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ІНФРАСТРУКТУРА БОБРИЦІ:
РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ 2018 РОКУ
ТА ПЛАНИ НА НАСТУПНИЙ РІК

Щ

ороку на основі «Стратегії розвитку Бобриці до 2020року»
сільською радою розробляється
та затверджується Програма соціально-економічного розвитку
села та бюджет. Про те, що вдалося
зробити цього року та про плани на
2019 рік, розповідає у своєму інтерв’ю
газеті «Наша Бобриця» Бобрицький
сільський голова Олександр Король.

—
Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, що з запланованого було реалізовано цього року?
— Почну з будівлі будинку культури, в якій зробили капітальний ремонт:
повністю замінили конструкцію даху і
покриття, утеплили споруду ззовні, замінили всі вікна, зробили відмостку,
змонтували пандус на вході до будівлі.
Плюс реалізували проект з реконструкції, добудувавши крило, в якому розмістили сучасні санвузли. Тільки уявіть
собі, споруда збудована ще у 1932 році, і
тільки зараз в ній з’явилась вбиральня!
Це проста, але важлива річ, які створює
комфортні умови, перш за все, для наших дітей. Загальна вартість цих робіт
склала майже 3 млн грн, реалізований
проект був коштом районної субвенції.
Також ми зробили капітальний
ремонт приміщення ФАПу. Замінили
стару дерев’яну підлогу, яка тут була
від часів побудови приміщення, вікна,
добудували санвузол, замінили вхідні

та міжкімнатні двері, оновили стелю й
стіни. Тепер там немає старих порогів в
проходах, вся поверхня підлоги рівна,
пересуватись можна безперешкодно в
тому числі й людям з інвалідністю.
Минулого року ми розпочали проект з безпеки дорожнього руху, особливо це важливо для вул.Білогородської, де проходить транзитний потік
транспорту. Проте його реалізацію не
змогли завершити у 2017 році через незадовільний стан дорожнього полотна.
Навесні цього року за клопотанням бобрицької громади Київською обласною
держадміністрацією зроблено поточний ремонт автомобільної дороги від
Білогородки до Жорнівки, на території
нашої та Княжицької сільрад. Відповідно після цього, ми змогли реалізувати
заплановане: оновили дорожню розмітку на перехрестях, встановили додаткові знаки та обмежувачі швидкості,
нанесли пішохідні «зебри» біля місць
зупинок громадського транспорту.
Як і планували на 2018 рік, змонтували шість павільйонів зупинок по стороні,
де розташовані посадкові майданчики в
сторону Києва. В переважній більшості
випадків наші жителі чекають транспорт
саме по цій стороні, в зворотню сторону пасажири тільки виходять і відразу йдуть — тому там залишаться тільки
майданчики з покриттям з ФЕМ. Матеріал виконання павільйонів: конструкція — нержавіюча сталь, сидіння — натуральне дерево, бокові
стіни — калене скло,
дах — темний полімер.
Спецзамовлення
спеціально під Бобрицю
робили.
Замовлення
виконав
Монастирищенський котельний завод (Черкаська область).
Джерело
фінансування
— субвенція районного
бюджету.
Вздовж вулиці Білогородської до повороту в
центр встановлено нове
вуличне
освітлення.
Хочу звернути увагу, що
проект унікальний для
нас: вперше в Бобриці
всю інженерію (електричні кабелі) було прокладено не на стовпах
по повітрю, а за сучасними
європейськими
стандартами підземним
способом.
Освітлення буде світлодіодним,
стовпи з оцинкованої
сталі. Кошторис склав
1,3 млн грн. Надалі плануємо паралельно до автомобільної дороги, на
смузі шириною близько
20 метрів, зробити тут
пішохідну та велодоріжки, озеленення — це

