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ПРИХОВАНИЙ СКАРБ:

скільки грошей мають наші сільради?

25 квітня 2017 року у будинку культури с. Бобриця відбулася важлива дискусія щодо впливу
інвестицій на доходи місцевих бюджетів. На подію завітали понад 40 представників чотирьох громад
з сіл Бобриця, Княжичи, Музичи та Забір’я: зокрема голови Забірської, Княжицької та Бобрицької
сільських рад, депутати сільських, районної та обласної рад, підприємці та громадські активісти.

О

рганізатором зустрічі виступили
Бобрицький сільський благодійний
фонд «Розвиток та благоустрій» та
Громадська організація «Змінимо
село разом».
Дві важливі причини були покладені в основу нашої зустрічі. Причина
перша: ми всі спостерігаємо як стрімко
місто «з’їдає» Києво-Святошинський

район. Сотні тисяч нових жителів, перетворення колишніх сіл на фактично
нові мікрорайони Києва (аналогічно
колишнім селам Троєщина чи Шулявщина), стрімке погіршення транспортного сполучення з Києвом, знищення
сотень гектарів полів та зелених насаджень критично впливає на екологічну
ситуацію в районі, і ця бетонна хвиля

підійшла впритул до наших сіл. Що робити?
Причина друга: нез’ясовані питання
щодо економічної моделі потенційної
об’єднаної громади з чотирьох сільських
рад. Чи вистачить доходів на утримання
всієї інфраструктури? Хто є зараз найбільшими донорами місцевих бюджетів? Головною метою зустрічі було за-

лучити до участі у вирішенні цих питань
жителів сіл – власників бізнесу, які вже
зареєстровані і працють в наших громадах, чи потенційно можуть здійснювати
інвестиції в економіку та інфраструктуру сіл.
Почнемо з першої причини: спільною
цінністю громад наших чотирьох сільських рад є природа та життєвий уклад,
відмінний від міста. Водночас, ці цінності
в поточній ситуації стикнулись із загрозою потужної економічної моделі, що
просувається з Києва і характеризується
переважно забудовою щільними житловими масивами та логістичними комплексами. Це не означає, що модель, яка
повністю змінила такі населені пункти як
Софіївська Борщагівка, Петрівське, однозначно погана. Просто для нас такий
перебіг подій значить втрату базових цінностей для громад. Як запобігти цьому?
Нам необхідна альтернативна, але
не менш потужна економічна модель,
яка дозволить витримати конкуренцію
з громадами – безпосередніми сусідами
Києва, і, водночас, збереже унікальну
природу наших сіл. Сильні економіки
урбанізованих сусідів будуть не лише
економічно впливати, але й намагатися
стати політичними центрами, обґрунтовуючи це потужними місцевими бюджетами (наприклад бюджет селища Чабани після закінчення процесу децентралізації може сягнути 60 млн грн.).
Що має стати нашою альтернативою? – Природа. В усьому світі природа
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РИБНЕ МІСЦЕ:

майбутнє бобрицьких озер
На території села Бобриця розташовані два озера, поверхня
яких становить майже 100 га. Історія цих штучних водних
об’єктів така: у післявоєнний період на річці Бобриця вирішили
створити рибне господарство і облаштували декілька дамб.
Під час приватизації майно, яке належало рибгоспу, отримало
приватних власників, на сьогодні це ПАТ «Забір’я».

У

зв’язку з розширенням меж села озера опинилися всередині населеного
пункту. Тому наразі йде робота над
відображенням відповідної території в генеральному плані. Важливою
стала рекреаційна функція. Набережні
у центральній частині міст та сіл є дуже
важливими об’єктами, центрами громадського тяжіння. Так, адже прогулянки і спорт — основні види активності на
таких територіях.
Однак, в цьому перспективному плані є одне важливе «але»: озера так і не
набули статусу водних об’єктів місцевого значення. Їх правовий статус і підпорядкованість лишаються спірними,
договорів оренди не існує, за їх використання по факту ПАТ «Забір’я» не сплачує жодної копійки. Чому так? Давайте

спробуємо розібратися в цьому питанні
разом.
Щодо ПАТ «Забір’я», яке фактично
веде господарську діяльність на двох
озерах, офіційно відомо, що з 2003 року
організація займається вирощуванням
та реалізацією живої риби, а також наданням послуг з риболовлі. На даний
час підприємство веде цю діяльність на
каскаді з семи великих штучних водних
об’єктів, розділених дамбами. Два з них
знаходяться на території Бобрицької
сільради. З того ж 2003 року є ціла історія судових спорів між Бобрицькою
сільською радою та ПАТ «Забір’я», але
ключові рішення у справі були ухвалені
судами за позовами прокуратури.
Наразі Бобрицька сільська рада має
чітку позицію щодо озер: це штучні водні

