
Ц
ей вид туризму сприяє сталому 
розвитку населених пунктів, пе-
редбачає участь місцевого насе-
лення у наданні послуг, створює 
економічні стимули для охорони 
довкілля як основного фактору 
генерації доходу на території: 
як для жителів, так і місцевих 

 бюджетів.
Як це може вплинути на розвиток 

наших населених пунктів? Дуже про-
ста відповідь: приміром, бюджет села 
Бобриця у 2014 році на 30% складався 
з доходів від так званого «пенькового 
збору». Громаді віддавали кілька десят-
ків гривень місцевого податку за кожне 
спиляне дерево. Однак, дерева віком 60-
70 років знищувались назавжди, замість 
того, щоб жити до 200-300 років, як це 
передбачено природою. На лісовому ре-
сурсі можна заробляти, не знищуючи 
його, а плекаючи. 

Те ж саме стосується земельного ре-
сурсу: ще кілька років тому сільради 
безповоротно роздавали десятки гектар 
землі, обмінюючи на невеликі вигоди 
(дитячі майданчики і т.п.). Натомість, 

правильно організована оренда цінного 
земельного ресурсу насправді прино-
сить набагато більші доходи громадам 
за кілька років. Орендують землі під 
певні види діяльності: ферми й садові 
центри, туристичні комплекси, пляжі, 
угіддя для вигулу коней і т.п. Такі по-
треби з’являються в громадах за певних 
умов.

Туризм насправді є третьою за важли-
вістю галуззю економіки світу, з величез-
ним оборотом коштів і подорожуючих, 
кількість яких на 2015 рік досягла 1,2 мі-
льярди осіб, або приблизно 1/6 населення 
планети. Зважаючи на важливість галузі, 
4 грудня 2016 року на черговому засідан-
ні ООН оголосила 2017-й Міжнародним 
роком сталого розвитку туризму. 

У структурі світового туризму екоту-
ризм розвивається найбільш динамічно, 
набираючи до 30% щорічного приросту. 
Він є в тренді, оскільки люди у світі все 
більше звертають увагу на стан довкілля, 
в якому відпочивають, на екологічне піз-
нання природного середовища, культур, 
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З
а дорученням Великого князя Во-
лодимира тут розташувалися на 
постійне мешкання князеві люди. 
Першими мешканцями Княжич 
були воїни. Воїнами були і на-
ступні покоління жителів Кня-
жич. Вся історія Княжич – це іс-
торія боротьби наших пращурів за 

свою землю: проти печенігів, татарської 
орди, польського панства, московського 
царства. Більше 100 років по річці Ір-
пінь проходив кордон між Річчю Поспо-
литою та Московським царством, який і 
розділив село Княжичі на дві частини: 
Княжичі на правому березі — у Польщі, 
а Жорнівка — на лівому березі — у Росії. 

Про долю нашого села під час татаро-
монгольської навали ми знаємо з історич-
ного роману Володимира Малика «Горить 
свіча». Відомо, що під час Національно-
визвольної війни під проводом Богдана 
Хмельницького майже все чоловіче насе-
лення пішло до повстанців. Під час Пер-
шої Світової війни 16 княжичців поклали 
голови «за вєру, царя і отєчєство».

На жаль, ми зовсім нічого не зна-
ли про односельчан, які боролися під 
час Української Революції 1917-1921 
років. Період від 1920 до 1930 року 
майже випав при створенні історично-
краєзнавчої книги про села Княжичі й 
Жорнівку.

І от лише у лютому 2016 р. — через 
100 років після подій! — нам стали від-
криватися невідомі сторінки історії на-
ших сіл. Це стало можливим завдяки 
Історичному клубу «Холодний Яр», 
його президентові Романові Ковалю. 
17 лютого Історичний клуб «Холодний 
Яр» звернувся до сесії Княжицької сіль-
ської ради з пропозицією увічнити в на-
звах вулиць, провулків сіл Княжичі та 

Жорнівка борців за Українську державу, 
уродженців Княжич і Жорнівки.

