийому громадян. «Люди йдуть з різними питаннями — від звичайних межових спорів до більш серйозних —
опалення та проведення комунікацій», — зазначає Олександр
Король. Відразу зізнається, що
буває складно: «Намагаємось
всіх вислухати і допомогти, але
не все в наших силах».
Про своє село Олександр
Король розповідає з особливим

захопленням. Адже все життя чоловіка пройшло в селі, а
його рід належить до одного з
найдавніших мешканців цього краю. Серед основних переваг села він називає географічне розташування поблизу Києва, розлогі ліси та мальовничі
озера, та, звичайно ж, жителів,
які й надихають його пишатися
своїм краєм.
Так, не кожне село може похвалитися власним музичним
колективом, визначними художниками, народними майстрами та меценатами, які втілюють в життя найкращі ідеї.
Про всі надбання та основні
цікавинки Бобриці Олександр
Король розповідає, демонструючи вражаюче історикокраєзнавче видання «Ой, село
моє, Бобриця» з символом села
на обкладинці.
«Власне, активна забудова
почалася з 2000 року. З цього
часу, можна сказати, і почалася
новітня історія села. Адже ще до
1995 року у селі не було навіть
власної сільради», — невеликий

екскурс в історію дає уявлення
про те, як багато було зроблено
в селі навіть за останні 10 років.
«Уявляєте, в центрі села у нас
вже є безкоштовний WiFi інтернет», — повідомляє він.
Від розмови про будні села
переходимо до планів на майбутнє. А майбутнє у села, очевидно, не можливе без дітей: «У
нас яскрава тенденція до збільшення народжуваності. Більш
того, все частіше люди з міста
переїздять до села виховувати
дітей на природі та в екологічно чистих умовах», — з посмішкою на обличчі розповідає сільський голова і одразу напружено додає: «На жаль, у нас в
селі є лише початкова школа.
Як правило, діти їздять вчитися в сусідню Білогородку». В
Бобриці цього року у перший
клас пішло чотири учня, а сільська початкова школа налічує
всього 20 дітей. В цілому, в селі
проживає близько 120 дітей у
віці до 14 років. Саме тому сільський голова мріє про відкриття початкової школи у Бобриці
та власного садочка.
Більш короткострокові плани очільника села пов’язані,
передусім, з організацією благоустрою. «Разом з ініціатвиною групою односільчан ми
впроваджуємо амбітний проект
«Казкове село Бобриця», одним з найголовніших елементів якого є облаштування благоустрою села», — розповідає він.
З цією метою в селі вже працює
комунальне підприємство, до
обов’язків якого, зокрема, входить вивезення сміття та очищення територій. Жителі Бобриці можуть купувати спеціальні сміттєві пакети та не турбуватися більше про те, де і як
утилізувати відходи.

«Все починається з чистоти.
Ми плануємо розробити правила благоустрою та слідкувати за
їх дотриманням. Також працюємо над встановленням відеоспостереження на в’їзді до села
та у центрі для безпеки односельчан», — ділиться планами
Олександр Король та неодмінно додає, що всі задуми стають
можливими лише завдяки небайдужості самих жителів —
державне фінансування є недостатнім та не покриває навіть
найнеобхідніших потреб.
Саме з цією метою працює
сільський Фонд «Розвиток і
благоустрій», який хоча й створений нещодавно, однак уже

встиг відзвітувати про свою діяльність за літо та опублікувати
звіт про використання коштів.
Детальна інформація про Фонд
міститься на дошці оголошень
біля входу в сільраду.
Своє занепокоєння благоустроєм села Олександр Король демонструє, просто вийшовши за територію сільради:
намагається полагодити кран
криниці та підбирає обгортку
від цукерки. «До речі, сквер, закладений поруч із сільрадою —
наша заслуга. Дерева ростуть
дуже швидко, ми за ними слідкуємо», — показує предмет
власної гордості Олександр
Король.

Небайдужі односельчани
надають допомогу
Жителі села Бобриця
відгукнулися на трагедію, що сталася з
жителями Сходу країни, та організували
у приміщенні сільради пункт прийому
одягу, теплих речей
та предметів вжитку
для вимушених переселенців з Донецької та Луганської
областей.
Також жителями села влітку були зібрані кошти на придбання продуктів харчування та товарів першої необхідності для передачі у
Слов’янськ та Краматорськ.
А з початку проведення АТО на Сході України жителі Бобриці пожертвувати близько 14 тисяч гривень на придбання взуття для солдатів
батальйону «Миротворець», 10 з яких зібрали бобричани власними
силами та 4 тисячі гривень надійшло від церкви.
Також Бобриця розмістила у себе біженців та переселенців зі Сходу
та Криму — загалом жителі села прийняли близько десяти сімей переселенців та біженців зі Сходу та Криму.
Не залишайтеся байдужими! Допоможіть співвітчизникам у скрутний час.
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наші проекти