об’єкти, їм має бути наданий статус водних об’єктів місцевого значення. Згідно
ч. 2 ст. 6 Водного кодексу України український народ здійснює право власності
на води (водні об’єкти) через Верховну
Раду України, Верховну Раду Автономної
Республіки Крим і місцеві ради. Таким
чином, надання Державним агентством
водних ресурсів відповідного статусу,
дозволить Бобрицькій сільській раді нарешті впорядкувати ситуацію з озерами,
укласти договори оренди, одержувати
кошти в місцевий бюджет та врегулювати відносини орендаря з рибалками.
Оскільки ПАТ «Забір’я» належить майно, а саме дамби, то це підприємство буде
мати першочергове право на оренду.
За останній рік ПАТ «Забір’я» вже
зверталося декілька разів до Бобрицької

сільради з проханням оформлення оренди земельної ділянки (!), посилаючись
на судове рішення від 30.09.2008 року,
в якому постановою Київського міжобласного апеляційного господарського
суду було визнано за ВАТ «Забір’я» право постійного користування земельною
ділянкою площею 124,8 га для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва, на якій знаходяться нагульні
стави № 1 та № 2 на території Бобрицької сільської ради.
Сільрада ж керується останнім рішенням апеляційного суду від 14 січня
2013 року, яким встановлено, що територія, на яких знаходяться озера, належить
державі, а право власності на ці об’єкти
закріплено за Фондом державного
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СТОР. 1

є найдорожчим активом, який
не можна штучно створити чи
збільшити. Наші населені пункти розташовані поруч з одним з
найбільших в Європі мегаполісів, де проживає близько 4 млн
жителів. Деякі країни Європи
(наприклад Словенія) мають
меншу кількість жителів, ніж
наш сусід. Ця неймовірна кількість людей потребує спілкування з природою, відпочинку,
продукції, виробленої в екологічно чистому середовищі.
Природу та екологічно чисте середовище ми маємо перетворити на основну нашу цінність. Слід інвестувати в розвиток інфраструктури, яка буде
жити завдяки природі, а не замість неї. Альтернативна економічна модель залежить від
інвестицій в інфраструктуру, як
бюджетних (зручне транспортне сполучення, каналізація та
водовідведення, система утилізації сміття тощо), так і бізнесу.
На зустрічі вперше прозвучала ідея про необхідність створення інвестиційної ради — дорадчого органу, який складатиметься з місцевих жителів — потенційних інвесторів та буде допомагати виконкомам сільрад
у створенні відповідних умов
для реалізації інвестиційних
проектів.
В яких напрямках? – Тих,
що відтворюють, доповнюють
природнє середовище, мають в
ньому потребу як у ключовому
елементі, що створює додаткову вартість і робить виробництво продукту на території
наших громад більш прибутковим у порівнянні з іншими.
Насамперед, — це виробництво
харчової продукції глибокої переробки (наприклад снеки, печиво, соки і подібне, при цьому
сировинна база розташовується
поза межами сіл, ми говоримо
виключно про виробничі потужності), вирощування сертифікованої органічної продукції
(у нас вже діють кілька таких
виробництв — від овочів до
птахівництва), СПА-готелі та
готельно-туристичні комплекси спортивного спрямування,
спеціалізовані медичні заклади
(косметологічні, клініки з корекції зору зі стаціонаром і тп.).
Формування
середовища
для розвитку вищезгаданих
галузей вже почалося шляхом
реалізації двох проектів регіонального масштабу — Національного природного парку
«Приірпіння і Чернечий ліс» та
туристичного напряму «Долина двох рік». Більше аналітики
щодо цього напряму читайте
у наступних матеріалах нашої
газети.
Другою причиною для зустрічі з підприємцями стала
розмова щодо поточного стану
місцевих бюджетів та можливості, яку надає об’єднання громад. Найважливішим аспектом
стало обговорення аналітичних
даних щодо сплати у 2016 році
податку на доходи фізичних

