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КАЗКОВЕ СЕЛО БОБРИЦЯ –
ПЕРЕМОЖЕЦЬ В НОМІНАЦІЇ «ЕКОСПІЛЬНОТА 2019»

В

грудні журнал «Екодрайв» провів церемонію нагородження переможців «Екодрайв 2019» в 5-ти
номінаціях.
Нагорода «ЕкоДрайв 2019» це нагорода, яку редакція вручаєза
внесок у розвиток електромобільності
та екоінновацій, які рухають Україну у напрямку стійкого розвитку.
Експертна рада редакції віддає перевагу
саме впливу на розвиток всього

електромобільного та екоспільноті.
Тому нагорода «ЕкоДрайв 2019» – це не
лише нагорода, а ще звернення уваги на
ініціативи з найбільшим потенціалом
змін. Серед претендентів на номінацію
«Екоспільнота» були також «Асоціація
інвесторів і роботодавців України» та
EV-UA - Українська асоціація учасників ринку електромобілів.Бобритчани
мають чим пишатись, бо отримали
перемогу серед гідних суперників.

Переможці в номінаціях:
— Продукт року (електромобіль Audi
e-tron)
— Служба року (бренд YASNO
E-mobility)
— Інновація року (компанія TheSustainables)
— Екоспільнота року (Казкове село
Бобриця)
— Екоособа року (Євгенія Аратовська,
голова громадської організації та засновниця соціального підприємства «Україна без сміття»).
Отримуючи нагороду, Роман Іваненко
та Олександр Король, наголосили:
«Ми, в Бобриці, об’єднали зусилля небайдужих людей і крок за кроком розвиваємо суспільство, яке може бути і стійким, і самодостатнім, і при цьому жити
в гармонії з природою. Наш традиційний
ярмарок, який ми проводимо на новій сучасній центральній площі - саме такій, як
в маленьких європейських містечках - це
і майданчик для крафтового виробників,
і локація для виставки електрокарів і
інших екологічних видів транспорту.
Приїжджайте на наші івенти - і ви самі
все побачите!»
Головний редактор журналу «ЕкоДрайв», Олексій Погорелов:
«Працюючи з великою кількістю
інформації, випускаючи журнал та
організуючи
виставки,
дискусії
та
конференції, «ЕкоДрайв» бачить, наскільки

багато в Україні прекрасних та ефективних
ідей, проектів та реалізацій. Гідних
заохочення та інформаційної підтримки,
але часу розповісти про всіх, на жаль,
дуже мало. Тому ще багато гідних нагороди
проектів залишились позафіналом. Ми
будемо про них розповідати наших інших
заходах. Але сьогодні відмічаємо тих, чий
внесок надихнув наше експертне журі.»

ІНТЕРВ’Ю З ЯРИНОЮ ЯКІВНОЮ ПОТАПЕНКО —
НАЙСТАРІШОЮ ЖИТЕЛЬКОЮ СЕЛА
Вже не в перший раз газета
«Наша Бобриця» розповідає
про спогади бобричан, які бачили наше село зовсім іншим. Ці
спогади – жива історія Бобриці,
в яку можна зануритись на деякий час, щоб відчути, як жили
тут колись наші односельці.
Знати цю історію важливо - як
сказала героїня наступного
інтерв’ю: «Люди не знають, як
вони зараз живуть, бо не мають,
з чим порівнювати». Отакі розповіді з минулого виривають із
звичної реальності, дають змогу
оцінити своє життя зовсім поіншому.
Отже - спогади найстарішої жительки Бобриці – Ярини
Яківни Потапенко (12 вересня
1924 року народження), якій
в цьому році виповнилося
95 років.
***
Разом з Оленою Петрівною
Носач, сусідкою Ярини Яківни,
ми прямуємо до невеличкого
будинку по вулиці Козацькій.