майже 1 кілометр, а далі ця інфраструктура переходитиме на вул. Садову. Таким чином ми з’єднаємо початок села з
його центром для комфортного пересування без автомобіля. Уявляєте, до магазину чи скверу можна буде безпечно
прогулятись з дітьми, не виходячи на
проїзну частину.
Також цього року розробили проект капітального ремонту дорожнього полотна по вулиці Сосновій. У 2019
році плануємо коштом субвенції його
реалізувати. Ви спитаєте чому саме Соснова? — справа в тому, що ця вулиця з’єднує
новий масив села з центральною частиною, там активно будуються і заселяються
нові жителі, це вже сотні людей, тому нам
їх треба з’єднати з громадою села. У 2019
році плануємо розробити проектну документацію на нову дорогу, що з’єднає вул.
Соснову з вул.Шевченка. У нашої громади
ще є перспективна територія розміром 3,5
га, на яку розроблений концептуальний
план, передбачено будівництво амбулаторії та громадського простору зі скейтпарком найближчим часом і зарезервована
територія під школу на майбутнє. Доречі,
скоро плануються громадські обговорення по внесенню змін в Генеральний план
села, запрошую всіх прийти – буде ще
більше цікавої інформації.
— Пане Олександре, у 2017 році
провели конкурс на проект дитсадку-школи першого ступеня,
визначили переможця, і що далі?
— Так, ескізний проект був, надалі
ми виділили ділянку в натуру, змінили
цільове призначення під землі освіти,
замовили розробку проектно-кошторисної документації, отримали технічні
умови, містобудівні умови і обмеження. Фінансуємо розробку документації
повністю коштом сільського бюджету.
Цей пакет документів необхідний для
отримання фінансування від ДФРР,
до кінця грудня маємо подати заявку,
сподіваємось отримати фінансування у
2019 році і почати будівництво.
— А що з перехрестям в центрі
села?
— Непроста ситуація — через помилку проектантів, фізичний обсяг

робіт виявився більшим, ніж було передбачено, і наприкінці 2017 року вдалось реалізувати тільки «чорнову» частину. На решту ми замовили корегування до проекту, подали на отримання
субвенції в обласну раду, проте через
складну політичну ситуацію, кошти так
отримати і не вдалося. Плануємо завершити перехрестя весною 2019 року.
Є у нас цього року приклад співпраці сільради і небайдужих жителів по розвитку інфраструктури. Не на
все вистачає грошей в бюджеті. Власним коштом жителі вулиць Набережній
та Ірпінської профінансували вуличне
освітлення на своїх відрізках вулиць.
Взагалі, це тільки частина інформації. Докладніше про реалізацію
плану
соціально-економічного
розвитку Бобриці за 2018 рік та
плани на 2019-ий можна дізнатись під час загальних зборів громади села, які відбудуться в суботу 22 грудня о 16:00 в актовій
залі Будинку культури Бобриці.
Тож, будь ласка, приходьте на щорічне
звітування сільського голови, приймайте участь у житті села, вносьте пропозиції — я відкритий до діалогу та чекаю на зустріч з мешканцями нашого села, — підкреслив сільський
голова.

Коментар завідувачки ФАПу Філіпчук Людмили:
«Працюю тут вже 43 роки, з 1975го. Звикла до старих кривих стін та
підлоги, протягів, несправних дверей, відсутності туалету в приміщенні… І тут такі кардинальні зміни,
здається прості, але тепер стало дуже
зручно та приємно працювати. Навіть з іншим настроєм йдеш на роботу і пацієнтам приємно тут перебувати. Знаєте, це дуже важливо, коли
людям комфортно, навіть, якщо вони
завітали до нас кілька хвилин».
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ТЕМА НОМЕРА

ДАВАЙТЕ ЗНАЙОМИТИСЬ.

ЛЮДИ, ЧИЇ РУКИ ПІДТРИМУЮТЬ КРАСУ БОБРИЦІ

П

рацівники нашого комунального підприємства: Валерій, Леонід, Олександр, Тетяна. Їх робота – чи не найважливіша в селі,
тому їх має знати кожен бобричанин.
Майже без всього іншого можна уявити нормальну життєдіяльність Бобриці, але без КП – аж ніяк.
Перелічити все, що вони роблять —
мабуть, неможливо. Бо, крім основної роботи, з’являються там, де потрібна допомога в різноманітних
справах. Прибирають сміття на вулицях, обрізають аварійні гілки, саджають дерева, кущі та квіти, косять
траву на газонах, вивозять з дворів
мішки з побутовим сміттям, фарбують, білять, поливають, ремонтують,
перебирають вторсировину, розчищають сніг, монтують та демонтують
намети для наших ярмарків, готують
все для свят, потім ще й прибирають
за нами. Де щось трапляється – теж
завжди викликають КП, не дивлячись — вихідний чині. І вони роблять
те, що потрібно.
Бачимо гарні доглянуті газони та
квіти в центрі села, на нас не падають
старі дерева та гілля, наші діти грають
на безпечних майданчиках – це здається нам нормальним та очевидним. Але
це не робиться саме по собі, за всім цим
стоїть кропітка праця робітників нашого КП. І це – при нестачі робочих
рук, коштів та техніки. Треба про це
пам’ятати, коли інколи сваримось, що
щось не зробили, а щось зробили недостатньо швидко.
На запитання до Леоніда та Олександра – які плюси та мінуси в ро-