Найбільше вразила історія життєво-
го подвигу нашого односельчанина Пи-
липа Васильовича Драника-Косаря (ота-
мана Косаря), який продовжував зброй-
ну боротьбу до 26 грудня 1929 року. До 
Першої світової він навчався в школі 
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КНЯЖИЧІ: 
вшанування героїв 
У цьому році виповнюється 1025 років заснування села 
Княжичі. Перші відомості про Княжичі з’явилися у рукописах 
монахів і датуються 991 роком. Була це фортеця на березі 
річки Ірпінь. У ті давні часи на цьому місці за 8 кілометрів 
від древнього Білгорода було збудовано фортецю. 

Екологічний туризм за визначенням — це подорож 
до природних територій, не змінених або мало змінених 
діяльністю людини, з відповідальним ставленням до природи 
і якнайменшим впливом на довкілля. 

До уваги жителів села Забір’я! До уваги жителів села Забір’я! 
Нам дуже приємно бути частиною дружньої  

та теплої Бобрицької громади. Впродовж 
2016 року ми разом зробили багато корисних 

і гарних справ. 
Бажаємо яскравого і незабутнього свята  

Нового року і затишного Різдва Христового  
вашим сім’ям. 

До зустрічі у 2017-му! 

Правління Бобрицького сільського благодійного фонду 
«Розвиток і благоустрій».

Бажаю Вам у Новому році – міцного здоров’я, 
наснаги до життя, злагоди  

та добробуту в ваших домівках!
Нехай мир та спокій панують в Ваших 

серцях, в сім’ях і в Україні!
Любові, поваги, гарного настрою та Бобра! :)

Олександр Король, Бобрицький сільський голова 

Друзі, вітаємо всіх з прийдешніми зимовими святами! Друзі, сусіди, громада!
Вітаю Вас з прийдешнім Новим роком 

та Різдвом Христовим!

У бобра добра багато: 
І надворі, і в оборі,
І в коморі, і у хаті,
Бо охоче дні і ночі

Він робив: він і сіяв,
Він і віяв, і косив,  

і молотив.



один одного, на власне здоров'я 
через активний відпочинок. 

Екотуризм охоплює різні 
види туризму: активний, при-
годницький, сільський, краєз-
навчий, відпочинковий та ін., за 
умови, що особа, яка бере участь 
в екологічному турі, свідомо не 
втручається у природні екосис-
теми, поважаючи середовище і 
культуру місцевого населення. 
Видатки туриста поповнюють 
місцеві бюджети та збільшують 
доходи підприємців, що здій-
снюють платежі задля охорони 
природи як основного джерела 
їх доходу. 

Екотуризм підвищує еколо-
гічну свідомість не лише турис-
тів, але й місцевих мешканців. 
Побачивши зацікавленість регі-
оном,  вони починають більше 
цінувати природні багатства й 
долучатися до їх охорон. Цей 
вид туризму генерує сталий по-
тік коштів на підтримку охорон-
них програм, зокрема, догляд 
лісів і фауни.

Екотуризм має декілька важ-
ливих особливостей, які в сукуп-
ності відрізняють його від масо-
вого туризму: 

1) Подорож до природних 
територій здійснюється порів-
няно невеликими групами. Мо-
тивація туристів полягає у по-
требі спілкування з природою, 
прагненні отримати естетичне й 
моральне задоволення, побачи-
ти унікальні ландшафти. 

2) Ще однією особливістю є 
екологічна свідомість подорожу-

ючих. Туристи готові на деякий 
час забути про вигоди цивіліза-
ції, можливо, навіть тимчасово 
відмовитись від певних звичок 
заради підтримання довкілля у 
належному стані. Крім того, еко-
туризм передбачає певну еколо-
гічну освіту в комплексі з глибо-
ким пізнанням пам’яток приро-
ди, архітектури, культурних осо-
бливостей місцевого населення, 
орієнтуючись не на втручання 
в екосистему, а на її вивчення й 
спостереження.

У світі є багато прикладів 
того, як екотуризм генерує зна-
чні кошти місцевим громада. 
Так, зокрема, економіка Швей-
царії значно залежить від цього 
виду економічної активності, 
або ж східних регіонів Польщі, 
які нам більш близькі. Існують 
країни, економіка яких майже 
повністю залежить від розвитку 
даного сегменту економіки, на-
приклад, Коста-Рика.  