Дорогою, Олена розповідає про
бабусю Ярину: живе одна, хоча
син навідується часто. Сама
порається по хаті, навіть робить
дрібний ремонт, жаліється в
свої 95, що не може дірку під
стелею замастить, бо так високо
вже не дістане. Олена частенько
забігає до сусідки, щоб трохи
побалакати, подивитись, чи все
гаразд, чимось допомогти.
Ярина Яківна зустрічає нас
з посмішкою, проводить у хату
зі справжньою великою піччю.
Тут тепло та затишно. Стіл біля
вікна, на підвіконні сплять коти.
Сідаємо біля стола та починаємо
розмову:
— Ярина Яківна, ви по
батькові - Данченко, а по
чоловікові – Потапенко.
Обидва прізвища – з перших бобрицьких козаків, що
започаткували село Бобрицю. Тобто ви – прямий потомок засновників нашого
села! Маю нагоду подякувати їм у вашому лиці. Які

маєте перші спогади про
село? Якою вона була колись, наша Бобриця?
— Хати стояли рідко, було їх
зовсім небагато, а вулиці не мали
назв – такі собі розкидані хутори
та околиці, які люди називали за
якоюсь ознакою: Ковалівщина,
Загалєвщина – це там, де зараз
Садова, Стража.Хутор – так стару
Набережну звали, Широкий
Беріг – біля другого озера. А ту
вулицю, що зараз є Шевченка,
називали «Штатня» - бо жили
там Штатнюки. Ковбасин – той
так і звався Ковбасином. Якщо
листи надсилали сюди, то писали просто: Бобриця, й прізвище. Або – Бобриця, Ковбасин.
Тодішня Бобриця була зовсім
маленька і розрізнена - від
Широкого Берега до Стражі,
далі тягнулась по вулиці, що
зараз Козацька, потім йшла
через піщаний пустир, та
закінчувалась Ковбасином. А
лісу на пустирі не було, почали
садити вже після війни.

— Що ще було не так, як
зараз?
— Та все було несхоже –
Бобриця тоді була глухим
селом, світло лише в 60-62му році провели. Сміття було
багато, не так, як зараз. А ще
несхоже – дуже сніжні зими.
Бува, стільки снігу намете, що
й тину не видно! Пам’ятаю,
дітьми викопували ямки в снігу
на дорозі, трохи присипали,
щоб видно не було, та й чекали
– коли хтось в ту яму вступить...
Сварили за це сильно, але для
нас, дітей, то було весело.
— Що ще згадуєте з дитинства, юності? Які були бажання та мрії?
— Дуже важке тоді було
життя, тому спогадів приємних
майже нема... Люди були
нещасні та бідні, а мрія була
одна – вижити. Бо бідність була
така, що окраєць хлібу здавався
щастям... В колгоспи людей
заганяли силоміць, змушували
важко працювати – не за

гроші, за палички. А потім –
голодомор в тридцятих роках,
то взагалі страшно згадувати.
Не було нічого – ні їжі, ні
взуття, ні одежі... Люди просто
виживали
або
помирали.
Все робили, щоб вижити.
Годоваників брали у сім’ї.
— Перепрошую, що значить «годованики»? Вперше чую таке слово...
— Це діти з притулку, яких
брали собі додому – за це
радянська влада давала трохи
СТОР. 2
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НОВИНИ ПРОЕКТУ «ДОЛИНА ДВОХ РІК»
4-го грудня в с. Дзвінкове в еко-комплексі «Перлина
Дзвінкова» відбулось засідання робочої групи з формування
Стратегії розвитку Київської
області на 2020-2027 роки в напрямку «Туризм і рекреація».
Місце зустрічі робочої групи
було обрано не випадково –
с.Дзвінкове входить до території
реалізації проекту екологічного
і спортивного туризму «Долина двох рік» (Tworiversvalley).
Представники профільних підрозділів Київської обласної державної адміністрації, Української асоціації активного
та
екологічного туризму і багатьох територіальних громад області, прийняли запрошення
ініціаторів проекту та екокомплексу. Частину часу присвятили знайомству з проектом,
цілями та соціально-економічним впливом. Під час обговорення було презентовано план
розвитку туристичної інфраструктури проекту «Долина двох
рік» на 2020-2027 роки. Першу
частину проекту - інформаційні
стенди та велопарковки було
встановлено коштом місцевих
бюджетів та бізнесу. Подальші
витрати є більш суттєвими та
потребують спільного фінансування з бюджету області і місцевих рад.
Першочерговим кроком буде маркування туристичних
маршрутів, встановлення вказівників, превентивних та інформаційних стендів. За оцінкою