боті? Чи важко? – хлопці відповідають, що ця праця їм довподоби.
Льоня не уявляє себе на заводі чи
фабриці. Йому подобається, що
працює саме тут, в Бобриці, має справу з технікою, робота завжди різноманітна, на свіжому повітрі. Олександр приїхав з Черкаської області,
каже – зручно, що житло безкоштовне, не треба їздити. Роботу важкою
не вважає: якщо ти не «білоручка», то це звичайна робота для чоловіків. З мінусів: хотілось би, зви-

чайно, трохи більшу зарплатню.
Враховуючи важливість того, що
роблять для нас усіх, – вони на те
заслуговують.
Як висновок: є робота, яку треба обов’язково зробити, але яку ми
самі не дуже хотіли б робити, бо
брудна та важка. Але хтось мусить,
і її виконують робітники Бобрицького КП. Хочеться висловити слова подяки та поваги працівникам нашого комунального підприємства, та
його директору, Володимиру Васи-

ПРОЕКТ СПІЛЬНОКОШТ.
Щепоріз для всіх жителів села

льовичу. Давайте підтримувати, допомагати та, звичайно, прибирати
після себе, щоб не додавати їм зайвої
роботи.
P.S. Нещодавно до команди Бобрицького КП приєдналось ще двоє
робітників: Роман та Володимир.
Раді їх привітати! Сподіваємось, вони відчуватимуть нашу подяку та
повагу до їх праці на благо нашого
села.
Автор:
Катерина Котлярська

13 жовтня, під час святкового ярмарку, був розпочатий збір
коштів на промисловий щепоріз, що переробляє деревину на
мульчу. Придбання щепорізу
дасть змогу вирішити декілька
проблем. Про них розповідаємо
нижче.
Навесні та восени, під час
обрізки дерев та кущів, у багатьох мешканців села постає проблема зайвої деревини. Гілля дерев та кущів спалюють, а разом з
ним часто горить і сміття, отруюючи повітря. Таку ж проблему має і КП Бобриця при зрізанні аврійних дерев: стовбур
іде на дрова, а купу гілля та листя робітники КП вимушені спалювати.
Водночас купуємо в магазині мішки мульчі, яка необхідна для багатьох корисних речей:
мульча зменшує випаровування вологи, оберігаючи грунт від
пересихання, не дає утворювати
земляну кірку, створює додатковий захист від перепаду температур, зменшує кількість бур’янів,
сприяє розмноженню корисних
комах, ще й несе декоративну
функцію. До того ж, з неї виходить гарний компост – добриво,
набагато багатіше за складом від
золи.
Ця мульча виготовляється саме з того гілля, що ми спалюємо – шляхом його подрібнення.
Саме таку послугу – утилізація зайвої деревини з одночасним виготовленням корисної

мульчі – зможе надавати бобрицьке КП жителям села.
Для максимальної зручності, подрібнення буде проводитись на подвір’ї замовника, або
за його воротами, по вказаній
адресі.
На ярмарку було зібрано 6
644 гривні, але збір коштів триває. Хто готовий долучитись до
спільнокошту – можете занести
гроші на щепоріз до будинку КП
(що напроти сільради), або перерахувати на карту Приват-банку
5168 7551 0355 0535, отримувач
Балан Катерина, з позначкою
«на щепоріз».
Зміни навколо нас можливі лише завдяки нам самим.
Давайте змінювати наше село на
краще!
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ДЕНЬ БОБРИЦІ В ДРУЖНІЙ АТМОСФЕРІ КАЗКОВОГО СЕЛА
Як Бобриця святкує свої іменини?
Насичено, яскраво, гостинно та дуууже смачно!
У жовтні жителі села, сусіди
з навколишніх населених пунктів, а також гості столиці відзначали головне свято села — День
Бобриці.
Традиційно в цей день святкуюємо й суміжні свята: Покрови
Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва, День захисника України.
Розпочалось святкування з
Бобрицького ярмарку, на якому
цього разу було представлено великий асортимент козиних сирів,
натуральних ковбас, домашньої
копченої риби, медових продуктів, випічки, солодощів, овочів та
фруктів. Різноманітним був вибір виробів хендмейд: прикраси
з живих рослин у смолі, головні
убори, в’язані іграшки, мереживо, натуральне мило та конопляні губки, сувеніри, дерев’яні вироби тощо. Вибір на будь-який
смак! Доречі, це був завершальний ярмарок 2018 року. Новий сезон розпочнеться, як завжди, навесні з першим теплом та квітами.
Об 11:30 розпочалась концертна програма. Ведуча цього
дня, талановита й творча бобричанка Катерина Гаврилюк, запросила першого учасника, Романа
Борсука, який відкрив концертну програму віртуозною грою на
саксофоні.
Паралельно з музичним виступом в рамках святкування
Дня Бобриці розпочались дитячі Всеукраїнські велоперегони

