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Розкажіть, будь ласка, якими 
були результати діяльності КП 
«Бобриця» в минулому році? 

У 2015 році ми провели велику 
кількість роботи — як поточної, так 
і капітальної. Ми прибирали дороги 
та пішохідні доріжки, взимку — ще 
й розчищали від снігу. Очищували 
стихійні сміттєзвалища, збирали та 
вивозили тверді побутові відходи. Ми 
пишаємося тим, що нам вдалося про-
вести озеленення території, встанови-
ти дошки оголошень. Також можемо 
похвалитися тим, що нам вдалося за-
мінити елементи живлення вздовж 
доріг, змонтувати освітлення. Все це 
робить наше село комфортним для 
проживання та відпочинку. 

А тепер давайте поговоримо 
про здобутки, які були вже в цьо-
му році.

По-перше, ми брали участь у низці 
суботників, які проводилися щотиж-
ня, починаючи з 28 березня. Ми ви-
возили сміття, підв’язували платани 
та виконували інші роботи після кож-
ного суботника. 

Також цього року перед початком 
будівництва центральної площі ми 
знесли старий будинок та вирівняли 
землю. Щовесни ми вирівнюємо схи-
ли та підрізаємо кущі біля дороги — 
переважно вздовж вулиць Білогород-
ська, Козацька та Шевченка. 

Володимире, за рахунок чого 
існує КП «Бобриця» і де беруться 
кошти на всі роботи, що ви про-
водите?

Перш за все — це цільової субвен-
ції від Бобрицької сільської ради. За їх 
рахунок ми значно покращили техніч-
не оснащення, а саме було придбано: 
міні-трактор, причіп, грунтофрезу, 
плуг, відвал, вал карданний, розки-
дач, бензотример, бензобур садовий, 
насос, мотоблок, віброплиту, кутошлі-
фувальну машинку. 

По-друге, плата за прибирання те-
риторій загального призначення за до-
говорами про благоустрій територій. 

Скільки договорів укладено 
станом на 1 квітня 2016 року? 

Наразі укладено близько 100 до-
говорів. 

www.bobrytsya.kiev.ua
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Запрошуємо  
на спортивну 
подію року! 

Турнір з тріатлону знову  
у Бобриці! 
7 травня 2016 року в селі Бобриця (Києво-
Святошинський район) пройдуть змагання 
з триатлону на спринтерську дистанцію 
Bobritsa Sprint Triathlon Cup.

Дистанція — спринт:
— плавальний етап — 750 м
— велосипедний етап — 20 км
— біговій етап — 5 км
Старт: міський пляж с. Бобриця
ТЗ 1: міський пляж
ТЗ 2: міська площа
Фініш: міська площа

Розклад:
7 травня (субота):
Чемпіонат України на спринтерській 
дистанції.
12:00 — 14:00 — видача стартових пакетів,  
с. Бобриця, намет біля ТЗ1 (озеро)
12:00 — передстартовий брифінг для 
учасників (Гармаш Дмитро), с. Бобриця, 
центральна площа.
13:30 — 14:45 — відкриття ТЗ 1  
(вело, видача чіпів)
13:30 — 14:45 — відкриття ТЗ 2, центральна 
площа з Бобриця (бігові речі).
15:00 — старт любителі
17:00 — старт жінки PRO  
(ТЗ 1 — 15:45 — 16:45; ТЗ 2 — 15:30 — 16:45).
18:45 — старт чоловіки PRO  
(ТЗ 1 — 17:20 — 18:30; ТЗ 2 — 17:20 — 18:30).
20:00 — нагородження.

8 травня (неділя):
Чемпіонат України на супер-спринтерській 
дистанції.
13:30 — 14:00 — реєстрація (біля транзитної 
зони №2) 
13:45 — 14:45 — транзитна зона №1 та 2. 
15:00 — старт жінки 
16:00 — старт чоловіки 
17:00 — нагородження.

Запрошуємо всіх любителів спорту і здорового 
способу життя підтримати учасників в Bobritsa 
Sprint Triathlon Cup і провести незабутні трав-
неві вихідні! Бобриця здивує вас прекрасними 
видами і приємною атмосферою, а змагання 
подарують приємні і позитивні емоції, масу 
яскравих вражень і гарний настрій!