ГО «Карпатські стежки», яка
здійснювала реалізацію маркування туристичних маршрутів в Карпатах, вартість знакування становитиме 934 тис
грн. Оскільки саме в грудні
здійснюється збір пропозицій
до Плану заходів з реалізації
Стратегії розвитку Київської
області на 2021-2023 роки,
крім цього заходу, додано ще 8 об’єктів туристичної
інфраструктури. Зокрема памп-

трек, перша черга набережної
та оглядовий майданчик в
с.Бобриця, набережні в с.Княжичі, с.Музичі та с.Забір’я,
будівля туристично-інформаційного центру з музеєм в
с.Бобриця.
Крім вищезазначених об’єктів до переліку ввійшли дерев’яні пішохідно-велосипедні
містки та велодоріжки з твердим
покриттям, навчальні тренінги
та візити для представників ма-

лого і середнього бізнесу громад, що входять до території
проекту «Долина двох рік».
Також внесена пропозиція щодо часткової компенсації процентів за банківськими кредитами за рахунок коштів обласного бюджету. Загальна сума
заходів для співфінансування
бюджетами області і місцевих
рад за пропозицією склала
більше 71 млн.грн. Окремо
було зазначено про необхід-

ність звернення до Ірпінського
управління водного господарства від Бобрицької та
Білогородської сільських рад
щодо складної ситуації з
шлюзами на р.Ірпінь. Наразі є проблеми з нормальним
функціонуванням русла річки в
межах цих сільських рад, через
що вона потребує негайного
вирішення.
Роман Іваненко

ІНТЕРВ’Ю З ЯРИНОЮ ЯКІВНОЮ ПОТАПЕНКО —
НАЙСТАРІШОЮ ЖИТЕЛЬКОЮ СЕЛА
СТОР. 1

грошей, кіло крупи та цукру,
якусь одежу – інакше нема було
де це взяти. Багато сімей брали годоваників. Пам’ятаю, по
нашій вулиці у баби Горпини
був Микола, у баби Параски
– Галина, у діда Сергія – Гриша. В 35-му році моя мати теж
привела годованика - Марека
Лісного, Марата. Нас самих
було троє дітей, ще й Марат.
Цього хлопчика я дуже любила,

та коли була в Німеччині на
примусових роботах, писала
матері,
щоб
Марека
не
ображали...
— Так ви ще й це пережили? У скільки років вас забрали до Німеччини?
— Мені тоді було років
вісімнадцять. Стали в Бобриці
забирати людей на роботи в
Німеччину, і я в ці списки теж
потрапила. Ховалась по сусідніх
селах, сподівалась, що якось
минеться, але не трапилось –
забрали, погрузили
в вагон разом з
такими ж, як я і
вивезли на чужину,
в місто Триєр. Там
я працювала на
фабриці – хазяїн –
німець на ім’я Лем
забрав туди з сотню дівчат. Пам’ятаю, мати надсилала мені скибочки хліба – з
долоню,
грамів
по 100-150. Замотувала добре в
ганчірку
та
й
присилала на адресу фабрики. Поселили нас в гаражі. А там холодно
було, то ж я сильно
застудилась, потрапила до лікарні.
Так погано було, що
думала – прийшов

мій кінець. Але пощастило –
вижила та одужала. Дякую
чужим дівчатам, які дивились
за мною, підтримували та
підгодовували. Хазяїн фабрики
теж пару раз навідувався,
перевіряв – чи жива?
— Дійсно, страшні часи
були тоді. А пізніше, після
війни, чи стало легше?
Ярина Яківна замислюється.
— Ні, не стало. Після війни
знов голод був - в 47-48-му році.
Пам’ятаю, що варили листочки
з берези та лободи і це їли.
Не знаю, скільки б ми отак
протримались, але пощастило:
батько знайшов старі колгоспні
кагати, де залишилась мерзла
картопля. Навіть не картопля
вже, а крохмаль – і вся Бобриця
ходила до тих кагат. Люди
викопували цей крохмаль та
робили з них млинці або щось
інше. Оцим ми і врятувались.
В 48-му мати захворіла. Батько
давав мені трохи тютюну, я
це продавала в Києві та на
гроші купляла їжу для матері
в лікарні. А мати плакала та
просила – не носи мені, спасай
себе, доню... Отаке тоді було
життя при радянській владі.
— Мені навіть уявити
таке важко... А все ж таки
– щось приємне згадуєте з
тих часів?
— Згадую школу та вчителів
– Прокопа Вікторовича, що
на скрипці грав, хвалив мене,

