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иття в селі неможливе без взаємоповаги один до одного. Вчасно
скошена трава перед парканом –
це найменше, що ми можемо зробити один для одного. Кожному
з нас приємно проходити повз охайні
двори. Суспільне життя неможливо без
суспільних договорів. Дотримання певних
принципів та правил допомагає зробити
життя зручним, безпечним та приємним – а це до вподоби кожному.
В 2014 році, з метоюстворення сприятливих умов для утримання та розвитку
села, Бобрицькою сільською радою були
прийняті Правила благоустрою (затверджені рішенням № 742-29-V 29-ї сесії
Бобрицької сільської ради 6-го скликання
від 11 вересня 2014 р.).
В одному з пунктів зазначено:
4.1.16 Правил благоустрою і утримання території сільської ради села Бобриця

Києво-Святошинського району Київської
області, а саме:
на території, що прилягає до приватної земельної ділянки (газон та зелені насадження між межею приватної
земельної ділянки та дорогою, тротуаром
шириною до 10 метрів) здійснювати догляд
за деревами і кущами (підживлення,
поливання, обрізання крон дерев і кущів,
вирізування сухих гілок, знешкодження омели, обробка отрутохімікатами,
утеплення кореневої системи, штикування
ґрунту в ямах, розкриття і розв’язування
кущів неморозостійких порід, стрижка
живої огорожі), а також здійснювати
догляд за газоном (регулярне косіння
трави при перевищенні її висоти більше
ніж на 15 см), квітниками: підживлення,
поливання, прополювання.
У разі невиконання припису зловмисники будуть притягнуті до адмі-

ністративної відповідальності, передбаченої ст. 152 Кодексу України про
адміністративні правопорушення.
У вересні представником сільради
Олексієм Радченко та представниками
громади були проведені обходи для
виявлення порушення Правил благоустрою. Комісія відвідала вулиці Набережну та Шкільну. Проведені профілактичні розмови та видані приписи на
виправлення порушень. Ми сподіваємося,
що дві профілактичні розмови та чотири
приписи,покладуть гідний початок, для
загальносільського покращення благоустрою. Зо два тижні відбудеться повторний
обхід для перевірки результатів виправлень.
В центральній частині села, територію
перед парканом доглядає комунальне
підприємство «Бобриця». В основному вони
косять траву вулицями Козацька, Садова
та Шевченко. Всі інші мають власноруч

доглядати присадибну ділянку. Ми можемо
довести, що це зовсім не складно!
Якщо ваш сусід порушує Правила
благоустрою, прохання повідомити на
ел. адресу Бобрицької сільської ради:
info@bobrytsya-rada.gov.ua. Надсилайте фотографію порушення, адресу та ПІБ власника.
Вкажіть Ваш номер телефону та з вам
обов’язково зв’яжуться.
Відчайдушна жителька нашого села
– Катерина Котлярська, відвідала деяких
власників доглянутих територій перед
парканом.
Охайні, доглянуті
ділянки вздовж
вулиць
завжди
привертають
увагу.
Мимоволі роздивляєшся квіти або просто
зелений підстрижений газон і відчуваєш
подяку людям, що зробили цю красу.
Начебто – дрібниця, а створює гарний
настрій на цілий день.
Чи важко утримувати ділянку уздовж
свого паркану доглянутою? Чому одні
бобричани прибирають за своїм парканом,
роблять клумби, висаджують квіти, а в
інших прибудинкова територія виглядає,
немов занедбаний пустир або місце для
сміття та будівельних матеріалів? Що
спонукає садити квіти не лише на своєму
подвір’ї, а й на «землі громадського
користування»? З цими питаннями я
звернулась до своїх односельців.
У Людмили, що мешкає по вулиці
Шевченка, 20, за парканом завжди
ростуть квіти. Зазвичай там – кольорове
різноманіття, але зараз, зважаючи на
спеку – просто охайна, прибрана ділянка.
Господиня погодилась на невеличке
інтерв’ю:
СТОР. 4