зверніть увагу! 
На час проведення змагань рух 
транспортом центральною частиною села 
та прилеглими вулицями буде змінений.
7.05: 14.45 — 20.00 (Перерви: 16.30 — 
17.00; 18.15 — 18.45)
8.05: 14.45 — 16.30  (Перерва: 15.30 — 16.00)
Вело-маршрут — вул. козацька (леніна) —  
Білогородська — Південна — Янтарна — 
Садова — Шевченка.
Біговий маршрут — вул. Садова — 
Набережна — Шкільна.

Анонс

ВізитіВка нашого села

Трудові будні  
КП «бобриця»

Благоустроєм нашого села 
займається Комунальне 
підприємство «Бобриця». 
Завдяки його роботі жителі 
та гості села Бобриці мають 
можливість насолоджуватися 
красою природи та 
комфортним життям у 
селі — з чистими дорогами, 
пішохідними зонами та 
парками. Ми зустрілися 
з його керівником  — 
Володимиром Будкевичем 
та одним з кращих 
співробітників — Леонідом 
Фостенком, щоб дізнатися 
про їх діяльність більше. 

Анонс Богослужінь

24 квітня — Вербна неділя. Свято 
Входу Господнього в Єрусалим. 

Святкова Божественна Літургія, поча-
ток о 09.00. Освячення верби.

28 квітня — Великий Четвер. Спо-
мин Тайної Вечері. 

Літургія, початок о 09.00.
Служба Страстей Господа нашого 

Ісуса Христа 
(Читання 12-ти Євангелій) початок о 

17.00.

29 квітня — Велика П’ятниця. 
Служба виносу і погребіння Святої 

Плащаниці, початок о 15.00.

1 травня — Світле Христове Воскре-
сіння. Пасха Господня.

— напередодні 23.00 — зустріч Бла-
годатного вогню із Гробу Господнього у 
Єрусалимі.

— 23.45 — початок Пасхальної За-
утрені;

— 24.00 — початок Великодньої від-
прави (Всеношної);

— 05.00 — закінчення Святої Літургії, 
початок Хресної ходи і освячення пасок.

2 травня — Світлий понеділок (2-й 
день Пасхи).

— Святкова Божественна Літургія, по-
чаток о 09.00.

— Дитячий Великодній фестиваль, по-
чаток о 14.00 (Будинок культури).

8 травня — Провідна неділя. (Пас-
хальне поминання померлих).

— Божественна Літургія, початок о 
09.00 (поминання померлих у храмі);

— Панахида у каплиці на кладовищі, 
початок о 12.00 (по закінченні — індиві-
дуальні поминання на могилах з окро-
пленням Святою водою).

ЗаПрошуємо на богослужіння у свяТо-ПоКровсьКий храм



Якою є сума плати за 
прибирання територій за-
гального призначення і яка 
періодичність платежів?

Єдина сума платежу відсут-
ня, оскільки плата за цим дого-
вором є благодійним внеском. 
У середньому більшість наших 
благодійників-спонсорів пла-
тить по 100 грн в місяць, але є й 
односельчани, котрі платять по 
200-250 грн в місяць. 

Я знаю, що в нашому селі 
наразі приблизно 800 дво-
рів, і якщо помножити 800 
хоча б на 50 грн щомісяця, 
то вийде 4000 грн. Як би 
змінилась ваша діяльність, 
якщо б ви мали такі кошти?

Розумієте, головне — це ре-
гулярність платежів. Якби ми 
могли на це розраховувати, то 
почали б підготовку для вело-
сипедних доріжок, покращили б 
освітлення на центральних вули-
цях та посадили ще багато алей і 
клумб. Для нас ваші внески — це 
стимул, що в нас вірять та довіря-
ють власний благоустрій.

Після нашого «нелірич-
ного» відступу давайте по-
вернемося до питання про 
ваш звичайний робочий 
день. Леоніде, як проходять 
ваші дні?

Мій день починається з пер-
шими півнями та з вранішньої 
рознарядки від керівництва. На-
приклад, я працюю вже четвер-

тий рік. І цієї весни мені нарешті 
довірили комплексно прибира-
ти центральну частину села! 

З сьомої ранку саме я допо-
магаю прокидатися прилеглій 
території шумом газонокосарки 
та запахом тільки-но скошеної 
трави. Після цього ми з тракто-
ристом робимо об’їзд всіх зупи-
нок та збираємо сміття. 

Вдень я підстригаю кущі та 
дерева вздовж доріг. А взагалі, 
кожен день різний, залежно від 
завдань!

Яка з цих робіт для вас 
найважча?