що співаю гарно; виступала зі
сцени, на шкільних концертах.
Десь в 65-му вже свою хату
побудували з чоловіком - тоді
вже легше стало жити.
— Ким хотіли стати? Яким
бачили своє майбутнє?
— Та ми про це навіть і не
думали! Не було у нас такої
свободи – щось обирати. Всіх
заганяли в колгоспи – оце і
було наше майбутнє. Паспортів
не давали – куди підеш?... Це
зараз все по-іншому.
— А як ви вважаєте – зараз люди добре живуть?
Бо жаліються весь час, що
погано.
— Зараз люди добре живуть.
Але вони того не розуміють –
бо нема їм з чим порівнювати.
Якщо б їх у наші часи пустити
– у той радянський соціалізм
та комунізм – вони б зараз не
жалілись би.
— Вам 95 років, але ви самі
пораєтесь у хаті, ще й
щось ремонтуєте потроху. Як вам це вдається? Чи
не хочете переїхати у місто – щоб за вами доглядали родичі?
— Ні, не хочу. Це моя хата,
тут я життя прожила, тут і
помру. Тут я – сама собі хазяйка,
це важливо.
— А скажіть, що, на Вашу
думку, в житті головне?
— Здоров’я. Як буде здоров’я – то все піде на зла-

году. А як здоров’я не маєш – ніщо інше не допоможе.
Бережіть
здоров’я,
люди.
— І останнє питання: є
щось таке, про що шкодуєте в своєму житті?
Хотіли б щось змінити,
або взагалі, прибрати,
якщо була б така можливість?
— Ні, нема такого. Хоч
життя моє було дуже важким,
але все одно це – моє життя.
Було в ньому багато чого – різні
події та різні люди. Вдячна всім,
хто про мене не забуває – сину
Миколі та невістці Світлані,
племінниці Галині Лукашенко,
односельцям, особливо сусідці
Олені, яка частенько до мене
навідується. Хочу побажати їм
здоров’я та щастя!
Прощаюся з Яриною Яківною, і на при кінці прошу
заспівати якусь пісню – таку,
що співала в молодості. Разом
з Оленою вона заспівує «Тече
вода каламутна» – та так добре,
що хочеться підспівати. Шкода,
що пісню не можна передати на
папері, але вона збережеться
в моїх записах та пам’яті
про зустріч з найстарішою
жителькою Бобриці.
Бажаємо
Ярині
Яківні
здоров’я та ще довгих років
життя!
Катерина Котлярська
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НАЦІОНАЛЬНИЙ ПАРК

БОБРИЦЬКІ ЛІСИ ВКЛЮЧЕНО
ДО ВСЕЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ МЕРЕЖІ
На початку грудня до Смарагдової мережі включено 106 нових
українських територій (майже 1,5 мільйона гектарів). Унікальність
нашої природи визнали на міжнародному рівні. Залишилось,
щоб ректорат НУБіП перестав цікавитись лісорубним бізнесом,
а повернувся до науково-дослідної роботи, добровільно
погодивши реорганізацію БЛДС у Національний парк.