БОБРИЦЯ 50-Т РОКІВ ТОМУ,
ІНТЕРВ’Ю ІЗ ГАЛИНОЮ КОВАЛЬЧУК
— Галина Костівна, а коли
помітили, що Бобриця
стала змінюватися?
— От як провели газ та стали
переселятись до нас нові люди.
Почали будуватись в селі, а навколо з’явились дачі — так село
стало змінюватись на очах.
— Скажіть, чи сильний
розподіл був на «чужинців» та «своїх»? Чи відносились однаково до старожилів та новоприбувших?
— Від людей залежало. Заселились біля нас сусіди – то
ми з ними, як то кажуть, «однією сім’єю» жили завжди. А
якщо людина високий паркан
поставить, та майже її не видно – тоді і відношення ніякого
нема, бо нема спілкування. Як
на мене, немає різниці - коли
приїхали люди. Усім треба
жити, один одному допомагати
та підтримувати.
— Ви, звісно, бували в інших селах? Чи можете сказати, чим Бобриця від них

відрізняється? Чи, в цілому, подібні?
— Їздила я і в Луку, і в
Забір’я, і в Білогородку – до
родичів, або на базар. Бобриця – моє рідне село, тому для
мене - найкраща, але різниця,
дійсно, є. Ось, наприклад, говір
в різних селах – різний. Як з
людиною почнеш балакати, то
відразу зрозуміло, звідки він –
із Забір’я, чи з Луки.
— Як цікаво! А наведіть,
приклад, будь ласка...
— Ну, от у забірчан, наприклад, завжди була дуже м’яка
«л». Скаже так людина посвоєму – «лелека», і відразу
видно – із Забір’я... Ну, а зараз
поперемішувалися всі.
— Бачу, вся ваша сім’я –
тут, в Бобриці. А чи не
хотілось поїхати в місто
звідси? В Київ, наприклад?
— Діти мої в Києві працювали, а як на пенсію повиходили
– всі повернулися.
— Чому в Бобрицю повер-

нулись? Чому не залишились в місті?
— Як можна залишить Бобрицю? На відпустках, на вихідні – завжди сюди, не на курорти, не в інші місця... Вони і
не кидали ніколи Бобриці, просто працювали в місті, і знали
– як підуть на пенсію – повернуться...
Майже на всі питаннях Галина
Костівна повертає до спогадів
про війну, і це зрозуміло: війна
залізним катком пройшлася
по її життю, молодості, мріям.
Згадує, як, відступаючи вже
з Києва, німці забрали до
Німеччини її близьких родичів,
як довго їх вважали зниклими
безвісти, і яка радість була,
коли, далеко згодом, вони
обізвались аж з Америки. Всі,
хто вижив, отримав гарну
освіту. Двоюрідний дядько
Галини Костівни - Микола,
навіть закінчив Гарвардський
Університет та працював там
викладачем.

Тася, дочка Галини Костівни,
розповідає, що мати завжди
дуже любила співати, була
у бобрицькому хорі. Завжди
вчила багато пісень та віршів
Тараса Шевченка, творчістю
якого захоплюється і понині.
Знає майже всю «Катерину»,
уривки з якої ще зовсім недавно
(років з сім тому) розказувала
на святі в бобрицькій школі.
— Галина Костівно, чому
саме – Шевченко? Що подобається в його творах?
— Я вважаю – нема письменника, кращого за нього!
Такий простий хлопець, який
так любив Україну... Він надзвичайно гарно описував її, називавши «калиною», описував

українських дівчат та хлопців. Наш шкільний вчитель
музики, що приходив до нас
зі скрипкою, вчив нас лише
на піснях з творів Шевченка.
А пісні ми завжди співали.
Пам’ятаю Миколу Олександровича Данченка, що завідував Клубом – як же гарно він
співав! Його навіть по телевізору показували, він співав в
хорі Верьовки.
— Галино Костівно, якою
б ви хотіли, що б була
наша Бобриця? Хотіли б,
щоб змінювалась далі, чи
щоб повернулась та, яка
була раніше?
СТОР. 2
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НОВИНИ ПРОЕКТУ «ДОЛИНА ДВОХ РІК»
Зустрічайте першу ластівку в реалізації розвитку економіки в Бобриці.
Напрямок рекреації та туризму є екологічним та фінансово прибутковим.
Власники готелю – бобричани, які в найближчій час зареєструють ФОП
та платитимуть податки в місцевий бюджет. В наступному випуску газети
познайомимо вас з ще одним готелем в Бобриці, який відкриє свої двері
до Нового року

Z

abrody — це невеличкий
сімейний апарт-готель в
мальовничому куточку Бобриці. Щоправда, слово «готель» — це не зовсім про нас.
Скоріше — зелена садиба. Саме
так визначається наш будинок
за туристичною класифікацією
закладів, що надають туристичні
послуги з проживання.