В Україні цей вид туризму 
почав розвиватися не так давно, 
але сьогодні вже багато учасни-
ків туристичного ринку пропо-
нують свій продукт з префіксом 
«еко». Проте, слід визнати, що 
далеко не кожен з них усвідом-
лює класичне розуміння термі-
ну, в основі якого не лише відпо-
чинок на природі, але й освітня 
складова, свідомість туристів та 
ключова роль місцевої культу-
ри. 

В Україні розвитком екоту-
ризму займаються підприємці 
та громадські організації. На на-
ціональному ж рівні діє Україн-

ська асоціація активного та еко-
логічного туризму, яка входить у 
міжнародні організації з розви-
тку екотуризму.

У нашій країні екотуризм 
тяжіє, передовсім, до територій 
природно-заповідного фонду 
(наприклад, національних при-
родних парків, яких в Україні 
на 2016 рік є 49), водойм (рі-
чок, озер, боліт, водоспадів), лі-
сів, мальовничих ландшафтів. 
Окрім природного середовища, 
об’єктом інтересу екотуристів є 
етнічні традиції, історія, куль-
тура, мистецтво, архітектура, та 
загалом всілякі активності міс-
цевого населення (наприклад, 
виробництво органічних про-
дуктів).

Для розвитку екотуризму 
на нашій території, необхідно 
декілька складових – наявність 
місць для відпочинку і відвіду-
вання, доступність до них, тобто 
шляхи сполучень, ну й активні 
люди на місцях, які надавати-
муть туристам послуги. Місцеві 
жителі можуть заробляти чи-
малі кошти, обслуговуючи гос-
тей на своїй території шляхом 
надання різних послуг, напри-
клад: послуги з проживання, 

харчування, перевезення, про-
кату, торгівлі, навчання, турис-
тичного супроводу, іноземного 
перекладу, організації дегуста-
цій, організації подій і багато 
інших видів. 

Водночас, територія, яка по-
зиціонується як екологічно чис-
та, є дуже зручною для вироб-
ництва різних видів продукції з 
більшою реалізаційною вартіс-
тю (продукти харчування різ-
ного ступеню обробки, сувенір-
на та інші види продукції легкої 
промисловості). Розміщувати 
підприємства значно вигідніше 
у межах тих адміністративних 
одиниць, які дають можливість 
продавати вироблений товар 
дорожче в порівнянні з промис-
ловими містами. 

За розрахунками експертів, 
реалізація проекту «Долина 
двох рік» дає можливість орга-
нізації кількох сотень робочих 
місць на території чотирьох 
сільрад (Бобрицької, Забір-
ської, Княжицької та Музичан-
ської) і водночас створити нове 
джерело доходів бюджетів міс-
цевих рад.

Позитивною рисою еко-
туризму є те, що він відносно 

нескладний з точки зору ор-
ганізації, не вимагає значних 
початкових фінансових витрат 
на інфраструктуру, доступний 
практично усім та швидкий 
до старту. Однак, він вимагає 
спільних і злагоджених дій гро-
мади, направлених на форму-
вання спільного бачення розви-
тку територій. 

Проект екологічного та 
спортивного туризму «До-
лина двох рік» (р.Ірпінь та 
р.Бобриця) включений до Про-
грам соціально-економічного 
розвитку наших сільських рад 
на 2017 рік. Робоча група вже 
працює над його реалізацією. 

Усім, хто має бажання до-
лучитись до цього проекту, 
звертатись до секретаря робо-
чої групи Алатарцевої Анаста-
сії з тел: 380(93) 454-93-35.

Роман Іваненко,
голова правління Бобрицького  

благодійного фонду  
«Розвиток та благоустрій», 

Сергій Підмогильний, 
експерт з туризму,  

голова правління Української 
асоціації активного 

та екологічного туризму

У заході взяли участь більше 
учасників — мешканців сіл Кня-
жичи, Бобриця, Забір’я, Музичі, 
Неграші та Жорнівка, серед яких 
підприємці та ті, хто ще тільки мріє 
про створення свого бізнесу, де-
путати сільських рад. 

Ще у березні 2016 року між 
Бобрицьким сільським благодій-

ним фондом «Розвиток і благо-
устрій» та групою туристичних екс-
пертів було підписано Договір про 
підготовку документа «Стратегія 
та операційний план розвитку ту-
ризму об’єднаної територіальної 
громади (Бобрицька, Забірська, 
Княжицька, Музичанська сіль-
ради) на 2016 — 2020 роки». 