Н

овина від Української природоохоронної групи(UNCG): більша
частина території проектованого Національного парку «Приірпіння і Чернечий ліс» включена до Смарагдової
мережі (EmeraldNetwork). Це мережа,
що включає європейські території
особливого природоохоронного інтересу AreasofSpecia lConservationInterest).
Майже тиждень тривало засідання
сторін Бернської конвенції - головної
інституції Ради Європи в питаннях охорони
дикої природи. У результаті, ухвалено
чимало нових важливих документів,
дотримуватися яких тепер потрібно й
нашій державі.
Одним з найбільш значущих рішень
для України було включення нових територій до Смарагдової мережі (загальноєвропейська мережа природоохоронних
територій, важливих для збереження видів
і природних оселищ), які потребують
охорони на рівні всієї Європи. У країнах
ЄС Смарагдові території називаються
територіями мережі Natura 2000 і фінансуються з бюджету Співдружності.
Держави офіційно подають пропозиції на розгляд Конвенції у формі
бази даних. Після цього довгий час
триває експертне обговорення цих
пропозицій на міжнародному рівні. І
лише отримавши бачення, наскільки
важлива кожна територія для збереження
того чи іншого виду або оселища в межах
Європи, Конвенція ухвалює рішення про

включення її до всеєвропейської мережі.
Ця подія відбулася 4-го грудня і є
одним з головних результатів засідання Постійного комітету Бернської конвенції. До числа Смарагдових територій Європи додано 106 нових українських територій. Це природні долини
річок, степові балки й цінні лісові масиви в різних областях України. Повний
список їх всіх розміщений із вказаною нумерацією на сайті Бернської
конвенції http://bit.ly/2REmY24
Усі ці території розроблені завдяки
зусиллям організації Української Ботанічної Групи та польських колег з
FundacjaDziedzictwoPrzyrodnicze. Разом
ми змогли зосередити зусилля 60 науковців, які розробили нові Смарагдові території. Робота тривала протягом 2 років
і в своїй більшості не мала фінансування.
Що було до цього часу?
Попередній
перелік
Смарагдових
територій для України ухвалювався в 2016
році. Тоді до них включили передусім
усі існуючі заповідники й національні
природні парки. Загальна площа мережі до
цього часу становила 5,8 млн га (9% площі
суходолу України), але з них 3,6 млн. га.
(5,7% площі суходолу України, або 57%
площі Смарагдової мережі України) становили території, які й без того мали охоронний статус. Ще 1% площі України (або 10%
площі мережі) становили водосховища Дніпровського каскаду, що відіграють важливу
роль як міграційний шлях перелітних пта-

Коментар керівника ГО « Українська природоохоронна група»,
Олексія Василюка.
Три роки, 60-т науковців-біологів та спільна мета. Лише три року томі ми дізнались про існування Смарагдової мережі, під час поїздки до Польщі. В Польщі 24% території входить
до Смарагдової мережі та фінансуються з бюджету ЕС. Середній відсоток серед країн ЕС
– це 18%. Іноді власнику землі вигідніше отримувати компенсацію з центрального бюджету
ЕС, аніж займатись сільським господарством. Якщо територія з унікальною природою та
є домівкою для рідкісних тварин, птахів чи рослин,будь які роботи мають бути погоджені
та пройти експертну оцінку щодо впливу на довкілля. Кожна країна самостійно вирішує для
себе унікальність території, яким потрібен природоохоронний статус, пише проекти та подає їх щороку на засідання комітету Бернської конвенції. Для України це важливий крок для
швидшого вступу до ЕС, бо Смарагдова мережа це євроінтеграція в сфері охорони природи.
До 2015 року до Смарагдової мережі в входили лише українські заповідники та Національні
парки, тобто території які і так мають природоохоронний статус. Впродовж 3-х років нам
надавали консультації польські науковці, які за 10-ть років приєднали24% польських території
до Смарагдової мережі, тим самим пришвидшили вступ країни до ЕС.

хів. Проте водна гладь водосховищ є маловідвідуваною і включення їх до Смарагдової
мережі навряд чи було сильно відчутним.
Отож, лише 33% Смарагдової мережі
в Україні (2,5% площі України) у 2016 році
стали територіями, для яких включення до
мережі стало дійсною зміною - отриманням
охоронного статусу. Прикладом є ситуація із захистом Полонини Боржава від
будівництва вітрової електростанції. На цей
час втримати оборону наймальовничішої
полонини України вдається фактично лише
завдяки втручанню Бернської конвенції.
Що змінилось?
На початку грудня рішенням Постійного комітету Бернської конвенції до
Смарагдової мережі було включено 106
нових територій в межах України загальною площею 1 475 875га. Усі ці території є долинами річок, комплексами
степових балок, боліт, дикими природними
каньйонами. За незначним винятком, усі
ці землі раніше не мали охоронного статусу.
Відчутними є зміни на рівні окремих
областей. Так, на Сумщині, Львівщині,
Кіровоградщині та в Криму, Смарагдових
територій стало в півтора рази більше;