осіб (ПДФО) роботодавцями,
які зареєстровані на території
наших сільських рад.
Чому саме цей аспект такий важливий? — Тому що реформою децентралізації було
передбачено передачу 60% від
суми цього податку до місцевих
бюджетів об’єднаних територіальних громад, і з 2015 року
ця схема працює. По тим
територіям, де громади ще не
створені, кошти тимчасово потрапляють у районний бюджет.
Отже, загальна сума ПДФО,
сплачена підприємствами з наших сільрад у 2016 році, склала
28,6 млн грн, з них 17,2 млн грн
були спрямовані до бюджету
Києво-Святошинського району. Аналітика в розрізі сільрад
і найбільших платників наведена у таблиці (1).
Насправді ПДФО є найбільшим джерелом доходів
для об’єднаних громад, яких
в Україні вже створено понад
300. Щодо нас, то на сьогодні
ПДФО є найбільшим джерелом доходів Києво-Святошинського району, а не об’єднаних
громад.
Однією з причин, чому
штучно стримується процес
формування Княжицької ОТГ,
є міф щодо слабкої фінансової
спроможності цієї об’єднаної
громади і невпевненість у здатності утримувати наявну інфраструктуру.
Учасники БФ «Розвиток і
благоустрій» (с. Бобриця) та ГО
«Змінимо село разом» (с. Музичі) зібрали всю інформацію
щодо вартості утримання будинків культури, шкіл, дитсадків, бібліотек, приміщень сільських рад та територій загального призначення в усіх шести
селах чотирьох сільських рад.
Важливим нюансом є те, що
разом з доходами від ПДФО в
об’єднану територіальну громаду передаються витрати на
утримання дитсадків (повне
утримання, в т.ч. заробітна
плата персоналу) та всіх приміщень, в яких знаходиться інша
інфраструктура (в т.ч. школи).
На утримання шкіл та медичних закладів надається окремо
субвенція з державного бюджету (це окреме джерело фінансування, зараз ці кошти отримує
район). Тож скільки коштів
з майбутнього бюджету Княжицької ОТГ треба для утримання поточної інфраструктури? Відповідь у таблиці (2).
Витрати пораховані «з запасом». Приміром, у Бобрицькій
сільраді розпочато реалізацію
проекту «дитсадок + школа
І-го ступеня». Таким чином, у
розрахунок ми авансом додали
400 тис грн для утримання цього приміщення. Сюди ж врахували утримання Центру надання адміністративних послуг
(ЦНАП), щоб жителі громади
на місці могли отримувати всі
ті 232 адміністративні послуги
(включно з оформленням паспортів), які держава передала
у відкритий доступ для ЦНАП.

ТАБЛИЦЯ 1
Платник

Сума ПДФО, грн

Платник

ДП Агрокомбінат ПУЩА ВОДИЦЯ

1 008 028

Надія 2000

195 343

Музичанська сільрада

119 897

ДНЗ Казкова рибка

140 399

ДНЗ Перлинка

107 096

Забірська сільрада

115 421

КП Музичі

61 213

ТОВ Агро-холдінг МС

94 788

ПП Саланг

59 898

ТОВ Біг Сіті Білдінг

94 475

ТОВ Вельд, Вельд Україна

57 134

КП Оберіг

90 048

ФОП Приймак

43 018

ПАТ Забір'я + ТОВ Фішпарк

31 987

ПП Раритет

41 388

Київська бурова компанія

22 304

ТОВ ВЕК-ТОР

35 533

Інші

196 140

ТОВ РОЕ Україна

33 827

Всього Забірська с\р

980 905

ФОП Кравчук

18 418

КП Києво-Святошинська тепломережа КО

11 488

Бобрицька сільрада

172 911

Інші

207 540

КП Бобриця

83 842

Всього Музичанська с\р

1 804 478

Юридична компанія Тріпл Сі

44 272

ПП Андромед 2

40 577

МПП Фірма Ерідон

22 994 125

Споживче товариство Троянда 1

40 056

ТОВ Агрофірма Княжичі

947 274

ТОВ КУМ-Електро

40 021

ТОВ БК Княжичі

744 183

ТОВ Візаві

34 690

ТОВ Системи кріплення

266 258

ТОВ Інпромтех

33 883

Княжицька сільська рада

201 153

ТОВ ІБП Груп

33 251

ДНЗ Княжичанка

22 132

БФ Розвиток і благоустрій

18 532

Інші

63 731

Інші

75 722

Всього Княжицька с\р

25 238 856

Всього Бобрицька с\р

617 757

Сума ПДФО, грн

ВСЬОГО ПДФО за 2016 рік, грн

28 641 996

60% від ПДФО 2016 (в бюджет К-Св району)

