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ніціатором будівництва виступила Бо-
брицька сільська рада. У 2017 році від-
бувся архітектурний конкурс на ескіз 
будівлі. Потім — оформлення земель-
ної ділянки, розробка проектної до-

кументації, пошук фінансування. Остан-
ній етап був надважливим, оскільки без 
врахування зовнішніх комунікаційних 
мереж кошторисна вартість будівлі ста-
новила 107 млн грн. Наразі будівництво 
розпочинається за рахунок субвенції з 
державного бюджету. 8 липня 2021 року 
отримано дозвіл на виконання будівель-
них робіт, а замовником визначено Де-
партамент капітального будівництва Ки-
ївської обласної державної адміністрації.

Якою буде школа та її наповне-
ння? 

Ми вирішили прояснити ситуацію 
та взяти коментарі в учасників проекту 
— архітектора Григорія Лисенка та ди-
ректора генерального підрядника ТОВ 
«ТРЕСТ КМБ-3» Павла Гавриляка.

— Григорію, перше питання до 
вас. Яке завдання перед вами як 
архітектором ставили замовники 
проекту бобрицької школи-садка? 

— Бобриця — амбітне і сучасне село, 
тож головним завданням було проекту-
вання найкращої в країні будівлі функ-
ціонального призначення «садок-шко-
ла» та створення архітектурного орієн-
тиру для подальшого розвитку населе-
ного пункту.

— Чим став цікавий для вас цей 
проект, які особливості могли б на-
звати?

— Завдання архітектора полягає в 
створенні середовища / простору для 
життя та функціонування людини, ви-
ходячи з тих умов та обмежень, що при-
сутні на певній ділянці проектування. 

Чим більше таких умов і обмежень, тим 
цікавіший проект! Форма ділянки в цен-
тральній частині, куди необхідно було 
«вписати» будівлю, стала важливим 
фактором формування планувальної 
структури та зовнішнього вигляду. Цей 
проект винятковий — ми відійшли від 
шаблонності, притаманної пострадян-
ській архітектурі, інтегрували сучасні 
світові принципи формування освітніх 
просторів. 

Ще однією особливістю є оптимі-
зація: низка приміщень має подвійне 
використання, що значно зменшує об-
сяг споруди та витрати на її утримання. 
Так, ми спроектували зал багатофунк-
ціонального призначення, який можна 
використовувати як спортзал чи зал для 
урочистих подій.    

— На яку кількість учнів розра-
хована школа і яким буде її напо-
внення: скільки поверхів, класів, 
спортзал, басейн, актовий зал, ла-
бораторії тощо?

— Будівля буде вміщувати 120 дітей 
у садочку та 60 учнів школи. Проектом 

передбачено два поверхи та бібліотеку. 
На останньому рівні споруди під самим 
дахом буде розміщений актовий зал. 
Там само міститься і гімнастичний зал.  
Як вже зазначалося, садочок-школа мати-
ме багатофункціональний зал з трибуна-
ми і сценою (спортивний або ж актовий, 
залежно від планованого заходу), а також 
їдальню з повноцінним кухонним блоком, 
кабінети музики, інформатики, праці, ла-
борантські та кабінети для класів. 

Для функціонування садка-школи 
було розроблено низку груп технічних 
приміщень (серверна, вентиляційна ка-
мера, електрощитова, приміщення во-
допідготовки), тож окрім адміністрації 
закладу, проектом передбачені: велике 
книгосховище для бібліотеки, радіову-
зол, кінопроекційна, слюсарно-столяр-
на майстерня, сушильно-прасувальна та 
пральна кімнати. 
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НАЙОЧІКУВАНІША ПОДІЯ: 
БУДІВНИЦТВО КАЗКОВОЇ ШКОЛИ У БОБРИЦІ

ВІЗИТІВКА НАШОГО СЕЛА

Тепер ми маємо одну спільну раду ОТГ у складі 26 депутатів. 
Наш адміністративний центр розташовується в с. Білогородці.

Загальна площа Білогородської ОТГ становить 151,3 км. кв.,  
а чисельність зареєстрованого населення — 34 712 осіб.

Запланований річний дохід до бюджету громади на 2021 рік 
становить 155 832 763 грн.

До ОТГ перейшли повноваження та відповідальність щодо 
архітектурно-будівельного контролю, управління освітніми за-
кладами (школами, дитсадками), закладами первинної медико-
санітарної допомоги (амбулаторіями), будинками культури та 
спортивними закладами.

На території громади знаходяться:
— 4 амбулаторії та 6 фельдшерсько-акушерських пунктів; 
— 12 дитячих садків та 12 шкіл; 
— 6 закладів культури та 7 закладів фізичної культури.
Також наша громада об’єднує майбутній Національний парк 

«Приірпіння та Чернечий ліс». 