на Донеччині їх площа подвоїлась, на
Луганщині й Полтавщині – виросла в 2,5
рази, а на Харківщині їх стало вп’ятеро
більше, ніж було раніше.
Усі ці території важливі для рідкісних у
Європі видів та природних оселищ. Дуже
важливо, що чимало оселищ, наприклад,
більшість степових, охороняються переважно в Україні, адже абсолютна більшість
країн, які є сторонами Бернської конвенції,
не мають степових територій. Степові поди,
відслонення крейди та крейдяні бори були
включені до Резолюції 4 за пропозицією
України, оскільки в інших країнах Європи,
окрім Росії, ці типи оселищ відсутні.
Нічого б не сталось без особистої
ініціативи Анастасії Драпалюк з Міністерства енергетики та захисту довкілля
України, а також 60 науковців, які знайшли
час та можливості протягом 2-х років виконувати таку титанічну роботу. Ця праця не
була оплачуваною і є їх спільним внеском в
європейське майбутнє України.
Вітаємо всіх, хто долучався: науковців,
волонтерів, працівників Міністерства
енергетики та захисту довкілля України,
без вас ця важлива для України подія не
відбулася б.

НАЙКРАЩА СТАЙНЯ УКРАЇНИ ЗНАХОДИТЬСЯ В БОБРИЦІ!
23 грудня відбувся фінал Всеукраїнського
конкурсу зі стейбл менеджменту
від благодійного фонду UkrainianHorseUnion.
Конкурс тривав впродовж року і включав
різні етапи: навчальні семінари, теоретичні
екзамені, інспекції стаєнь тощо. Клуби
отримували бали за дотримання правил
протипожежної безпеки, уміння надати першу
домедичну допомогу, знання ветеринарії,
зоопсихології, представлення власних соціальних
проектів та, звісно, утримання коней згідно
європейських норм. Бобрицький кінний клуб
ArionEndurance набрав максимальну кількість
балів та переміг, отримавши звання
найкращої стайні!
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Підсумки року від Бобрицької
сільської ради
Розробка нових проектів, отримання фінансування під готові проекти та робота з боржниками
по податках. Основні питання, якими займався виконавчий комітет сільської ради впродовж року.
Щодо цих питань ми поспілкувались із сільським головою – Олександром Королем
та заступником сільського голови – Олексієм Радченком.
Олександр Григорович, що вдалося
втілити в цьому році?
У цьому році влаштовано фінішний
асфальтний шар по вул. Сосновій (1,4км).
Фінансування отримано від департаменту регіонального розвитку при Київській
обласній державній адміністрації. Проект
фінансувався спільнокоштом: 85% з обласного бюджету та 15% з місцевого.
Загальний бюджет 3,1млн.грн. Також
розроблено проект на продовження асфальтування по вул. Сосновій, а також
вулиць Південна, Лугова та Набережна. Проекти подані до Департаменту
регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації для фінансування з бюджетів вищих рівнів.
Бобричан найбільше хвилює питання із
будівництвом дитячого садка. Яка його доля?
Будівництва дитячого садка та школи першого ступеня планується розпочати в наступному році. Впродовж
цього року повністю розроблено проект
об’єкта та газової котельні для опалення
приміщення.Загальний бюджет об’єкта –
110 мільйонів гривень. Мінімальна
участь місцевого бюджету 10%, тобто
11 мільйонів гривень. Проект отримав
позитивний висновок від вищого керівництва. Нами направлені звернення
щодо фінансування до департаменту регіонального розвитку при Київській обласній державній адміністрації, Міністерства фінансівУкраїни, Комітет Верховної Ради України з питань бюджетута
Києво-Святошинської районної ради.
Сподіваємось увійти до плану фінансування на наступний рік.
А як щодо руху колом в центрі? Коли
планується завершення?
В наступному році плануємо завершити
реконструкцію руху колом. В цьому році не
вийшло через марні обіцянки колишнього
керівництва Києво-Святошинської район-