Iдея побудувати щось на
кшталт готелю, з’явилась ще
дуже давно, більше 15 років тому.
Довго виношувалась, кілька
разів трансформувалась. І ось
цього року вперше, ми змогли
запропонувати туристам відпочити в нашому селі в комфортабельних
апартаментах
у власному будинку. Зеле-

Власниця готелю

на (або ще її кличуть гостинна) садиба — це власне
домогосподарство, в якому
господарі
надають
окреме
житло (кімнати, апартаменти)
у своєму будинку; пропонують
фермерські продукти власного
виробництва або локальних
фермерів, годують або надають
можливість самостійного приготування їжі.
Чому
така
назва
—
Забро́ди? Так часто кличуть
містян, які переїхали жити до
села... забрели, так би мовити)
Проте не варто ображатись на
таке прізвисько. От нам, наприклад, дуже подобається. Ми
щасливі, що забрели сюди. І
гостям нашим пропонуємо забрести на відпочинок — ось так
і виникла назва.
Для
відпочинку
цього
року ми пропонуємо два види
апартаментів,
розрахованих
на одну-дві родини. За побажанням
гостей,
готуємо
сніданки. Більшість продуктів
купуємо в селі. Це смачно,
надійно та цікаво для туриста.
Кожні апартаменти мають
власну кухню та санвузол.

Паралельно продовжуємо
ремонт ще в двох апартаментах.
Тож всього чотири номери під
здачу.Доречі, це дуже цікаво та
приємно відчути себе надавачем
туристичних послуг, приймати
гостей, радіти, що їм затишно та
комфортно. Особливо приємно,
коли до тебе повертаються або
приїздять за відгуками. Це
надихає та мотивує.
Бобриця дуже приваблива
для туристів. Особливо для
жителів столиці. Адже розташована зовсім близько до
Києва, тож до нас приїздять
родини на вихідні або просто
на кілька днів. Також ми готові
здавати житло і на більш
довгий період. Наприклад,
цього літа у нас проживала
родина два місяці. Поки тато
працює в місті, діти з мамою
та
бабусею
відпочивають

на свіжому повітрі, гуляють
лісом, купаються в бобрицьких
озерах.
Ми обожнюємо життя в
Бобриці. Тут прекрасно в будьяку пору року. В теплий період — велосипедні прогулянки
вздовж каскаду озер, лісами та
луками, від Бобриці до Забір‘я,
Дзвінкового або навколо Музич.
Восени прогулянки пряним
лісом, пошуки грибів. Взимку — бігові лижі, та й просто сам
казковий ліс, його тиша, його
спокій — це те, що шукає стомлений від метушливого міста
турист. А насичене подіями
життя в Бобриці з її ярмарками,
змаганнями, мистецькими заходами — це ж просто туристична
Мекка для киян!
Слідкуйте за нами на сторінці Facebook: https://www.facebook.com/Zabrody/

медичну картку? Уявляю,
як шоковані були працівники білогородської лікарні... Нам всім треба з вас
приклад брати! Здається,
я зрозуміла ваш секрет
«вічної молодості»: бути
задоволеним
життям,
незважаючи на всі негаразди,
багато співати,

вчити напам’ять Шевченка, працювати фізичною працею, та – нікуди
з Бобриці! Велике вам дякую, Галино Костівна, за
те, що поділились своїми
думками та спогадами.
Це надзвичайно цікаво —
зазирнути у далеке минуле місця, в якому живеш.
Дивлюсь на Галину Костівну,
на її доньку Тасю і правнучку
Улянку, яка із захопленням
читає мені вірш Шевченка
«Зоре моя вечірня», я наочно
бачу
безперервність
цього
роду, в якому найкращі риси –
любов до рідного села, радість
до життя, тяга до творчості –
поезії, пісні – передаються від
покоління до покоління. Саме
завдяки таким людям в Бобриці
зберігається чарівна енергетика,
яку не можна побачити, але
можна відчути серцем.
Бажаємо Галині Костівні ще
довгих років життя!