«Дивогонка». Діти віком від 2 до
6 років наввипередки долали дистанцію в 100м по вулиці Шкільній.
Близько 50 учасників змагань, 8
стартів різних вікових груп. Всі
діти отримали медалі, грамоти та
подарунки і щасливі побігли розважатись в інтерактивну зону, де

реможне місце посів Гончаренко
Олег (8 років)! Щаслива малеча
отримала свої подарунки та незабутні враження.
А концерт тим часом продовжувався. Один за одним на
сцену виходили талановиті артисти, музики, співаки, етноколективи. Особливо гостей
вразив цирковий номер учнів
Шпитьківської школи мистецтв: діти виступали на ходулях

на них чекали атракціони, майстер-класи з гончарного ремесла,
декорування пряників, стрільби з
лука, анімаційна програма тощо.
Для дітей старшого віку, від
6 до 10 років, відбувся турнір з
Бейблейд. Бейблейд — це популярна сучасна іграшка, що нагадує дзиґу. Один з критеріїв оцінювання учасників та їх девайсів,
щоб «дзиґа» якнайдовше крутилась на спеціальному полі поруч із
суперниками. Двадцять спритних
та завзятих учасників, запекла боротьба. І ось врешті-решт переможців визначено: 3 місце посів
Грисюк Андрій (8 років), 2 місце
— Кузнецов Влад (6 років), і 1 пе-

та моноциклах, жонглювали
та демонстрували гімнастичні
трюки.
Урочисту частину дня відкрив
Бобрицький дитячий театральний колектив «Дивограй», художній керівник Людмила Іванівна
Корчак.
Після виступу талановитих артистів на сцену вийшов
Бобрицький сільський голова
Король Олександр Григорович зі
святковим привітанням бобричанам. Олександр Григорович привітав усіх немовлят Бобриці та їх
батьків з народженням та нагородив медалями, грамотами та
подарунками.

БОБРИЦЬКИЙ ЯРМАРОК.

Думай глобально – дій локально
Надихати людей до відкриття власних виробництв, ферм, демонструвати
успішність власних проектів людей, яка є альтернативою перетворенню
всього на бетонно-асфальтовані кластери
Все почалось у 2016-му
році, коли зусиллями місцевих жителів було організовано перший ярмарок
на День села на новозбудованій
центральній
площі. «Бобрицький ярмарок»
за два роки перетворився
на повноцінний фестиваль
з насиченою розважальною
програмою, що відбувається
кожну другу суботу місяця у
теплу пору року — з травня по
жовтень.
Про мету проекту, плани на
майбутнє ексклюзивне інтерв’ю
двох засновників для нашої га-

зети, перші запитання до Романа Іваненко:
— Для чого створювали «Бобрицький ярмарок»,
яку мету собі ставили?
— Філософія нашого проекту
полягає в тому, щоб на прикладі
звичайної сільської локації неподалік від Києва демонструвати
альтернативну модель розвитку:
як заробляти не землі, зберігаючи природу та її екологічний стан.
Основна мета ярмарку — надихати людей до відкриття власних
виробництв, ферм, демонструвати успішність проектів людей, яка

є альтернативою перетворенню
всього на бетонно-асфальтовані
кластери навколо Києва. Багато
хто любить ярмарки в маленьких
містечках Франції чи Італії – ми
вирішили показати, що нічим не
гірші за ті країни, і що тільки від
нас залежить, в які емоції ми розфарбовуємо власне життя.
— Романе, кого Ви запрошуєте на цю подію, хто
учасники?
— Якщо про торгову частину – то це локальні виробники з
Київщини, але із задоволенням
приймаємо гостей з інших областей. У нас на останньому ярмарку, наприклад, були в гостях сім’я
Орловських — власники ферми
«Золота коза» з Кіровоградської
області зі своїми сирами, причому за яткою стояла саме Тетяна
Орловська. Тільки уявіть — купити їх продукцію можна у відомому магазині «Good Wine», а в
Бобриці ви можете і продукцію їх
купити, і вживу поспілкуватись.
Є двоє моїх улюблених постійних
учасників — Віталіна Семерог з
фермерського господарства «Валентина» (с. Святопетрівське),
що вирощують яблука і роблять
фантастичний сік, та Марина
Шило з чудовою ковбасою «Тьотя