Головною метою проекту є ре-
алізація наявного потенціалу вка-
заних громад у сфері екологічного 
та спортивного туризму, підви-
щення зайнятості населення, ди-
версифікація джерел та збільшен-
ня доходів місцевих бюджетів.

Даний проект пов’язаний на-
пряму з процесом об’єднання 
в єдину територіальну громаду. 
Це і є реальне, а не на папері, 
об’єднання зі спільним баченням, 
розумінням смислу та переваг у 
майбутньому формуванням спіль-
ної рекреаційної зони. 

Експертна група, що працюва-
ла над проектом, включала дорад-
чих консультантів проектів Green 
Ways і Ecomedia, Української асо-
ціації активного та екологічного 
туризму, видавничого дому та 
туристичного журналу «Мандри», 
оператора внутрішнього туризму 
Terra Incognita, консалтингового 
об’єднання «Навігатор», Центру 
реформ та місцевого розвитку. 

Експерти, залучені до проекту, 
мають досвід написання подібних 
проектів у плануванні та реаліза-
ції стратегій та проектів розвитку 
туризму для різних адміністра-
тивних територій (громад), а та-
кож приватних об’єктів (зокрема 
готелів, туристичних магазинів, 
пунктів туристичного прокату, 
медіа-проектів, туристичних по-
слуг, підготовки кадрів для туриз-
му, науковій роботі і т.п.).

Експерти, які розробляли 
стратегію розвитку спортивного 
та екотуризму запропонували 
мешканцям регіону до продажу 
24 туристичні продукти. Серед 
них: піші прогулянки, кінні та ве-
лосипедні маршрути, рибальство 
та багато іншого.

Бачення цього проекту мож-
на сформулювати в такому виді: 
«Здорове тіло! Здоровий дух! Здо-
рове суспільство!»

На першому етапі розгляда-
ються одноденні тури, де гостям 
надаються такі послуги, як прокат 
спортивного інвентарю, а також 
сувеніри, городину, їжу місцевого 
виробництва та інше.

Голова Районної державної 
адміністрації Мирослава Смір-
нова переконана: якщо сільради 
звернуться з відповідним подан-
ням до РДА, і якщо місцеві меш-
канці підтримають цей проект не 
тільки словом, а й ділом, РДА го-
това брати участь і включити цей 
проект до Програми соціально-
економічного розвитку району на 
2017 рік.

У свою чергу, представник 
Київської обласної державної ад-
міністрації запевнив, що проект 
буде також включено і до програ-
ми соціально-економічного роз-
витку області вже на наступний 
рік. Він, зокрема, зазначив, що 
бюджет області зріс майже вдві-
чі у порівнянні з минулим роком. 

Згадав також і про Фонд розвитку 
регіонів розміром в 1 млрд. грн, 
до якого такі міста як Дніпро та 
інші подають заявок на 200 млн. 
грн., тоді як Київська область в 
десятки разів менше. 

У презентації взяли участь: Ро-
ман Іваненко, керівник проекту 
«Сталі громади», голова правлін-
ня Бобрицького сільського благо-
дійного фонду «Розвиток та благо-
устрій», Владислав Данченко, де-
путат Києво-Святошинського ра-
йону, Олександр Король, голова 
Бобрицької сільської ради, Олена 
Шинкаренко, голова Княжицької 
сільської ради, Леся Бондаренко, 
голова Забірської сільської ради 
та Тетяна Немирович, голова ГО 
«Змінимо село разом», представ-
ник громади с. Музичі.
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Екотуризм 
Вплив екологічного (зеленого) туризму  
на розвиток сільських територій

22-го жовтня 2016 року у приміщенні Забірського 
будинку культури була презентована стратегія 
та операційний план проекту екологічного 
та спортивного туризму «Долина двох рік».  
Подія відбувалася в рамках проекту «Сталі громади»  
за підтримки Фонду Східна Європа

тема номера

Долина двох рік



До комплексу входить безпо-
середньо готель, розрахований 
на 12 номерів. Шість з них вже 
можуть приймати гостей. Також 
працює магазин та ресторан з 
трьома банкетними залами різ-
ного розміру. Тут можна просто 
посидіти з друзями, або ж за-
мовити банкет чи корпоративне 
святкування. 