17 185 198

Чи маємо достатньо доходів,
щоб утримувати таку інфраструктуру? — Так. 23,2 млн грн
поточних доходів у 2016 році.
До 17,2 млн грн ПДФО додаються ще 6 млн грн прямих доходів
бюджетів чотирьох сільрад за
2016 рік (докладна таблиця на
сайті www.bobrytsya.kiev.ua).
І це лише базова ситуація,
присутні на зустрічі підприємці готові підтримувати і в
подальшому місцеві бюджети
через реєстрацію нових підприємств в громаді, реалізацію
нових інвестиційних проектів.
Потенційний розмір доходів у
найближчі 5 років може скласти до 50 млн грн щороку замість 23 млн грн, зафіксованих
у 2016 році.
Позитивна різниця між поточними доходами і витратами

бюджету ОТГ відразу дозволяє
доплачувати необхідні надбавки
учителям в школах і працівникам медичних закладів (понад
розмір державної субвенції),
самостійно реалізовувати програму розвитку інфраструктури.
Водночас, для нової ОТГ
відкриються нові можливості
державної підтримки з Фонду
регіонального розвитку та цільових субвенцій на розвиток
інфраструктури об’єднаних територіальних громад: лише у
2017 році передбачено 5 млрд.
грн. (!) коштів в цих двох фондах. Більше 300 ОТГ по Україні вже будують собі за ці гроші
пожежні станції, ЦНАПи, сучасні спортивні заклади, дороги і т.д.
Виходить так, що в наших
чотирьох сільрадах достатньо

ТАБЛИЦЯ 2

Сільрада

Витрати на д\с,
будинки культури,
Витрати на утримання
бібліотеки, освітлення
приміщень
та прибирання вулиць

Бобрицька

950 000

500 251

Забірська

2 800 000

1 070 085

Княжицька

2 100 000

359 722

Музичанська

2 320 000

1 363 435

Всього

8 170 000

3 293 493

Місцева рада

1 800 000

ЦНАП

700 000

Всього витрат

13 963 493

коштів, щоб утримувати і розвивати інфраструктуру, достатньо розумних і налаштованих
на розвиток людей, щоб ініціювати процедуру створення
об’єднаної територіальної громади та позитивно проголосувати за створення Княжицької
ОТГ на громадських обговореннях у всіх чотирьох сільрадах,
а от з місцевими депутатами
інша ситуація: в двох сільрадах (Бобрицька та Княжицька)
депутати підтримали рішення
громади і здоровий економічний глузд.
У Забір’ї ж депутати заплутались з кількістю учасників
об’єднання і під гаслом «Музичанська громада вийшла з
процесу об’єднання» проголосували проти рішення громади, посилаючись на свою
кращу за людей обізнаність із
ситуацією.
Згодом з’ясувалося, що проголошена з трибуни перед голосуванням інформація про
вихід Музичанської громади з
об’єднання виявилась неправдою і «краща обізнаність в ситуації» виявилась насправді
чиєюсь технологією введення в
оману депутатів… Такі рішення
мають бути проголосовані повторно: визнання помилки —
це не слабкість, а ознака поваги
до суспільства.
Щодо Музичанської сільради, то після позитивного результату громадських обговорень
питання схвалення підтриманого громадою Проекту рішення
про об’єднання досі не голосувалося в порушення термінів
встановлених законодавством.
Так, кілька (!!) людей другий
рік поспіль стримують розвиток
чотирьох громад і саботують політику країни в галузі децентралізації. Може, досить?
Роман Іваненко,
с. Бобриця