БОБРИЦЯ 50-Т РОКІВ ТОМУ,
ІНТЕРВ’Ю ІЗ ГАЛИНОЮ КОВАЛЬЧУК
СТОР. 1

— Ні, не хочу, щоб повернулась, та й не буде вже так...
Мені подобається Бобриця зараз – така, як є. І зміни, що
відбулись в селі — добрі. Хоч
я вже далеко не можу піти, побачити, що і як, але те, що бачу
– мені подобається.
— А можете трохи розповісти про бобрицькі страви? Що готували? Що на
свята на стіл ставили?
— На кожен день готували
куліш, борщ, суп. Каші – гречані
та перлові. На свята пекли пиріжки з квасолею, або мішали
гречку, печінку і потроха. Вареники з капустою та картоплею.
— А була якась страва
саме бобрицька?

— Була... Голубці з пшоном та
чорносливом – так тільки у нас в
Бобриці робили. Зверху поливали олією та посипали цукром. А
хто солодкі не любив – клав до
пшона не чорнослив, а гриби.
— Обов’язково приготую
такі голубці – щоб ставровиннібобрицькі рецепти не
зникли... Скажіть – чи задоволені ви своїм життям?
Враховуючи, що такі нелегкі роки на вас припали...
— Так, задоволена. І життям, і дітьми своїми, і онуками,
і правнуками...
— Галина Костівно, поділіться мудрістю 92-річної
людини: як для вас, що в
житті головне?
Моя співрозмовниця замислюється.

— Треба, щоб здоров’я було,
і розум в голові. Оце головне...
— І дійсно, це, мабуть, найважливіше.. Ну, і останнє
питання: порадьте – як
дожити до 92 років та
зберегти пам’ять, ясний
розум, і непоганий, як для
такого
віку,
фізичний
стан? Що це – здоровий
спосіб життя, бобрицьке
повітря, а може – цілюща
вода з бобрицького джерела?
Галина Костівна сміється:
— Ой, не знаю... Ніколи я
силою та міцністю не відрізнялась, трохи хворіла, як усі діти.
Але ось карточку медичну завела лише три роки тому.
—
Неймовірно,
невже
тільки у 89 років завели

Катерина Котлярська,
активна жителька с.Бобриця

www.bobrytsya.kiev.ua
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БОБРИЦЬКИЙ ЯРМАРОК

В БОБРИЦІ ВІДБУВСЯ
НАЙТЕПЛІШИЙ ФЕСТИВАЛЬ
ОСЕНІ

14го вересня ми ностальгували за літом на Бобрицькому
ярмарку! Summerафтепаті — це найтепліша та найвітамінніша
подія цього місяця!

З

самого ранку працював фермерський ринок, на якому гості могли
особисто познайомитись з виробниками кращих продуктів Київщини та сусідніх областей. Скуштувати
та придбати якісні та смачні сири, ковбаси, хліб, мед, соки, молоді вина, сидри, конфітюри, фруктові чіпси, пастилу,
городину, солодощі тощо. Також були
ряди з виробниками хендмейд. Де можна було знайти для себе стильні аксесуари, іграшки дітям, кухонне начиння в оселю та безліч гарних прикрас на всі смаки.
Спеціальними гостями Бобрицького
ярмарку стали українські письменники,

видавці, публіцисти, громадські діячі —
брати Капранови.Віталій та Дмитро презентували шанувальникам свою нову книгу «Паперові солдати», яка напередодні
події вийшлав світ і вперше була презентована саме на Бобрицькому ярмарку!
Також цього разу відкрилась нова локація ненових речей — барахолка «Скриня».
Тут можна було знайти антикварну праску
чи автентичну вишиванку, платівки 50-х чи
колекцію марок та книжок, а також — джинси-варенки, магнітолу та подвійні окуляри.
Для дітей було безліч інтерактивних зон — бебі-зона з гамаками для батьків та малечі, пінг-понг, квест-майданчик,