Найважче — чекати на за-
робітну плату (посміхається). А 
робота на свіжому повітрі в ма-
льовничому селі не важка!
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20 та 27  березня 2016 року в 
приміщенні Будинку культури від-
булись незвичайні заходи, які для 
багатьох учасників стали справ-
жнім відкриттям. Мова йде про 
тренінги для дітей з керування 
технікою силою думки — за допо-
могою мозкових хвиль.

На заходах були присутні 
біля тридцяти жителів Бобриці. 
Організатором виступила Ірина 
Агєєва, якій пощастило позна-
йомитись з командою завзятих 
білоруських та українських «ай-
тішників», захоплених ідеєю ви-
вчення можливостей людського 
мозку. Саме їх вона запросила 
до нашого села.  

Те,  що донедавна можна було 
побачити лише у фантастичних 
фільмах, діти та їх батьки змогли 
спробувати на собі.

Використовуючи спеціальний 
пристрій, який вдягається на го-
лову, та концентрацію (чи розсла-
блення) уваги, діти силою думки 
керували іграшковими машин-
ками та гвинтокрилом,  вмикали 
лампочку, а також перевіряли силу 
своєї концентрації за допомогою 
ігрових комп’ютерних  додатків.

Дорослі, не втримавшись, теж 
пробували свої можливості.

Цікаво те, що вміння керувати 
різними пристроями, не торкаю-
чись до них, зовсім не залежало 
від фізичної сили та досвіду. На-
впаки, у дітей це виходило краще, 
ніж у їхніх батьків.

Через таку зацікавленість бо-
бричан  було вирішено створити 
постійну групу дітей та дорослих, 
які будуть глибше знайомитися з 
нейротехнологіями.

Знайомимо З нейроТехнологіями

темА номерА

Трудові будні КП «бобриця»
Основні напрями та результати роботи 

КП «Бобриця» у 2015 році

Розчищення 
доріг від снігу

41 км впродовж зими

Прибирання доріг, 
пішохідних доріжок, 
паркових зон 

Щомісячно 
близько 41 км

Прибирання 
стихійних 
сміттєзвалищ

Щотижня дорога 
Бобриця — 
Білогородка — Боярка

Збір та вивезення 
твердих побутових 
відходів 

708 кубів на рік

Проведення 
озеленення території

13 горобин; 35 ялинок; 
10 лип; 25 туй; 
50 самшитів;

Обрізка дерев 
та кущів, 
полив, скіс та 
фрезерування трави
Щомісячно дороги 
Білогородська, Козацька, 
Шевченка, Набережна

Встановлення 
дошок оголошень

6 шт

Заміна 
елементів живлення

Вздовж доріг 
Білогородська, Козацька, 
Шевченка, Набережна та центр села 

Проведення 
монтажу освітлення 

Бювет, музей, 
сільрада, клуб

Заливка 
фундаменту 
під статуї

Центральний парк

Головною новиною цього 
місяця стала зміна порядку ре-
єстрації. З 4 квітня 2016 року 
прописатися в с. Бобриця ви 
можете, звернувшись у сільраду 
до спеціаліста з питань реєстра-
ції місця проживання фізичних 
осіб Оксани Новіцької за адре-
сою: вул. Шкільна, 17.

***
За підтримки особисто голо-

ви сільради — Олександра Коро-
ля, з 22 квітня 2016 року буде 
розпочато щотижневе чергуван-
ня громадського формування 
з п’ятниці по неділю по всьому 
селу з 19.00 до 23.00. 

*** 
У квітні сільська рада наве-

ла лад у підсобних приміщеннях 
та здала 350 кг макулатури, за-
вдяки чому на виручені кошти 
було придбано страховий поліс 
на автомобіль сільради та руко-
мийник. 

офіційно

новини 
сільради

Просимо вас підтримати діяльність комунального 
підприємства та внести свою лепту в благоустрій на-
шого села!

Договір можна укласти щоденно з 8.00 до 17.00 
з понеділка по п’ятницю в приміщенні сільської 
ради, яка знаходиться за адресою: вул. Шкільна, 17.  
Звертатися до Світлани Забудьської. 

Якщо у вас залишилися питання щодо діяльності 
комунального підприємства — звертайтеся до Воло-
димира Будкевича за номером: +38 (067) 968-55-88. 
Просимо вас підтримати їх роботу та укласти договір 
на прибирання територій загального користування. 
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Звернення новини

ПожежниКи ПросяТь вашої уваги! 

Щорічно, як тільки зійде сніг і 
встановиться суха тепла погода, все 
частіше до пожежно-рятувальної 
служби області надходять повідо-
млення про загорання сухої трави 
на господарських угіддях, уздовж 
транспортних магістралей.