«Музичанській слободі» вже 
4 роки. Але комплекс продовжує 
розвиватися. Зараз закінчується 
оздоблення ще однієї великої 
зали на другому поверсі ресто-
рану. А до Нового року плануєть-
ся відкрити СПА зону з сауною та 
послугами масажу.

Особливу увагу в меню тра-
диційної української кухні ресто-
рану відведене вареникам. І теж 
не без причини. Адже Музичі як 
село виникли у давнину на місці 
села Вареники, яке було спале-
не татаро-монголами. Тому на-
віть в меню ресторану знайдемо 
такий запис: «Музичани та їх гос-
ті люблять вареники тому що… 
Музичі — це Вареники»!

Віднедавна ресторан окрім 
страв традиційної української 
кухні пропонує гостям ще й східне 
меню з усім його різнобарв’ям 
смаків: від лагману, хачапурі по-
аджарськи та по-мергинськи до 
страв меню з мангалу.

Ресторан також приймає за-
мовлення на виготовлення страв 
на виніс, а в проекті запуск піце-
рії з доставкою додому.

На літо в планах «Музичан-
ської слободи» розширити кіль-
кість літніх відкритих майдан-
чиків, обладнати спеціальний 
дитячий майданчик з різними 
«розвивалками» та великий ша-
тер для урочистих подій. В комп-
лексі проводяться дитячі свята з 
аніматорами і спеціальним ди-
тячим меню, в якому шашлички 
та особлива дитяча піцца. А при 
проведенні весіль комплекс на-
дає готельний номер в подару-
нок молодятам.

Завдяки масштабам своєї ді-
яльності комплекс є одним з го-
ловних платників податків в селі. 
Власник комплексу Юрій Коєв 

зазначає, що для нього завжди 
важливим є питання соціальної 
відповідальності, пов’язаної з 
розвитком села та його громади.

Комплекс приєднався до зе-
леної ініціативи, яка діє в Музи-
чах, і ось вже майже рік сортує 
відходи, відділяючи втор сирови-
ну та здаючи її на місцевий пункт 
прийому втор сировини. Нещо-
давно саме в «Музичанській 
слободі» відбулося урочисте по-
здоровлення ветеранів АТО та 
інших учасників бойових дій до 
Дня захисника Вітчизни. Комп-
лекс традиційно бере участь в 
фінансуванні святкування Дня 
села. 

«Музичанська слобода» пе-
реростає в осередок надання 
різноманітних побутових послуг. 
Так, на його базі планується 
відкрити перукарню. Комплекс 
відкритий до інших пропозицій 
щодо надання послуг населен-
ню, які в цілому будуть сприяти 
сімейному відпочинку та розви-
тку туризму вихідного дня на те-
риторії Музич та сусідніх сіл.
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Проїжджаючи дорогою з Музич до Княжичів, можна 
побачити сучасний готельно-ресторанний комплекс 
під характерною назвою «Музичанська слобода». 
Така назва вибрана не просто так.  
Вона тісно переплітається з історією села Музичі 
славетних часів козаччини.

живопису та скульптури Галім-
ського. У добу УНР захищав 
Батьківщину в лавах Окре-
мого Чорноморського коша, 
6-ї Січової стрілецької дивізії, 
в загоні отамана Ілька Струка. 
1920 року сотник Пилип Дра-
ник був начальником контр-
розвідувального відділу Армії 
УНР у м.Василькові. На початку 
1920-х створив підпільну орга-
нізацію на території Київського 
повіту та Білоцерківщини. 

Отаман очолював 10-й по-
встанський район ППШ. При 
арешті вчинив збройний опір. 
Спробував утекти під час посад-
ки в потяг на ст. Боярка. Не зда-
вався до кінця. Таких засуджу-
ють до  розстрілу. Це рішення й 
постановила судова трійка при 
колегії ГПУ УССР від 25 березня 
1930 р. Вирок виконано 7 квітня 
1930 р. 

Разом з отаманом розстріля-
ли його побратимів — Григорія 
Бебешка, Антона Дмитренка, 
Спиридона Клименка, Петра 
Михайловського та Якова Рома-
ненка. За висновком військової 
прокуратури Київського вій-
ськового округу від 27 березня 
1989 р. їх реабілітували. 