ігрова зона з аніматорами, аквагрим, батути
та атракціони. Також проводились майстер
класи та тематичні лекції. Гості навчились
танцювати традиційний гавайський танок хула, плести гавайські віночки, виготовляти різноманітні слайми, розписувати
еко-торби, запалювати під Zumba-танці.
Впродовж дня звучали запальні хіти від Dj
CHOOPER.Оксамитового відтінку останнім теплим дням додав виступ популярної кавер-виконавиці з потужним вокалом ELENA SFERA.
Зранку до вечора працював ресторанний
дворик з різноманітним меню: гриль-бар,
американські бургери, хот-доги, бограч, вино,
сидр, крафтове пиво, домашні лимонади,

краща кава, чай, мафіни та інші смаколики.
Відвідувачі провели незабутній вихідний
день в мальовничому селі оточеному соснами, з величезними озерами, гостинними
мешканцями та фестивалем для всієї родини.
Це була прекрасна можливість якісно, душевно, активно та здорОво провести час разом!
Запрошуємо на наступний Бобрицький
ярмарок – 12-го жовтня «День народження
Бобриці». Ваша присутність мотивує нас продовжувати проведення ярмарок. Підтримка
місцевих виробників, заохочує до розширення
виробництва та розвитку місцевої економіки.
Беріть родину та запрошуйте друзів! Запалимо
жовтень разом!

Бобрицький кінофестиваль 2.0
22-23
червня
відбувся
BobritsaFilmFestival 2019 — кінофестиваль, в маленькому селі
Київської області, який народився лише минулого року та
встиг вже трохи вирости і стати
міжнародним.
BobritsaFilmFestival було започатковано в 2108 році громадою села Бобриця за участю
Бобрицького сільського благодійного фонду “Розвиток та благоустрій”, Бобрицької сільської
ради та представників громади.
Фестиваль було зареєстровано в міжнародній системі
Filmfreeway. Цього року в конкурсній частині взяли участь
23 роботи з 15 країн світу. На
самому фестивалі та в журі були
режисери з інших країн світу.

Склад журі, до речі, теж
був зірковий — серед них були
володарі премій і відзнак інших
фестивалів — режисери Чад
Грасіа і Марися Нікітюк, тому
вони в повній мірі могли застосувати власний досвід.
Переможцями конкурсної
програми стали:
1. HomeGames (“Домашні
Ігри”) — документальний фільм,
режисер
Аліса
Коваленко,
продюсери
StephaneSiohan,
Maxym&ValentynVasyanovych,
Україна.
2. BadBadWinter (“Так собі
зима”) — повнометражний художній фільм, режисер і продюсер Ольга Коротко, Казахстан.
3. SpacedOut — студентська робота (короткометражний

фільм), режисер AnnaGamarnik,
США.
4. YourEyes, Will I Ever —
анімаційний фільм,
режисер FélicienColmetDaâge, Франція.
5. Fishnetandthefish — короткометражний фільм, режисер AliNikfar, Іран.
Переможці отримали статуетки Бобра ручної роботи
(жодна з них не повторюється)
та грошові винагороди.
Двоє з п›яти призерів —
режисери Аліса Коваленкоі Анна Гамарник були присутні
на церемонії нагородження і
змогли особисто отримати призові статуетки. Анна для цього
прилетіла з США та була в
Україні вперше.

Приз глядацьких симпатій
отримав фільм «Dzidzio Перший раз», який був вручений
продюсеру фільму Діані Юраш.
Окрім фільмів переможців
було показано ще 14 фільмів українського (або копродукційного
з Україною) виробництва. Жоден з фільмів не лишив гладача байдужим, кожен знайшов
щось на свій смак. Загалом було
показано 19 робіт.
Відкривав
кінофестиваль
BobritsaFilmFestival 2019, голова Державного агенства України з питань кіно — Пилип Іллєнко.
Фестиваль відвідали також
такі відомі продюсери, як
Ігор Савіченко, Діана Юраш,
режисери Марися Нікітюк, Чад
Грасія, видатний мистецтвознавець, історик, публіцист — Вадим Леонтійович Скуратівський.
Окрім перегляду фільмів
глядачі могли поспілкуватися з
режисерами та продюсерами на