www.bobrytsya.kiev.ua
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НАША ІСТОРІЯ
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ІСТОРІЯ ТРИВАЛІСТЮ В ЦІЛЕ ЖИТТЯ
У минулому випуску газети ми почали розповідати
про Людмилу Афанасіївну Грекову, людину, яка є
носієм історії нашого села та у відвертому інтерв’ю
ділиться теплими спогадами про історію села
тривалістю в ціле життя.
У продовженні інтерв’ю читайте: спогади
про тодішні бобрицькі свята та дозвілля,
про поета Петра Короля, а також невеличкі
історії про цікавих людей, що залишили світлий
слід в пам’яті та історії нашого села.
— Людмило Афанасіївно, яке було дозвілля у бобричан півстоліття тому?
— Незважаючи на важке
життя, село було співучим. Щовечора лунали пісні молоді, яка
йшла до клубу. Кіно було кожен
день. Його показували в клубі.
Раніше це був непрацюючий
млин, й бобрицька молодь облаштувала його під клуб: щоб
було, де відпочити та розважитися. Перед показом фільму
вчителі школи завжди проводили невеличкі лекції — про
поезію, про події в світі, обговорювали свята та суботники...
На одній з таких лекцій я
вперше побачила Петра Короля, майбутнього відомого поета. Читала я лекцію про творчість Єсеніна. Хтось із залу руку
тягне: «Дозвольте мені!» «Будь
ласка»! — кажу. Вийшов хлопчина та й прочитав вірш Єсеніна — так гарно! «Шагане, ти
моя, Шагане...»
— Який він був — Петро
Король?
— Він всім цікавився! І так
любив своє село! Прямо був
закоханий у нього... Це і по віршах його видно...
— Ви його теж вчили?
— Ні, не я, а вчителька Марія Ларіонівна Скуйбіда — у
першому класі. Але він мав
поганий зір, тому його перевели до спецшколи в Горлівці, а
потім — в таку ж школу в Боярці. По завершенні поступив
до Київського Університету,
був членом літературної студії
«Мрія». Якось, двадцять другого травня — на день перепохо-

сама не встигала прочитати,
приносила до мене, і ми разом
їх розбирали. Всі дякували
за її творчість та просили віночок вислати. Якось приходить посилка. Відкриваємо, а
там — чудові пухові рукавички! І лист: щоб ваші ручки ніколи не мерзли! Так це було
приємно, що ми разом з нею
плакали... Оцій людині Галина
Романівна зробила гарнесенький віночок, та й відіслала.
Людмила Афанасіївна показує газетні вирізки в альбомі: там про все це є — і про
пам»ятник, і про віночки, і
про різні події в Бобриці... Багато з цих матеріалів увійшло
в книгу «Безсмертна частка
України— маленька Бобриця
моя», написану Людмилою
Афанасіївною та Миколою Андрійовичем Ковальчуком, її
учнем.

вання Т.Г. Шевченка — вийшов
з друзями покласти квіти до
пам»ятника українського поета. Їх оточила міліція... Всіх
було покарано: кому — трибунал, якщо військовий; кому
— ще щось... Петра Короля виключили з Університету із забороною друкуватись...
— За що?
— Мов би — «націоналісти»... Але, не дивлячись на все,
і на поганий зір, він вів активне
життя. Займався з учнями бобрицької школи, брав участь у
святах — ми часто його запрошували. І писав вірші про Бобрицю... Світла людина була.
— А які свята святкувала
Бобриця? Які були традиції?
— Святкували і Масляну,
і Івана Купала, і Рожаницю, і
День села. Була дуже хороша
традиція: 9 травня збиралися
всім селом та робили поминки
по загиблих у війні. Приносили кошики з їжею та напоями,
розстеляли на травичці чисті
рушники та скатерки,
сідали довгим рядом — поминали,
спілкувались... Аж до вечора
балакали! Приносили саме
найкраще: одного разу з Ковбасина принесли клубніку — це
на початку травня! Ця традиція
трималася довго... Взагалі, раніше люди багато спілкувалися
один з одним. А зараз телевізор
та комп»ютери засмоктали людей...
— Які спогади найприємніші для вас?
— Спогадів багато... Згадую,
як гарно ми співали в нашому

хорі, згадую шкільні свята та
своїх учнів — з багатьма потім
довго підтримувала зв»язок, і
зараз з деякими підтримую.
Пам’ятаю, як допомагали
родичам розшукувати без вісті пропавших воїнів. Завдяки
цьому, в 2008 році, встановили
місце поховання Дмитра Тарасовича Минки — він був похований у бобрицькій братській
могилі.
***(Читаю в газетній вирізці
«Новий День» від 5 квітня пронизливі слова подяки родичів
Дмитра Минки до Людмили
Афанасіївни Грекової — за проведену пошукову роботу, а також до голови села Владислава
Данченка — за увіковічування
пам»яті полеглих у часи війни)***
(Л.А. продовжує): Не можу
не згадати Віру Сидорівну Дяденко та її родину, яка доклала
багато зусиль для відновлення
меморіалу — бо тут було похо-