У нас було надто мало часу 
аби в достатній мірі розкрити 
подробиці життя отамана Коса-
ря, та ще менше часу для озна-
йомлення громади, аби люди 
усвідомили, яка їм випала честь 
жити на землі, котра народила 
борців за волю нашої держави. 
Центральний державний істо-
ричний архів України відгук-
нувся на прохання Княжицької 
сільської ради і допоміг у по-
шуках історичних свідчень про 
Пилипа Драника-Косаря. 

Також власними силами й 
коштом наших жителів був роз-
роблений і надрукований про-
світницький буклет з коротки-
ми біографічними відомостями 
про останнього отамана Київ-
щини Пилипа Драника-Косаря 
та Героя України, козака Не-
бесної Сотні Віталія Васільцова. 

Роздрукували та поширили в 
публічних місцях сіл Княжичі й 
Жорнівка інформаційні матері-
али про участь наших земляків 
у Визвольному русі, котрі нам 
надав Історичний клуб «Холод-
ний Яр».

Сесія Княжицької сільської 
ради відбулася 19 лютого 2016 
року. Минула вона в гострих 
дебатах і дискусіях, в яких де-
путати так і не змогли дійти 
згоди щодо нових назв. Про-
позиція назвати головні вулиці 
сіл Княжич та Жорнівки імена-
ми наших земляків не набрала 
необхідної кількості голосів. 
Усю надію покладали на оста-
точне рішення Київської об-
ласної державної адміністрації. 
Розпорядженням голови Київ-
ської облдержадміністрації від 
20.05.16 № 196 іменем Отама-
на Косаря у с.Княжичі назвали 
колишній провулок Жовтне-
вий, який тепер став вулицею. 
Ця вулиця давня, бере свій по-
чаток від старого приміщення 
Хрестовоздвиженської церкви, 
яка стоїть на землі отаманової 
сестри Катерини Войтенко. На 
вулиці Отамана Косаря роз-
ташована Княжицька ЗОШ 
І–ІІ ступенів. 

І ось 17 вересня 2016 р. від-
булася громадська реабіліта-
ція борців за волю України у 
рідному селі: отамана Пилипа 
Косаря-Драника (голова по-
встанкому Київського повіту) 
та його козаків — Трохима Ан-
драша (козак Армії УНР), Пе-
тра Гоми, Платона (керівник 
повстанкому с.Княжичі), Савки 
та Яреми Олійників, Миколи 
Пастушенка (сотник загону ота-
мана Гайового), Григорія Олій-
ника («найвідданіший козак 
отамана Гайового»), а також 
козаків Антона Кожем’яченка 
й Олександра Мариненка-
«Філімона» із с.Жорнівки. 
Отаман Косар повернувся на 
білому коні, як і його хлопці. 
Недаремно вони продовжува-
ли боротьбу за волю України до 
1930 року! 

Наступна подія — зйомки 
фільму про отамана Косаря 
та його козаків 2-8 листопада 
2016 року. А вже 21 листопа-
да 2016 р. у Княжицькій школі 
відбувся допрем’єрний показ 
двосерійного документального 
фільму «Повернення правди. 
Останній отаман Київщини». 
Автор фільму — Роман Коваль, 
дослідник Визвольної бороть-
би українців за свою державу у 
першій половині ХХ століття, 
письменник, публіцист, член 
Національних спілок журналіс-
тів та письменників України, 
режисер — Олександр Домб-
ровський, консультант — Вла-
дислав Карпенко, краєзнавець. 
Фільм знято на каналі «Культу-
ра» Національної телекомпанії 
України. 

Документальна стрічка 
присвячена подіям Україн-
ської Революції 1917-1921 років, 
пам’яті борців за волю України. 
Фільм грунтується на свідчен-
нях дослідників-краєзнавців, 
письменників, нащадків Пи-
липа Драника-Косаря, у ньому 
використані архівні документи, 
фото з приватних архівів, спога-
ди родичів отамана Софії Тим-
ченко, Ірини Сороцької, Лідії 
Гоми, Володимира Кравченка, 
Галини Іванової, які «мертво» 
мовчали протягом багатьох де-
сятиліть. Не збереглося нічого, 
що було б пов’язане з Пилипом: 
жодної книжки, а він мав їх 
багато, жодної картини чи ма-

люнка, а він був художником, 
жодної його речі чи дорослої 
фотографії. Про відчайдушну 
боротьбу наших славетних зем-
ляків, їх трагічні долі свідчать 
лише 19 томів кримінальної 
справи ДПУ УРСР, які зберіга-
ються в архіві Служби безпеки 
України.