Також на святі були присутні запрошені гості з КиєвоСвятошинської районної адміністрації.
Урочиста частина програми
завершилась яскравим виступом
Бобрицького народного фольклорного ансамблю «Співучі голоси», музичний керівник Казимір
Олександрович Урбатіс.
В цей день жителі та гості
Бобриці долучились також до проекту «Спільнокошт», метою якого є придбання подрібнювача гілок в комунальне підприємство
«Бобриця», щоб усі жителі села могли легко заготовляти мульчу для
своїх власних потреб. Акція пройшла успішно. Учасники підтримали проект і до того ж прийняли
участь у лотереї з призами від наших ярмаркарів. Проект ще не завершено, збір коштів продовжується. Тож потрібна підтримка усіх
жителів села, щоб в найближчий
час Бобриця обзавелась власним
щепорізом, таким чином зменшивши спалювання гілок і задимлення навколишнього середовища.
Ну, а святковий вечір продовжили
музичні
колективи

Мотя» з Чернігова. Найпопулярніші серед покупців якраз сири,
ковбаси та інші вироби з м’яса.
Приємно, що є бобрицькі виробники, наприклад, мій сусід Ігор
з органічним бджолиним медом
«POOH Honey» і тепличні овочі
та садовина, теж, доречі, органічні господарства«GreenGold» сім’ї
Шеветовських.
— А фудкорт і сцена?
— Почнемо зі сцени: я дуже
гордий тим, що ми в колаборації з проектом «День вуличної
музики» робимо шість місяців
на рік музичну програму. Якщо
у всій Україні день вуличної музики буває раз на рік – у третю
неділю травня, то в Бобриці це
відбувається шість разів на рік!
На фудкорт запрошуємо тих,
хто може цікаво і смачно накормити гостей.
— Сергію, запитання до
Вас: як же впливає чи може
вплинути «Бобрицький ярмарок» на місцеве населення, на розвиток села?
— Ярмарок вже став яскравим місцевим явищем, що приваблює гостей до Бобриці та є цікавим для жителів. Сподіваюсь,
що з часом він стане важливим
елементом місцевої економіки
та туристичною пам‘яткою. Гості з Києва приїжджають до нас
спочатку в гості, потім лишаються тут жити :) Так ми формуємо
нове суспільство, що цікавиться
продукцією українських фермерів, хорошою музикою і цінує
природу. Розраховуємо, що в
майбутньому це буде дводенний
захід з ранку до ночі.

«Коралі», співачка Руслана Лоцман, гурт «Дуліби», шоу на гітарі
Flame, музичний проект Ніколи
Катаєва та українського богатиря Юрія Гори, а звершив концертну програму український рок-гурт
«ChantMoulin» та Юрій Шнайдер.
Хочеться подякувати всім
гостям, що були з нами в цейтеплий сонячний день! Дякуємо
Бобрицькому сільському голові
Олександру Григоровичу Королю
за активну участь в організації
події. Дякуємо учасникам, артистам, волонтерам, КП «Бобриця»,
Громадському формуванню «Бобриця» та всім-всім, хто долучився
до створення святкової атмосфери, безпеки, порядку та чистоти
навколо!