вано її брата Петра Тимошенка,
юного героя-розвідника.
Приємно згадувати, як у
2008 році за ініціативою Віри
Сидорівни збирали кошти для
спорудження пам»ятника Матері-Вдові — на честь подвигу
жінок-страдниць, у яких загинули чоловіки. Багато бобричан долучились до цієї справи!
Зараз цей дуже гарний чотирьохметровий пам»ятник стоїть
у київському Парку Перемоги.
Якщо хтось буде його бачити, то
хай знає, що в його встановленні чимала доля бобричан.
Ще є світлий спогад про
Галину Прищепу: жила у нас
така одинока жіночка зі складною долею. Дуже співуча була,
та мала ще талант: виготовляла дуже гарні віночки — на
весілля, та інші події. Такі розкішні були, що про них навіть
в газеті написали. І пішли до
Галини Романівни листи звідусіль! Так багато, що, бува,

РИБНЕ МІСЦЕ:

майбутнє бобрицьких озер
СТОР. 1

майна України. Цим рішенням
з незаконного володіння ПАТ
«Забір’я» водні об’єкти були
витребувані на користь держави в особі Фонду державного
майна України. На виконання
постанови Київського апеляційного господарського суду
від 1 квітня 2013 року у справі
№ 12/116-12/21 водні об’єкти
були зареєстровані у Державному реєстрі речових прав на
нерухоме майно за державою в
особі Фонду державного майна
України. Відповідно, передавати в оренду землю, на якій

знаходяться об’єкти державної
власності, сільська рада не має
права.
29 червня 2016 року Бобрицька сільська рада звернулася до Фонду державного
майна України з проханням надати інформацію, чи належать
до державної власності водні
об’єкти — нагульні стави № 1(Б)
та № 2(Б) за адресою: Київська
область, Києво-Святошинський
район, с. Бобриця, вул. Леніна,
земельна ділянка № 98. Фонд
державного майна України повідомив, що запит було направлено до Регіонального відділен-

ня Фонду державного майна у
Київській області. Регіональне
відділення, у свою чергу, повідомило Бобрицьку сільську
раду про відсутність відомостей про внесення зазначеного
державного майна до Реєстру
об’єктів державної власності.
Тож в реєстрі нерухомого
майна об’єкти зареєстровані,
власником вказано державу в
особі Фонду державного майна. Водночас, Фонд державного
майна посилається на інший
реєстр — об’єктів державної
власності і повідомляє, що в
ньому так інформація відсут-

ня. Складається враження, що
регіональне відділення фонду
умисно уникає виконання рішення суду, намагаючись якнайдовше тримати «інтригу» в
питанні.
У травні 2017 року на останній сесії Бобрицької сільської
ради депутати доручили голо-

— Людмила Афанасіївна, що спонукає вас збирати ці вирізки?
— Хочу, щоб не забулося... І
для себе, і своїм дітям, наступним поколінням, передати — це
ж історія Бобриці!
Передивляюсь інформацію
в альбомі: дійсно, перед очима
проходять найважливіші події
нашого села. Тут можна знайти
все: історії людей часів війни,
списки реабілітованих посмертно бобричан, дізнатися, як за
один день жителі села разом
збудували собі дорогу (вул. Садова), чому Ковбасин називається саме так, і чарівну історію
Федорового лісу, що садив Федір Прищепа, та багато інших
цікавих речей.
Саме з таких невеличких історій і складається велика історія Бобриці. І без таких людей,
як Людмила Афанасіївна Грекова, не дійшли б до нас події
минулого та досвід старших поколінь, що по крихтах збирався
нашими дідусями та бабусями.
Натхненна жителька
с. Бобриця Катерина
Котлярська
Повний текст інтерв’ю
читайте на сайті
www.bobrytsya.kiev.ua