творчих зустрічах та взяти участь
у майстер-класі по професійному гриму від художника по гриму Оксани Мойсеєвої.
Дітей забавляли професійні
аніматори. Була можливість
зробити фото з мімами, Халком
і Деревом Грут — персонажами
фільмів кіностудії Marvel.
Відвідувачі мали можливість насолодитись смачною
їжею і напоями на поляні
для пікніку, купити сувеніри на
Бобрицькому ярмарку,а ввечері
потанцювати під запальний
DJ-set від Віталія Кириченко і
Вадима Зюбіна. Закривала фестиваль церемонія нагородження переможців зі святковим
фейєрверком і ігристим вином.
Вже встановлені дати, коли
відбудеться BobritsaFilmFestival
в 2020 році — 20-21 червня.
Фестиваль обіцяє бути ще
більш цікавим і масштабним.
До зустрічі у наступному
році!
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Конкурс карикатур
«Бобри сміються» 2019

Виконавчий комітет Бобрицької сільської ради повідомляє
про початок процедури обговорення звіту про стратегічну екологічну
оцінку містобудівної документації «Внесення змін до генерального
плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області»

Традиційно, під час вересневого
ярмарку відбулось нагородження переможців третього міжнародного конкурсу
карикатур «Бобри сміються». Головна
тема цього року – Туризм. Цього року
в конкурсі прийняла участь рекордна
кількість учасників- 243 учасники з
близько 50-ти країн.
Під час події гості відвідали виставку
кращих робіт конкурсантів-художників
з усього світу, а також проголосували за
кращу, на їх думку, роботу в номінації

1) Повна назва документа державного планування:
«Внесення змін до генерального плану с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської
області». Стислий виклад змісту: врахування поточної соціально-економічної ситуації, зростання
демографічних показників та розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури.
2) Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:
Бобрицька сільська рада Києво-Святошинського району Київської області.
3) Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:
Процедура громадського обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку (далі –
СЕО) містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану с. Бобриця
Києво-Святошинського району Київської області» розпочинається з дня оприлюднення
повідомлення на веб-сайті Бобрицької сільської ради (https://bobrytsya-rada.gov.ua), а саме з
29.08.2019, та триватиме 30 днів – до 27.09.2019.
Способи участі громадськості – громадськість в межах строку громадського обговорення має
право подати у письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції
до звіту СЕО. Пропозиції і зауваження, подані після встановленого строку, не розглядаються.
Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань – 24 вересня 2019
року о 12:00 в приміщенні будинку культури с. Бобриця, вул. Шкільна, 6 буде проведено
громадське обговорення звіту про стратегічну екологічну оцінку.
Орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з
проектом документа державного планування та звітом про стратегічну екологічну оцінку,
а також до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштову та електронну адреси:
Зауваження та пропозиції від громадян будуть прийматися в приміщенні Бобрицької
сільської ради за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Бобриця, вул.
Шкільна, буд. 17.
З текстом звіту про стратегічну екологічну оцінку можна ознайомитися в приміщенні
Бобрицької сільської ради та на веб-сайті https://bobrytsya-rada.gov.ua
4) Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проекту
документа державного планування – відсутня.

Переможець 2019

БЛАГОУСТРІЙ ПЕРЕД ПАРКАНОМ
СТОР. 1

— Скажіть, що спонукає Вас робити за
парканом красу? Це більш для себе, чи для
інших?
— П’ятдесят на п’ятдесят, — посміхається
Людмила. – Приємно, наближаючись до
своєї хвіртки, бачити квіти. А ще приємно
знати, що люди, проходячи повз, бачать —
тут живуть добрі господарі.
— Якім квітам Ви надаєте перевагу?
— Мені подобається різнобарвність,
тому намагаюсь садити різні. Раніше
вирощувала багато, навіть вибагливих
до поливу. Зараз надаю перевагу тим,
що добре витримують посуху. Це чорнобривці, ромашка, «кудрява бариня»...
— Скажіть, чи важко зробить таку клумбу
за парканом, а потім доглядати її?
— Ні, не важко. Дійсно, треба приділити на це якийсь час, але ця робота –
приємна.
Трохи далі по вулиці Шевченка —
гарна, доглянута клумба. Володимир, сусід