Жити, як у казці
Громадська ініціатива
«Казкове село Бобриця»
стор. 1

Радимо використовувати екологічні матеріали природних кольорів. При цьому не обов’язково
купувати дорогі речі або їздити
у місто. Погляньте по-іншому на
речі, проявіть творчість, і ви побачите, скільки цікавих та функціональних речей припадають пилом
у ваших домівках.
2. Укладення договорів на
прибирання території з комунальним підприємством «Бобриця».
За нашої ініціативи були розроблені договори, за аналогією з договорами з ЖЕКами у місті, де КП
«Бобриця» визначено стороною,
що надає кожному мешканцю села
послуги з прибирання населеного
пункту (дороги, пішохідні доріжки, паркові зони тощо), догляд за
зеленими насадженнями (зокрема,
обрізка дерев та кущів, полив, скіс
трави), збір та вивезення сміття,
прибирання та вивезення снігу з території загального користування.
З квітня цього року суттєво змінилися кількість та обсяги робіт,

але вони потребують відповідного
фінансування. Тільки поточне фінансування витратних матеріалів
та оплати праці додатково потребує більше 10 тис. грн на місяць.
А окрім цього, потрібно придбати
сучасну техніку для прибирання
снігу, поливу, чистки дорожнього
покриття. Вже укладені десятки договорів з мешканцями.
Існує два види тарифів: звичайний — 100 грн на місяць з домо-

Поділіться своїми ідеями
щодо благоустрою!
Розкажіть нам про свої ідеї та пропозиції щодо благоустрою села та
поділіться власним досвідом організації простору — і ми обов’язково
опублікуємо найцікавіші з них!
Чекаємо на ваші листи та фотокартки на адресу bobrytsya@gmail.com
Пам’ятайте, що навіть речі, які вже не виконують свою безпосередню
функцію, можуть отримати нове життя та прикрасити ваш дім і садибу!

господарства — і пільговий —
50 грн на місяць (для пенсіонерів та малозабезпечених).
Необхідно, щоб кожен будинок у селі мав такий договір,
тоді ресурсів буде вистачати на
все, включно з миттям вулиць, а
не лише на базове прибирання.
Для підписання договору
звертайтесь до керівника підприємства — Володимира Будкевича.
3. Участь у роботі бобрицького сільського благодійного фонду «Розвиток і благоустрій».
У грудні 2013 року нами був
зареєстрований Фонд «Розвиток і благоустрій» як неприбуткова організація. Засновники і
керівництво фонду — мешканці нашого села. Фонд має програму дій, з якою можна ознайомитися у сільраді.
На сьогодні вже було зібрано понад 20 тис. грн, закуплена робоча уніформа для
працівників КП «Бобриця»,
придбаний необхідний робочий інструмент.

Також були придбані витратні матеріали для облаштування зупинки на в’їзді до села
та декоративної в’їзної композиції «Бобриця».
Однак нам все ще потрібні будь-які ресурси, якими ви
можете допомогти: грошові
кошти, будівельні матеріали,
будівельні роботи. У необмеженій кількості потрібні: бутовий
камінь, пісок, земля для підсипки, камінь піщаник, щебінь,
саджанці вічнозелених рослин і
насіння газонної трави.

Контакти керівництва Фонду можна отримати у сільраді.
Щомісячні звіти щодо
надходження та використання коштів розміщуються
на інформаційному стенді у
сільраді.
Також розпочав роботу
сайт www.bobritsa.org, де
можна буде знайти інформацію щодо громадської ініціативи «Казкове село Бобриця» та
ознайомитися зі звітами щодо
використання залучених коштів.

Брати кращий приклад
Що вражає у Німеччині, Нідерландах чи
Бельгії? Села, що знаходяться поблизу міст —
улюблене місце для життя європейців. Саме
тому чистота та благоустрій цих територій вражає. Люди докладають зусиль для створення
комфортних та екологічних умов для життя, і це
є правилом та обов’язком кожного.
Ми можемо перейняти їх досвід та створити казку й у себе вдома. Все, що потрібно — це
бажання та власна участь у благоустрої своєї
території і території села в цілому.

Фонд «Розвиток і благоустрій»
Бобрицький сільський благодійний фонд «Розвиток та благоустрій» є місцевою благодійною
недержавною організацією, створеною з метою надання допомоги зі створення та відновлення
об’єктів інфраструктури села: до-

ріг, освітлення, комунікацій, елементів благоустрою тощо.
Участь у діяльності Фонду є добровільною і безкоштовною. У діяльності Фонду беруть участь юридичні і фізичні особи незалежно
від громадянства та місцезнахо-

дження. Членами Фонду можуть
бути фізичні особи, які досягли 18
років, та юридичні особи, які підтримують цілі та завдання Фонду
і сплачують членські та благодійні
внески.
Прийом у члени Фонду здійснює
Правління за особистою письмовою заявою кандидата у члени.