Намагаючись навести лад 
на присадибних ділянках, горе-
господарі спалюють сміття, за-
лишки торішнього листя та трави. 
Так, тільки за минулу добу в Києво-
Святошинському районі було за-
реєстровано 1 випадок загорання 
трави на загальній площі 100 м2.

Для виникнення пожежі достат-
ньо навіть непогашеного недопал-
ка, недбало кинутого на узбіччя, а 
локалізувати загорання та погаси-
ти пожежу сухої трави на відкритих 
територіях, як свідчить практика, 

непросто, оскільки швидкість по-
ширення вогню висока, особливо 
у суху, вітряну погоду.

Полум’ям знищується родю-
чий шар ґрунту. Разом з повітрям 
у легені надходить задушливий 
дим від спалюваного сміття, рос-
линних залишків, а разом з димом 
— різноманітні токсичні, шкідливі 
для здоров’я хімічні речовини, що 
виділяються в процесі горіння, 
зокрема сполуки свинцю, ртуті й 
інших важких металів.

Тому людям варто замислити-
ся: наскільки небезпечним може 
стати розведене під час відпочин-
ку на галявині багаття чи неконтр-
ольоване спалювання сухої трави 
та сміття, особливо у весняний 
пожежонебезпечний період.

Рятувальники звертаються до 

всіх мешканців області з прохан-
ням дотримуватися правил пожеж-
ної безпеки, не спалювати сміття 
та рослинні залишки — не забруд-
нювати повітря, берегти власне 
життя та здоров’я!

Києво-Святошинський РВ 
ГУ ДСНС України  

у Київській області 

Бібліотечне 
оновлення 

мАндрівкА 

Як давно ви були у нашій бібліотеці? Впевнені, 
що після таких новин ви хутко зберетесь, щоб встиг-
нути першими до нашого книжного клубу. І ось чому. 
Нещодавно в сільській бібліотеці з’явилися записки 
мандрівниці, книга під назвою «Під червоними вітри-
лами від Арктики до Антарктики». І що цікаво, що ав-
тор книги проживає разом з нами у селі Бобриця!

Тож ви напевно матимете нагоду особисто висло-
вити своє захоплення від мандрівки, у яку ви пори-
нете разом із цією книгою. Так, адже «Під червоними 
вітрилами від Арктики до Антарктики» — це не зрежи-
сований звіт про відвідування далеких куточків нашої 
планети, а враження справжнього Мандрівника. 

Окреме захоплення викликає ще й те, що автор 
книги — відомий київський адвокат, володар Всеукра-
їнської премії «Жінка третього тисячоліття» Ольга Сер-
гєєва  передає всі кошти від продажу видання будин-
кам престарілих, розташованим в Київській області. 

11 квітня 2016 року на каналі ТРК «Україна» вийшов телевізій-
ний сюжет щодо масової вирубки лісів довкола столиці, зокрема 
біля села Бобриця.

Жителі села разом із представниками Боярської лісодослідної 
станції відвідали Жорнівський ліс та поставили наболілі запитання 
щодо вирубки лісу. 

Лісники пояснюють масові вирубки плановим очищенням 
лісу. На думку депутата Обласної ради Юрія Опенька, системне 
вирішення цієї проблеми полягає у наданні Київщині статусу На-
ціонального парку.  Тільки таке рішення може убезпечити ліс від 
подальшого знищення. 

Зйомки з квадрокоптера продемонстрували масштаб проблеми.  
Дивіться відеорепортаж на сайті громади села Бобриця:  

www.bobrytsya.kiev.ua. 

43 платани були закуплені 
Комунальним підприємством 
«Бобриця» в Жорнівському са-
довому центрі  PROXIMA.

Організаторами заходу ви-
ступили: Бобрицький благо-
дійний фонд «Розвиток та бла-
гоустрій», Комунальне підпри-
ємство «Бобриця» за підтрим-
ки Бобрицької сільської ради.

Висаджувати дерева при-
йшло близько тридцяти жите-
лів села. Дуже порадувало те, 
що дорослі приводили з собою 
і дітей.

Суботник проходив весело, 
в приємній дружній атмосфері. 
Діти брали активну участь в ро-
боті. За це КП «Бобриця» добре 
їх розважило: юних робітників 
покатали на причепі трактора, 
а найменшій учасниці толоки 
Поліні навіть дозволили поке-
рувати й  посигналити. 