Людмили, розказує, що місце під клумбу
зробив він сам, а квіти доглядає його
дружина.
— Володимире, чи багато часу приділяє дружина на те, щоб доглядати ділянку за парканом? Чи важко це робить?
— Не сказав би, що багато. Це неважко,
хіба що поливати треба.
— Як вважаєте, від чого залежить ставлення людини до території, яка не є її власністю, але межує з нею? Адже є мешканці
села, які не звертають уваги на її стан, їх
влаштовує і сміття, і бур’яни за парканом.
— Все від людей залежить... Якщо людина
не лінива – ніколи не дозволить, щоб за
своїм парканом було брудно та неохайно.
Це неповага до себе та до інших.
Проходячи повз паркану будинка 28 по
вулиці Садовій, мимоволі уповільнюєш крок:
аромат квітів змушує призупинитись. Білорожеві петунії виглядають чудово, незважаючи
на спеку. Господиня оселі, Віра, розповідає,
що взагалі не має проблем з поливом – петунії
витримують будь-яку посуху.

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

«Глядацькі симпатії». Спеціальний приз
«Бобра» отримав художник з Канади.
Раді повідомити, що третій рік поспіль
міжнародне журі Бобрицького конкурсу
карикатур присуджує перше місце українському художнику! Віктор Голуб з м.Здолбунів (Ровенська область) найкраще розкрив
цьогорічну тему. Друге та третє місце зайняли
карикатуристи з Хорватії та Франції.
З найкращими роботами конкурсу
можна ознайомитись на сторінці у FacebookBeaversLaugh.

— Навіщо Ви висаджуєте квіти за парканом?
— Бо квіти – це краса. Краси має бути
якомога більше. Роблю це для себе – це
надзвичайно приємне заняття.
— Які є складнощі в догляді прибудинкової
території? Чи багато треба часу, грошей?
— Нема ніяких складнощів... Ані часу
багато, ані грошей – лише бажання
зробити місце навкруги себе гарним.
— Якщо це так просто – чому ж деякі
люди «не помічають» сміття та бур’янів
біля своєї оселі, викидають за паркан непотрібні меблі та речі, складують будівельні
матеріали?
— Це – лінощі та безвідповідальність.
Необов’язково робити клумбу та висаджувати квіти, можна просто слідкувати
за охайністю ділянки, що межує зі
своїм будинком. Я не розумію людей,
які роблять красу на подвір’ї, а на свою
прибудинкову територію не звертають
ніякої уваги.
Підсумовуючи все вищезазначене,
можна стверджувати:підтримувати ді-
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лянку за своїм парканом в чистоті –
неважко і це не потребує значних витрат
часу та грошей. Навіть часта відсутність
не заважає хазяйновитим господарям
це робить: з подивом дізналась, що
власники одного з будинків, за парканом
якого розташувалисьдоглянуті квіткові
грядки,не живуть в Бобриці постійно,
а приїжджають сюди декілька разів на
тиждень. Це дійсно вражає.
Трохи праці таповаги до себе та своїх
односельців, бажання жити в гарному селі –
і догляд за прибудинковою територією стане
такою ж необхідною та звичною справою,
як і прибирання у власному будинку. А наші
діти, проходячи повз квіти, які посадила
мама або бабуся, зможуть з гордістю сказати
– цю красу зробила моя сім’я!
Наприкінці
хочеться
подякувати
всім бобричанам, які не полінувались
приділити трохи уваги землі поза межами
свого подвір’я – за те, що роблять наше
село гарним!
А просто зараз, закликаємо кожного
вийти з власного двору та подивитись, що
ваше домоволодіння дає у візуальний образ
села. Красу чи смітник? Це відповідальність
кожного.

Друк: ТОВ «Інтерконтиненталь-Україна»,
вул. Інститутська, 16, м. Київ, 01024.
Друк офсетний. Замовлення №0203/18.
Підписано до друку 19 вересня 2019 року.
Наклад: 2 000 примірників.
Розповсюджується безкоштовно.

До газети надається додаток №1 «Порядок розміщення зовнішньої реклами в с.Бобриця»
та додаток №2 «ПОРЯДОК розрахунку платежів за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, що перебуває в комунальній власності»