ної ради. Наразі виконана третя частина
проекту. Для повного завершення реконструкції необхідно 2,7 мільйони гривень. В
цю суму входить верхній асфальтний шар,
мощення бруківки та дорожня розмітка.
Що ще вдалося втілити в цьому році?
Розроблено техніко-економічне обґрунтування на зовнішні магістральні
мережі господарсько-побутової каналізації по селу. Цей проект буде поданодо
Департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації
для фінансування з бюджетів вищих рівнів
в наступному році.
Олексію Володимировичу, ми розуміємо як багато грошей витрачається на
розробку проектів, потім на їх фінансування
з місцевого бюджету, але розкажіть
докладніше про основні шляхи наповнення
місцевого бюджету або де взяти гроші на
розробку проектів та їх втілення?
З 01 січня 2015 р. в Україні введений
новий вид оподаткування – податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, – який в повному обсязі зараховується до місцевих бюджетів за
місцем знаходження об’єктів нерухомості. Наразі цей податок є одним з
доходоутворюючих джерел наповнення
місцевого бюджету с. Бобриця. Але, нажаль,
в Бобриці є люди, які свідомо ухиляються
від сплати цього податку, аргументуючи свою відмову різними приводами,
наприклад, такими як: «я неотримав
від податкової служби податкового
повідомлення-рішення», «держава нічого мені не надала, чому я маю платити
податки?», «я зверталася до податкової,
мені казали, що немає такого нарахування»,
«нехай спочатку сільрада зробить дорогу
до мого будинку»…
Ось лиш деякі з них:
– Деркач О.Ю. (вул. Південна), який за
2015–2018 р.р. перед місцевим бюджетом

с. Бобриця має заборгованість в розмірі
107773 грн.;
– Подоляка О.В. (вул. Молодіжна), яка
за 2015–2018 р.р. перед місцевим бюджетом
с. Бобриця має заборгованість в розмірі
15784 грн.;
– Сорока Б.М. (вул. Лісна), який
за 2016 рік перед місцевим бюджетом
с. Бобриця має заборгованість в розмірі
35241 грн.;
– Туманова С.Ю. (вул. Лісна), яка
за 2016 рік перед місцевим бюджетом
с. Бобриця має заборгованість в розмірі
45575грн.;
– Морженко О.Д. (СТ «Сузір’я»),який
за 2015–2018 р.р. перед місцевим бюджетом с.Бобрицямає заборгованість в
розмірі 13659 грн., і цей список можна
продовжувати.
Очевидно, таким людям байдуже,
що від обсягу надходжень до місцевого
бюджету села Бобриця залежить можливість реалізації найважливіших питань
соціально-економічного розвитку населеного пункту (включаючи питання
благоустрою та розвитку інженерно-транспортних комунікацій).
Які ще є джерела наповнення бюджету?
Місцевий бюджет с. Бобриця має
великі обсяги недоотримання коштів
від приватних замовників будівництва.
Відповідно до вимог Закону України «Про
регулювання містобудівної документації»,
до прийняття об’єкта будівництва в
експлуатацію,приватні замовники будівництва повинні сплачувати до місцевого
бюджету кошти для створення і розвитку
інфраструктури населеного пункту. Ці
кошти зараховуються на спеціальний фонд
місцевого бюджету та використовуються
виключно на інфраструктуру с. Бобриця.
Нажаль, більшість приватних забудовників звикли ухилятися від сплати
внеску до бюджету. У зв’язку з відмовою