Після прийняття до Фонду новий
член отримує відповідне посвідчення. Вибуття (виключення) з
членів Фонду здійснюється рішенням Правління за особистою
заявою (вибуття) члена або рішенням Загальних зборів Фонду
(виключення) за порушення Статуту Фонду.

З детальною інформацією щодо
роботи Фонду можна ознайомитися на сайті www.bobritsa.org або
у сільраді.
Читайте у наступному номері:
інтерв’ю з головою Фонду «Розвиток і благоустрій» Романом Іваненком.
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На території Бобриці є декілька мальовничих озер,
на березі яких можна відпочити від турбот та приємно провести час із друзями.

Село Бобриця знаходиться
на відстані 20 км від Києва,
куди без зайвих турбот можна доїхати як на власному
авто, так і на громадському
транспорті.
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10 причин
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У парку, що огортає озера, є
альтанки, у яких можна влаштувати пікнік, або зручно
влаштуватись на галявині
просто неба.

Восени в лісах на околицях
Бобриці можна назбирати
вражаючий запас грибів на
зиму та випробувати себе у
риболовлі.
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провести вихідний
день у Бобриці
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5. Ви завжди залишатиметеся на зв’язку. Відпочиваючи у сквері в центрі села, ви
зможете скористатися відкритим доступом до Інтернету. Якщо ви приїдете з дітьми,
їх обов’язково порадує казковий дитячий майданчик, розташований поблизу школи, в
самому центрі села.

Ви завжди можете залишити
на згадку про село Бобриця
веселу фотокартку на тлі вивіски магазину «Моя булочка». Окрім вдалих кадрів,
тут ви зможете знайти все
необхідне для вдалого відпочинку.
6. Окремої уваги заслуговує
Бобрицька святиня — Храм
Покрови Пресвятої Богородиці. На Покрову сюди приїжджають віруючі з навколишніх сіл на святкове богослужіння.

Любителям давнини стане
цікавим Музей етносу та історії с. Бобриця, відкритий у
2010 році. Експозиція музею
налічує 5500 світлин з історії
Бобриці, Білогородки та інших сіл, які тісно пов’язані з
цією місцевістю.

Поціновувачам
мистецтва
припаде до душі садибагалерея народного художника України, члена Національної спілки художників
України Володимира Слєпченка, де можна ознайомитися з творчістю визнаного
Метра живопису та графіки.
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Бобриця — чудове місце для
велосипедних прогулянок та
підтримання активного способу життя

Як доїхати

Власним транспортом
проект

Перший об’єкт вуличного мистецтва у с. Бобриця

Громадським транспортом
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Маршрутка № 824
Години роботи:
з 06:00 до 00:00
Початок — кінець маршруту: м. Київ (М «НИВКИ») — с. БОБРИЦЯ
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Маршрутка № 749
Години роботи:
з 06:00 до 23:00
Початок — кінець маршруту: м. Київ (М «НИВКИ») — с. БОБРИЦЯ

Маршрут:

Маршрут:

м. КИЇВ (М «НИВКИ» — пр. Перемоги (М «СВЯТОШИН», зал. ст. «Святошин», М «ЖИТОМИРСЬКА») — пр.
Академіка Палладіна — Кільцева
дорога) — с. Софіївська Борщагівка — с. Білогородка — с. БОБРИЦЯ

м. КИЇВ (М «НИВКИ» — пр. Перемоги (М «СВЯТОШИН», зал. ст. «Святошин», М «ЖИТОМИРСЬКА», автостанція «Дачна») — шосе БрестЛитовське — вул. Бударина) —
с. Білогородка — с. БОБРИЦЯ

Цим об’єктом Бобрицькій
сільський благодійний Фонд
«Розвиток і благоустрій» розпочав реалізацію концепції «Казкове село Бобриця».
Мета ініціативи — перетворення території села на сучас-

Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця,
Києво-Святошинский р-н,
Київская обл., 08142;
тел. +38 (04598) 5-83-60

ний музей під відкритим небом,
територію мистецтва, смаку та
краси. Термін реалізації — без
обмеження, ми сподіваємось на
перетворення ініціативи на певну традицію розміщення об’єктів
мистецтва на території села.

Головний редактор: Оксана Кожухівська.

Для візуалізації концепції та
як ми бачимо кінцеву реалізацію,
можна переглянути на прикладі
селища Orgosolo на Сардинії, яке
стало витвором мистецтва за результатом 45-ти років праці різних майстрів.
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