— Як це працює? Є ж
витратна частина, звідки
гроші?
— Так, собівартість кожного
ярмарку кілька десятків тисяч
гривень. Були ще первинні інвестиції – в брендовані білі торгові шатри, наприклад. Частину
витрат добровільними внесками
покривають учасники ярмарку – це їх витрати на продаж. Ми
сподіваємось, що одного місяця учасників стане стільки, що
їх внески покриють витрати на
організацію, поки щоразу ми дотуємо різницю.
— Нашим читачам цікаво, як Ви обираєте виконавців музичної частини? Де
шукаєте, прослуховуєте?
— Ми ретельно готуємо програму — маємо оргкомітет, спільний чат на телефонах, просимо
Олесю Корженевську, організатора «Дня вуличної музики»,
підібрати під назву і формат виконавців, переглядаємо записи
виступів, інколи зустрічаємося
особисто. Зазвичай наші гості
задоволені творчою програмою
ярмарку.
Ось так маленькі ініціативи формують вектор розвитку
прогресивної Бобриці. Село
має туристичний потенціал і
Бобрицький ярмарок, як одна з
туристичних атракцій, щоразу
приваблює туристів зі столиці. І
можливо, найближчим часом це
призведе до активного розвитку
малого бізнесу в селі, створення
додаткових робочих місць, збільшення бюджету села, а значить
і збільшення його фінансової
спроможності.
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Кінний Fest – подія року для кінного спорту України
За підтримки Бобрицького сільського
голови Короля Олександра Григоровича
та Бобрицького благодійного фонду
«Розвиток та благоустрій», спільно з
Федерацією кінного спорту Київщини та
бобрицькимкінним клубом «Аріон» 30 вересня 2018 року в Бобриці відбулась подія всеукраїнського масштабу — Кубок
Федерації кінного спорту Київщини з
дистанційних кінних пробігів.
Подія стала цілим святом і для спортсменів, і для їх вболівальників, адже вперше змагання проводились в рамках фестивалю, який отримав назву Кінний FEST.
Своїми враженнями від події з нами
поділився президент Федерації кінного
спорту Київщини – Андрій Білий:
– Фестиваль видався дуже яскравим з
насиченою програмою. Ми навіть не очікували, що настільки багато людей зацікавляться цією подією. Сподіваємося, що нам
як Федерації кінного спорту Київщини,
вдалося збільшити кількість прихильників
кінного спорту. Ми дуже вдячні Бобриці за
допомогу в організації та усім відвідувачам
за увагу та справжні емоції.
– Пане Андрію, наскільки складно
підготувати такі змагання?
– Я скажу Вам відверто, – це дуже
складно, це кропітка робота усієї команди. Нам потрібно було поєднати
спортивну частину – зону старту і ветеринарного контролю коней, де має бути
відносна тиша, із розважальною програмою для глядачів. Була важлива задача
зробити так, щоб і вершникам, і відвідувачам було комфортно. Також ми намагалися зробити масовий старт: зібрати
якомога більше учасників змагань. Для
цього ми додали короткі дистанції для

аматорів – 12 та 24 км, щоб можна було
брати участь без спеціальної підготовки.
– Як, на Ваш погляд, може вплинути
новий формат проведення змагань на кінний спорт в Україні?
– Думаю, що звісно дуже позитивно, і Кінний Fest це вже довів. Поєднання
справжніх змагань та свята для глядачів – це класний формат. Чим більше людей буде відвідувати такі події, тім
більше людей буде займатися кінним
спортом. Тому що побачити це і не закохатися з першого погляду майже не
можливо. Більше глядачів та вершників – більше спонсорів та партнерів, які будуть допомогати розвивати цей напрямок та
підтрімувати спортсменів і молоді таланти.
Переможницею найдовшої дистанції змагань (80 км) стала Леся Гордієнко – активний популяризатор спорту
в Бобриці, доцент кафедри англійської
філології у НПУ ім. М.П. Драгоманова,
а також власниця бобрицького кінного клубу «ArionEnduranceStables». Щиро
вітаємо Лесю з перемогою!
Окрім спортивної частини, в рамках фестивалю відбувся Бобрицький ярмарок, під час якого власники фермерських господарств, сімейних сироварень, пекарень, пасік та еко-теплиць презентували свою унікальну крафтову продукцію, яку можна було продегустувати та придбати. Також на ятках
було представлено різноманітну хендмейд продукцію та кінну амуніцію від
спеціалізованих кінних магазинів.
В програмі Кінного FESTу були різноманітні дитячі майстер-класи, кінне шоу,
виступ дресерованих собачок та прогулянки для малечі верхи на статних конях.
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Урочисту частину фестивалю, під
час якого нагороджували перемож ців змагань, завершила юна 12-річна фіналістка дитячого Євробачення
2018 Євангеліна Замула, яка підкорила своїм неймовірним голосом усіх
глядачів.
Бобриця всебічно підтримує та популяризує екологічний та спортивний

Редактор: Оксана Кожухівська.
Матеріали підготували:
Олена Палій, Роман Іваненко,
Катерина Котлярська.
Верстка та дизайн: Оксана Кравченко.

туризм, професійний та аматорський
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