ві сільської ради звернутися до
Міністерства екології та природних ресурсів, Державного
агентства водних ресурсів з
клопотанням щодо надання
бобрицьким озерам статусу
водних об’єктів місцевого значення.
«Маємо надію, що це складне питання все ж вдасться
вирішити, і правовий статус
озер буде визначений раз і назавжди. Бобричани чекають
можливості подальшого розвитку території біля озер в рекреаційних цілях для того, щоб
наше село ставало ще казковішим», — коментує Бобрицький
сільський голова Олександр Король.
***
Дякуємо заступнику
Бобрицького сільського голови
Олексію Радченко за допомогу
в підготовці матеріалу.
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СВЯТО ПЕРШОГО ВРОЖАЮ
10 червня 2017 року вчергове відбувся Бобрицький ярмарок за темою
«Свято першого врожаю». Ярмаркували на центральній площі понад
40 учасників з органічними продуктами та товарами власного виробництва.
На свято з’їхалися гості з навколишніх сіл та міста Києва.
Королевою «Свята першого врожаю» стала
полуниця, яка розлетілась за 3 години ярмарку в
усіх продавців. А разом з нею й черешня та овочі,
соки та джеми, наливки та домашнє вино, козячі
та овечі сири, мед та інші ласощі.
Великою приємністю став розіграш двох ящиків полуниці. Найфартовішими виявилися Олена
Палій та Марина Усик.
Під час ярмарку наймолодші учасники взяли участь у пізнавально-розважальній програмі, присвяченій темі екобалансу, а також вирушили на екскурсію на еко-ферму Шеветовських. Після екскурсії діти повернулись з купою
нових вражень та бажанням приїхати до нас ще
раз.
Дорослі розваги були не менш цікавими. Дякуючи компанії EcoDrive, всі охочі мали змогу
спробувати себе водієм електросамокату та поганяти по новій центральній площі села Бобриця. Атмосферу свята задавали виступи вуличних
музикантів — гурт «ТопОркестра» та гурт «Фрайда». Годував гостей фудкорт зі справжньою вуличною їжею.
АНОНС

Коментарі учасників ярмарку:

Наступний ярмарок відбудеться 8 липня
за темою «Овочевий день». Ви матимете можливість придбати сезонну продукцію: зокрема
свіжу моркву та бурячки, картоплю та капусту,
абрикоси та сливи, познайомитись з виробниками, які працюють в сусідніх населених пунктах.

Дорогі майбутні гості!

Запрошуємо відвідати ярмарок «На Купала»
у #казковеселоБобриця.
Що цікавого?
Ви зможете придбати сезонну
продукцію: молоду картоплю та
баклажани, помідори та огірки,
абрикоси та сливи. Виробники
з сусідніх сіл привезуть смачні
сири та мед, наливки та вино,
м’ясні вироби та так звані «хендмейд» вироби, зроблені власними
руками.
На вас чекатимуть традиційні
слов’янські розваги, смачна їжа
на фудкорті та жваві хіти вуличних
музикантів. Для дітей впродовж
ярмарку буде проведена пізнавально-розважальна програма на
тему «Екобалансу» та екскурсія на
еко-ферму Шеветовських.

Коли зустрічаємося?
Ярмарок відбудеться в суботу, 8 липня. Ярмаркова частина — з 11.00 до 15.00. Фудкорт та розважальна зона працюватимуть до 17.00.
Як нас знайти?
Дістатись до нас з Києва можна як власним, так
і громадським транспортом. Від станції м.Нивки
курсують маршрутки 749 та 824. Інтервал руху кожні 20хв. З Вишневого до Боярки на 720
або 369, потім до кола на 796, а потім на
749 або 824 доїхати до центра Бобриці.
Де отримати більше інформації?
Завітайте на наш сайт:
www.bobrytsya.kiev.ua
та долучайтеся до групи
#КазковеселоБобриця у мережі Facebook.

ОГОЛОШЕННЯ

Світлана Шеветовська, власниця фермерського господарства
в с. Бобриця
«Третій рік поспіль беремо участь в Бобрицькому ярмарку. В цьому році рівень організації перевершив всі мої сподівання. Кількість
учасників ярмарку та гостей була варта рівня центральної площі європейського містечка. Ще до офіційного початку ярмарку за нашими
продуктами вже стояла черга. Місцеві мешканці вже давно оцінили високу якість та смак нашої продукції, а з 2016 року ми ще й стали постачальниками відомого магазину Good Wine. Отже, Бобрицький ярмарок
це прекрасна можливість зарекомендувати власний бренд та надати
людям можливість оцінити якість екологічно чистої та свіжої продукції.
Анна, «BBQ Servise&Мясодел»
«Наша команда в Бобриці вже не перший раз. Ми знаємо, що це
приємне місце. З кожним роком кількість учасників та гостей зростає.
На ярмарку все дуже сподобалось – атмосфера свята зарядила на декілька тижнів вперед. Ми стояли в зоні фудкорту поряд із маленькою
камерною сценою, на якій виступали веселі сучасні музиканти, які не
давали нікому сумувати. Постійні відвідувачі подій в Бобриці нас пізнають, черга понад три години гарантована! Рекомендуємо!»
Віталіна Семерог, фермерське господарство «Валентина»
«На бобрицький ярмарок в минулому році приїхала вперше. Хотіла
подивитися що і як, а вийшло, що продала все, з чим приїхала. Привезла повний бус і до кінця ярмарки не вистачило товару. До Квіткового
ярмарку ми вже були готові, тож продукції вистачило усім бажаючим.
Задоволена ярмарком, організацією та атмосферою. Відчувається рівень культурності та розвиненості села, дійсно європейська ярмаркова
площа. Особливо порадували відвідувачі, дуже чуйні та приємні. Навіть
доросле покоління зацікавлено відноситься до високоякісних, але дорогих товарів. Нам є з чим порівнювати, тому неймовірно приємно
спілкуватися з такими покупцями. Після ярмарки, багато відвідувачів,
з якими познайомились з Бобриці, стали приїздити до магазину. Вже
готуємося до наступного ярмарку — на червневому ярмарку будемо зі
свіжими яблуками, полуничним та сливовим джемом, яблучним оцтом
та соком. Також обов’язково пораджу вас своїм друзям — виробникам».