в укладанні договорів про пайову участь
у розвитку інфраструктури села Бобриця,
в місцеві загальні суди (за місцем проживання осіб) були подані три позовні заяви
про визнання договорів укладеними. Вже
є перший позитивний результат. Рішенням
Печерського районного суду м. Києва
від 04.03.2019 у справі№ 757/48218/16-ц,
залишеним без змін постановою Київського
апеляційного суду від 07.08.2019, визнано
укладеним договір від 27.12.2013 про пайову
участь замовника будівництва у створенні
і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Бобриця між
виконавчим комітетом Бобрицької сільської
ради та Максимовим С.С. Зазначеною
фізичною особою в цьому році вже було
сплачено в місцевий бюджет кошти, які
підлягали сплаті у грудні 2013 року (зараз
вирішується питання щодо стягнення із зазначеної особи інфляційних витрат за несвоєчасне виконання свого зобов’язання).
Також тривають ще два судових спорипро
визнання договорів укладеними.
А чи були випадки, коли за судовим
рішенням необхідно виплачувати з місцевого
бюджету кошти?
У цьому році ТОВ «Українська
факторингова компанія» позивалося до
Бобрицької сільської ради щодо стягнення
з бюджету понад 295 тисяч гривень в
рахунок заборгованостіфізичної особи –
боржника, що мав нерухомість в Бобриці
та помер у січні 2008 року. Незважаючи
на важкий спір та ігнорування судом
неодноразових порушень позивачем (на
різних стадіях процесу) вимог процесуального закону, нам все ж вдалося
«відбитися» від нав’язаного боргового
зобов’язання.Рішенням Києво-Святошинського районного суду Київської області
від 28.10.2019 у справі № 369/172/19 у
позові було відмовлено.
І на останок, Олександр Григорович,
привітайте громаду з прийдешніми святами.
Бобричани, нехай Різдвяні свята принесуть мир та спокій у ваші домівки,
втіляться всі очікувані результати минулого року, здійсняться найзаповітніші
Ваші мрії і ми з вами разом продовжимо
будувати нашу бобрицькуекоспільноту.
Запрошую вас відсвяткувати новорічну
ніч разом на центральній площі«під ялинкою».
Чекаю вас о півночі з родинами та у
веселому гуморі.

ДОРОГИ НА МАСИВІ «РОМАШКОВЕ ПОЛЕ»
Жителі нових вулиць часто питають, «що
робити, щоб у нас з’явилась дорога?» Відповідь у
реальній бобрицькій історії від Романа Іваненка:
«Все розпочалось в 2015-му році з перемовин із власником кількох десятків земельних ділянок. Історія коли поза межами Бобриці у двохтисячних роздали сотні
гектар безкоштовної землі під контролем
чиновників з районного управління
земельних ресурсів (так, гарантованої
Конституцією, але не всім...) залишилась
в минулому, а можливості для будівництва
нормальної інфраструктури треба шукати
зараз. Домовились, що він віддає дві ділянки
в обмін на 2км влаштування основи для
дороги із залишків будматеріалів по вул.
Сосновій. У 2017 році коштами 25-ти людей
на частині вулиці на основу вклали покриття
з асфальтної крихти (суміш із бітумом), вартість робіт склала 700 тис грн. А вже в 2019
році проведено «капітальний ремонт з влаштуванням фінального шару асфальту» довжиною 1.4 км. Вартість робіт склала 3млн.
грн., з них 15% профінансовано бюджетом
села, решта - кошти обласного бюджету.
Зібраними коштами на останньому
етапі (через добровільні внески до фонду

ще понад 30-ти жителів) профінансовано
встановлення дорожніх знаків, проектні
роботи на 2020 рік та благоустрій вздовж
нової дороги (під покос трави трактором
КП «Бобриця»). Загалом участь у фінансуванні прийняли 59 жителів, кошти тих, хто
живе на масиві склали близько 30% витрат,
близько 10% - бюджет Бобриці, решта - гроші обласного бюджету. Такий собі варіант
спільнокошту.»
Тому всім, хто має бажання і енергію
для організації на своїй вулиці спільного
проекту для влаштування асфальтного
покриття, пропонуємо таку логіку дій:
1) влаштовувати «чорнову дорогу» самостійно з твердим покриттям з «асфальтно-бетонної крихти»
2) ініціювати в сільській раді розробку проекту на капітальний ремонт з
влаштуванням верхнього шару, перевага
надається вулицям з транзитним рухом з
центру Бобриці (проїзд з центру села на
сусідні вулиці)
3) за наявності можливостей, коштами сільського бюджету та бюджетів вищих
рівнів (співфінансування) влаштовується
фінішний шар асфальту
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