У фільмі знімались члени 
княжицької громади, представ-
ники місцевої влади, учні Кня-
жицької ЗОШ, учасник оборони 
Донецького аеропорту Микола 
Тихонов. Протягом усього філь-
му звучить українська народна 
пісня «Ой у лісі сосононька!» 
у виконанні місцевого самоді-
яльного колективу «Калина». 
Через увесь фільм червоною 
ниткою проходить тема рідної 
землі, яка плекала таких муж-
ніх людей.

Показ фільму та патріотичні 
заходи у школі були присвячені 
Дню Гідності та Свободи, по-
чатку двох революцій: Пома-
ранчевої революції та Револю-
ції Гідності. 

Прем’єра двосерійного до-
кументального фільму «Повер-
нення правди. Останній отаман 
Київщини» відбулася на теле-
каналі «Культура» 6 грудня на 
День Збройних Сил України.

На прохання Романа Коваля 
художники Михайло Горловий 
і Дмитро Бур`ян створили ху-
дожні образи отамана Косаря 
на основі його ймовірної ди-
тячої фотографії та описів сек-

сотів НКВС, які зберігаються у 
кримінальній справі. Княжиць-
кий сільський голова, депутати 
і члени виконкому сільської 
ради придбали портрет отама-
на роботи Михайла Горлового 
і подарували його нещодавно 
започаткованому сільському 
краєзнавчому музею. А графіч-
ний малюнок отамана на коні 
подарувала Княжицькій ЗОШ 
родина Гребенюків.

Відродження справжньої іс-
торії Української держави про-
тягом останнього століття — 
справа нелегка, але вона має 
бути здійснена безсумнівно. 
Історію своєї малої батьківщи-
ни ми маємо відродити самі, 
власними зусиллями. Держава 
створила для цього усі переду-
мови, відкривши архіви і розсе-
кретивши кримінальні справи 
повстанців.

Найкраще вшанування на-
ших пращурів – це патріотичне 
виховання підростаючого по-
коління. І тут хотілося б осо-
бливо відзначити директора 
Княжицької ЗОШ Оксану Сєні-
ну, весь педагогічний колектив 
і учнів, які були активними і ді-
євими від самого початку нашої 
дослідницької діяльності.

Пилип Драник-Косар і його 
побратими, про яких ми зна-
ємо, вже реабілітовані. Про 
численних його помічників із 
сусідніх сіл Новосілки, Лука, 
Музичі, Гореничі, Білогородка, 
Бобриця нам відомо ще дуже 
мало. І тут є над чим працюва-
ти. З цієї метою 10 грудня ц.р. 
ми провели засідання круглого 
столу у Княжицькій бібліотеці 
за участю бібліотекарів 4-х су-
сідніх сіл.

Княжицький сільський го-
лова Олена Шинкаренко запев-
нила, що у Княжичах буде сквер 
і пам’ятний знак, присвячений 
нашим односельцям — учасни-
кам Визвольної боротьби.

Людмила ГРЕБЕНЮК,
депутат Княжицької  

сільської ради 
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Княжичі: вшанування героїв 

Музичанська слобода
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Підтримка проекту «Підтримка реформи 
місцевого самоврядування в Україні» Бо-
брицького сільського благодійного фонду 
«Розвиток і благоустрій» здійснюється у 

межах програми, що реалізується Інститутом громадянського суспільства в партнерстві з Фон-
дом Східна Європа і фінансується Європейським Союзом.
Думки та погляди в цій публікації відображають позиції виключно її авторів і можуть не спів-
падати з позицією Європейського Союзу, Інституту громадянського суспільства та/або Фонду 
Східна Європа. 

Звідки з’явився цей податок?
Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (від 28 грудня 
2014 року № 71-VIII) був введений новий вид податку — податок на нерухо-
ме майно, відмінне від земельної ділянки. Цей закон набув чинності з 1 січня 
2015 року.