ВІДКРИТИЙ КОНКУРС

ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР
Повідомляємо, що при
виконкомі Бобрицької сільської ради
Києво-Святошинського району Київської
області працює державний реєстратор.
ВИ МОЖЕТЕ ОТРИМАТИ НАСТУПНІ ПОСЛУГИ:
— державна реєстрація права власності на нерухоме майно
(житлові і садові будинки, земельні ділянки, квартири, право
оренди, інші речові права) та внесення змін;
— надання інформації з Держреєстру речових прав на нерухоме
майно;
— державна реєстрація фізичної особи-підприємця
(та внесення змін до відомостей про ФОП);
— державна реєстрація створення юридичної особи
(та внесення змін до відомостей);
— державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
ФОП;
— державна реєстрація припинення юридичної особи та інші.

ЗАПРОШУЄМО ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
АРХІТЕКТОРІВ ТА СТУДЕНТІВ
ПРОФІЛЬНИХ ВУЗів
Конкурс проводиться Виконавчим комітетом
Бобрицької сільської ради.

Відгуки гостей:

Місцевість, на якій планується розміщення
дитячого садку — школи 1 ступеня — центральна частина села Бобриця.
У вас є унікальна можливість поділитися своїм баченням того, який вигляд повинен мати
сучасний дитячий садок — школа.

ПРИЙОМНІ ДНІ: понеділок і середа з 09.00 до 16.00 год.
за адресою: с.Бобриця, вул.Шкільна,20-в, e-mail: i.reestrator@i.ua,
моб.тел. (097)965-44-48

Жюрі обере 3 кращі роботи.
Умовами конкурсу передбачається
грошова винагорода переможцям:
За перше місце — 30 000 грн;
За друге та трете місця — 10 000 грн.

РОЗМІР ПЛАТИ за надання адміністративних послуг — від 160 грн.
(залежно від виду послуги та строків виконання).

Детальна інформація на сайті:
www.bobrytsya-rada.gov.ua

Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17, с. Бобриця, КиєвоСвятошинський р-н, Київська обл.,
08142; тел.: +38 (04598) 5-83-60
e-mail: bobritsya@gmail.com
web: www.bobrytsya.kiev.ua

Ігор Абрам’юк, мешканець Бобриці.
«Бобрицький ярмарок був чудовий. Гарно, цивілізовано, тепло, спокійно, душевно. Думали заїхати на годину-дві, а цікаво й приємно провели тут майже чотири години. Якби не робоча субота, людей точно було
б у рази більше».
Катерина Котлярська, мешканка села Бобриця.
«Ярмарки стають в Бобриці все більш і більш звичними. Дуже приємно бачити, що учасників — виробників — з кожним разом все більше. Так
само як і покупців. Бачили людей, які приїхали до нас з Києва: наш ярмарок стає популярним та відомим! Розумію, як нелегко утримувати високу
планку в організації подібних заходів. Бобрицький ярмарок — не просто
базар, це ціле дійство! Напевно, таких більше немає ніде. Тому хочеться подякувати всім, хто був причетний до свята — Бобрицького ярмарку! Спасибі
за те, що даєте можливість виробникам продавати свою продукцію в Бобриці, а нам — купувати її, спасибі за високий рівень організації, за чистоту
на площі до і після, за музику і пісні. Вже чекаємо наступного ярмарку».
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