Догляд за платанами за-
безпечуватиме КП «Бобриця». 
Сподіваємося, що наші плата-
ни добре приймуться, і через 
декілька років ми будемо  мати 
задоволення проїжджати тінис-
тою алеєю, посадженою нами 
та нашими дітьми.

ПроТиПожежні 
шТрафи 

Кодекс України про адмі-
ністративні правопорушен-
ня (Стаття 77-1) встановлює 
покарання за самовільне ви-
палювання рослинності або її 
залишків: накладення штра-
фу на громадян від 10 до 20 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян (170 — 340 
грн) і на посадових осіб — від 
50 до 70 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян 
(850 — 1190 грн).

Ті самі дії, вчинені в 
межах територій та об'єктів 
природно-заповідного фонду, 
тягнуть за собою накладення 
штрафу на громадян від 20 до 
40 неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян і на по-
садових осіб — від 70 до 100 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян.

ПриверТаємо увагу  
до вирубКи лісів

оЗеленюємо вулиці  
2 квітня 2016 року 
у с. Бобриця була 
проведена чергова 
толока. Жителі 
села створювали 
майбутню 
платанову алею 
уздовж вулиці 
Білогородської. 

«Чому платани? Надзвичайне дерево: ве-
личне і міцне, як дуб, з гарним плямисто-білим 
стовбуром. Росте сотні років. Платанові алеї 
прикрашають площі та вулиці міст Європи. Ще 
донедавна на території України не росли (крім 
півдня). Але ботаніки вивели морозостійкий 
вид. Тому в селі Бобриця буде одна з перших 
в Україні платанових алей. Хочу, щоб наші діти 
були гордими за те, що зробили їх батьки»

Роман Іваненко, організатор

«Сподіваємося, всі платани добре при-
живуться — копали ми старанно, з хорошими 
думками. І буде у нас краса!»

Оксана Орищук, учасниця толоки

коментАр 

коментАр 



У межах боротьби зі сміттям на 
кладовищі жителі села Бобриця об-
лаштували відповідну територію сміт-
тєвими баками, стендом з плакатами-
зверненнями, а також табличками на 
огорожі кладовищя.

На заклик у мережі facebook (у групі 
«Казкове село Бобриця») підтримува-
ти чистоту на кладовищі відгукнулося 
біля двадцяти бобричан. Були зібрані 
кошти й закуплено все необхідне: баки 
для роздільного сміття, матеріали для 
стенду, плакати. 

Найбільше праці в цей захід до-
клали Олександр Наконечний (зробив 
власними руками чудовий стенд), Нікі-
та Жиглинський (розробив ескіз плака-
тів, виготовив таблички) та КП «Бобри-
ця» на чолі з Володимиром Будкевичем 
(здійснили установчі роботи).

Засмічування кладовища було по-
стійною проблемою: таке місце потре-
бує особливого відношення — тиші, 
спокою й чистоти. Час від часу активіс-
ти села проводили суботники, приби-
раючи кладовище та територію за його 
огорожею. Однак сміття з’являлося зно-
ву і знову. 

Після чергового прибирання й ви-
никла ідея — звернутися до односельців 
та інших відвідувачів кладовища з про-
ханням залишати сміття у відповідних 
баках, а суху траву, квіти, гілля — в міс-
ці, позначеному спеціальною таблич-
кою. Бобрицький священик Ростислав 

Корчак написав текст звернення, дру-
гий текст склали спільно учасники за-
ходу. Плакати з такими зверненнями 
були вивішені на стенді при вході.

Виник новий досвід: деякі люди не 
бажають змінювати свій спосіб життя 
та з агресією сприймають нововведен- 
ня — вже через два тижні після закінчен-
ня всіх робіт один з плакатів був зірва-
ний... Дуже важливо зрозуміти, що див 
не буває — свідомість людей, не готових 
до культурного розвитку села, змінюєть-
ся повільно. Тому необхідно бути готовим 
до того, що боротьба за чистоту — справа 
кропітка й, щоб отримати результат, по-
трібно терпіння та завзятість.

Якщо кожен з нас не пройде байдуже 
повз кинуту пляшку, зупинить людину, 
яка смітить на наших очах, відгукнеться 
на заклик провести суботник, навчить 
дитину правилам культурної поведінки 
на вулиці — ми будемо жити в чудовій 
та чистій Бобриці. 

Все залежить лише від нас!
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Анонс

Зробимо Україну чистою! 