Хто має сплачувати?
Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерези-

денти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Як здійснити оплату? Чи можна сплатити в сільраді?
Нажаль, на разі не передбачена можливість сплати податку в органі місце-

вого самоврядування у зв’язку з відсутністю у виконавчому комітеті Бобрицької 
сільської ради умов для відкриття відповідної каси.

Податок можна сплатити в будь-якій банківській установі або через електрон-
ну online-систему Portmone.com. Всі необхідні деталі розміщені на офіційному 
сайті Бобрицької сільської ради в розділі «Податок на нерухомість».

Куди зараховуються кошти?
100% податку на нерухоме майно зараховуються до місцевого бюджету за 

місцем знаходження об’єкта оподаткування. В Бобриці ці кошти використову-
ються на потреби жителів Бобрицької сільської територіальної громади.

19 жовтня 2016 року в бі-
бліотеці с.Княжичі відбулась 
зустріч з психологом, автором 
книги «Як обрати професію 
майбутнього», жителькою Бо-
бриці Тамарою Сухенко. 
Тамара представила книжкові 
новинки, які відтепер доступ-
ні для відвідувачів бібліотеки, 
а також розповіла про сучасні 
підходи в освіті, вихованні ді-
тей та вибору професії. Всього 
цієї осені княжицька бібліотека 
поповнилася більше ніж 300 
новими книжками. Особливо 
раділи діти, адже серед нови-
нок багато дитячих книжок.

Цієї осені також поповнився фонд 
бібліотеки села Бобриця — більше 50 но-
вих книжок було подаровано Бобриць-
ким благодійним фондом «Розвиток та 
благоустрій». Серед новинок — книжка 
Джеймса Мейса «Україна: матеріа-
лізація привидів».

У книзі відомого американського 
дослідника Голодомору вміщено статті 
про больові точки минулого і сучасного 
України, необхідність реформ для наро-
ду й держави.

Джеймс Мейс у 1986–1987 роках очо-
лював Комісію Конгресу США зі збору 
свідчень очевидців штучного голоду. 
Продовжив дослідження, живучи в Укра-
їні. Саме він заснував акцію «Свічка у ві-
кні». У 2015 році Український інститут 
національної пам’яті зарахував Джемса 
Мейса до «Людей правди» — тих, хто в 
часи геноциду та інформаційної завіси 

долав брехню та байдужість і свідчив 
про Голодомор.

Батькам буде цікава книга сімейного 
та дитячого психолога Світлани Ройз 
«Практическое ребенковедение», в 
якій можна знайти багато відповідей на 
питання розвитку та виховання дітей.

Влітку в Бобрицькій бібліотеці від-
булась неймовірно цікава зустріч з ман-
дрівницею Ольгою Сергеєвою, автор-
кою книги «Під червоними вітрилами 
від Арктики до Антарктиди». Бобричани 
з перших вуст дізналися про захопли-
ві подорожі світом – Північний полюс, 
Аляска, Еквадор, Галапагоси, Венесуела, 
Японія, Нова Гвінея, Австралія, Нова Зе-
ландія, Гаваї, Мадагаскар, Ефіопія, Ан-
тарктида. 

Наймолодшому слухачу було тріш-
ки більше року, а найдосвідченішому 
близько вісімдесяти. Відвідувачі голо-

сно посміхалися розповідям про чудер-
нацьких пінгвінів та разом співчували 
голодним дітям Гвінеї. Світ набагато 
ширший, ніж ми можемо собі уявити. 
Мандрівниця розповіла цікавинки про 
життя австралійців, японців, китайців, 
абіссінців, гренландців, мадагаскарців 
та вільних маюрі (Австралійські абори-
гени). 

У книзі ви зможете також прочитати 
про «Гренландський джаз», «Загубле-
ні світи Венесуели», «Колдовські чари 
Абіссинії» та багато іншого.

Життя варте того, щоб мандрувати.

Податок на нерухоме майно
У 2016 році чимало власників нерухомого 
майна, розташованого в нашому селі, зіткнулися 
з несподіваною необхідністю сплати податку 
на нерухоме майно. 
З найбільш актуальними питаннями щодо сплати 
податку на нерухоме майно ми звернулися 
до заступника Бобрицького сільського голови  
Олексія Радченка.

Бібліотечні новини:  
бібліотечні оновлення та зустрічі