ІІ Великодній 
фестиваль  
«Україна  
як писанка» 

23 квітня 2016 року жителі 
села Бобриця підтримали всеу-
країнську щорічну акцію «Зро-
бимо Україну чистою!», до якої 
долучилися директор, вчителі, 
учні та батьки Бобрицької ЗОШ, 
директор будинку культури, бі-
бліотекар, діти та батьки дитячо-
го гуртку. 

Суботнього дня з 10.00 до 
14.00 прибирали територію на-
вколо школи, будинку культури, 
на стадіоні. 

Всі втомлені, але щасливі, 
що тепер це охайна та безпечна 
ділянка для перебування дітей! 
Величезна вдячність всім, хто 
долучився до цієї акції! 

І пам'ятаймо: чисто не там 
де прибирають, а там де НЕ смі-
тять.

с. Бобриця, 2 травня 2016 р.
Урочиста частина, місце про-

ведення — Будинок культури  
с. Бобриця:

— виступ дитячих колективів 
недільних шкіл (театралізовані сценки та пісні на тему Великодня);

— нагородження учасників фестивалю пам’ятними дипломами та солодкими пода-
рунками;

— виставка дитячих робіт «Пасхальні мотиви» (малюнки, ліплення, листівки, поробки);
— фуршет (для учасників фестивалю).

Розважальна частина:
— традиційні гаївки на вулиці — спортивні змагання, рухові ігри, забави та конкурси 

(призи переможцям);
— школа дзвонарів — кожен бажаючий зможе навчитися та подзвонити у дзвони з 

церковної дзвіниці;
— майстер-класи з виготовлення великодніх подарунків (розпис писанки власноруч), 

місце проведення — Будинок культури.
Запрошуємо всіх до участі!

бобричани Провели 
Захід По бороТьбі іЗ 

Засмічуванням Кладовища

Лісова пісня
Наша чудова Бобриця майже з усіх 

боків оточена переважно сосновим лі-
сом. Саме ліс є атракцією, завдяки якій 
багато людей вирішує оселитися тут. 
Навколо лісу зараз точиться боротьба, 
де з одного боку стоїть громада, зане-
покоєна темпами вирубки — фактично 
винищення — цього скарбу, а з іншо- 
го — структури, що мають вигоду від вируб-
ки та реалізації деревини.

Раніше довкола Бобриці аж до хутора 
Ковбасин були луки. Буяв чебрець і без-
смертник, росли маслюки. Ніби воно й 
непогано, от тільки суховії дошкуляли. Як 
подме-повіє, так усі поля в піску стоять. Тож 
було ухвалене рішення насадити ліси до-
вкола, і в шістдесяті роки минулого століття 
народився наш ліс. Посадковий матеріал 
забезпечувало лісництво, а садили діти, 
школярі 12 — 13 років. Самі, без жодного 
примусу. 

А хто ж би ще? Батьки на роботі в кол-
госпі, у лісника іншої роботи повно. От діти 
у вільний час зберуться компанією і йдуть 
до лісника попрацювати. За це їм у колгоспі 
записували трудодні, які потім оплачували. 
Якщо зазирнути до копії колгоспної книги 
трудоднів, що зберігається у музеї, побачи-
мо записані там цілі родини: батьки й діти, 
і трудодні навпроти дитячих імен — найчас-
тіше, за посадку лісу. Якщо не лінуватися, 
за літо таким чином можна було заробити 
28 — 30 рублів. 

Лісник, звісно, теж не сидів, склавши 
руки. Його робота була вирощувати посад-
ковий матеріал, організовувати посадку, 
розчищати й охороняти ліс. 

Про цю охоронну функцію хочеться ска-
зати окремо. Чим опалювали в селі у дога-
зові часи? Звичайно, хмизом і шишками. То 
шишки в лісі збирати можна було, але як хто 
набере собі хмизу і попадеться з ним ліснико- 
ві — чи Лукіяну Потапенку, чи Роману Бібіко-
ву, а чи Фесенку — не радий буде, що й по-
думав про той хмиз. Тут вам і судові справи, 
і штрафи немаленькі. 

Суворі були лісники, незговірливі. Про 
ліс дбали чи не краще, ніж про своє особис-
те господарство. Боялися їх, правда, але ж і 
шанована людина був лісник на селі! 

Бачите, ліс наш ще зовсім молодий. 
50 — 60 років — хіба то вік? Рости йому 
ще й рости, а нам з вами випало його за-
хищати і дізнаватися більше про історію 
казкового місця, в якому живемо. Цю та 
багато інших натхненних історій можна по-
чути, завітавши до Музею етносу та історії 
села Бобриця.

історія