У жовтні минулого 
року Бобриця разом 
з Білогородською, 
Гореницькою, 
Музичанською та 
Святопетрівською 
сільськими радами 
сформували Білогородську 
об’єднану територіальну 
громаду (ОТГ)

Чи не кожен житель Бобриці 
знає, що вже розпочато 
будівництво дитячого садка-
школи першого ступеня  
(1 — 4 класи) на 180 учнів

ОБ’ЄДНАНА ГРОМАДА
СТОР. 2



Четвертий рік поспіль кі-
нофестиваль у Бобриці збирає 
десятки стрічок з усього світу. 
На конкурсну програму цього 
року було подано 26 робіт з 14 
країн світу, таких як Україна, 
Канада, Чилі, Іспанія, Швей-
царія, Туреччина, Великобри-
танія та інших. А переможців 
визначало професійне журі 
у складі продюсера та члена 
Української кіноакадемії На-
талії Лібет (голова журі), про-
дюсера та очільниці «Евос 
фільм» Ольги Матат і члена 
Української кіноакадемії, сце-
нариста, режисера та продюсе-
ра Сергія Касторних.

Переможцями конкурсної 
програми 2021 року стали:

Найкращий докумен-
тальний фільм — Not Alone, 
режисер Сніжана Гусаревич, 
Україна.

Найкращий коротко-
метражний фільм — Oh! 

(«Ой!»), режисер Ольга Золо-
тарьова, Україна.

Найкраща студентська 
робота — Herr Herrmann 
Mann («Пан Германн Манн»), 
режисер Ларс Смекал (Lars 
Smekal), Німеччина.

Найкращий анімацій-
ний фільм — The Boy and The 
Mountain («Хлопчик і гора»), 
режисери Сантьяго Агілера та 
Габріель Монреаль (Santiago 
Aguilera, Gabriel Monreal), Чилі.

«Ми пишаємося тим, що 
кожного року нам надсилають 
усе більше робіт, а географія 
фестивалю розширюється. Ві-
таємо цьогорічних переможців 
та чекаємо зустрічі у Бобриці!» 
— прокоментувала куратор 
фестивалю Олена Мібчуані.

Також у межах фестивалю 
відбудуться передпокази кіно-
стрічок у чотирьох селах під 
Києвом. Зокрема, фільми де-
монструватимуть у Гореничах, 

Музичах, Святопетрівському 
та Білогородці.

У кожному із сіл покажуть 
по дві сучасні кінострічки 

українського виробництва, які 
глядачі вже оцінили в кінопро-
каті: одну для дітей та одну для 
дорослих.
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12 червня 2021 року в селах Біло-
городської громади одночасно в шести 
локаціях відбулися стратегічні зустрічі, 
присвячені розробленню плану Страте-
гічного розвитку на 2022 — 2027 роки. 
У роботі сесій взяли участь понад 150 

небайдужих мешканців, депутати, пра-
цівники сільської ради, комунальних 
підприємств.

Зокрема, білогородський сільський го-
лова Антон Овсієнко взяв участь у роботі 
групи в селі Бобриці. До входження в но-

востворену громаду село мало стратегіч-
ний план розвитку на 2015 — 2020 роки.

«Тепер у складі територіальної гро-
мади починається новий етап, коли 
створюється спільний документ. Стра-
тегічний план має врахувати потреби та 
напрями розвитку кожного населеного 
пункту. Водночас, його невід’ємна скла-
дова — візія розбудови спільної грома-
ди на засадах створення комфортного, 
інноваційного, безпечного простору 
з гарною інфраструктурою, умовами 
для роботи бізнесу, створення робочих 
місць», – зазначив Антон Овсієнко.

Стратегічні зустрічі відбулися в се-
лах Білогородка, Бобриця, Гореничі, 
Музичі, Лука, Святопетрівське. Учас-
ники виділили як спільні, так і окремі 
проблеми та перспективи розвитку у 
кожному селі громади.

Зі спільних питань видокремимо по-
ліпшення транспортної, дорожньої та 
комунальної інфраструктури, загальну 
безпеку та правопорядок. Актуальною 
є потреба в облаштованих зонах відпо-

чинку, спортивних комплексах з басей-
нами та громадських місцях, створенні 
умов для якісної освіти та дитячого до-
звілля.

На зустрічах порушували питання 
щодо сортування сміття та поводження з 
відходами, а також приділяли увагу про-
блемам екології, чистоти водойм, бере-
гів, збереженню наявних екосистем.

Учасники зустрічей наголосили на 
необхідності формування сприятливого 
мікроклімату для бізнесу, що зумовить 
збільшення надходжень до місцевого 
бюджету. А отже, дасть змогу реалізува-
ти потрібні проекти.

Нагадаємо, рішення про розробку 
Стратегії розвитку на період 2022 — 2027 
років ухвалили депутати сільської ради 
під час позачергової 10 сесії, яка відбу-
лася 4 червня 2021 року. З урахуванням 
нагальності та актуальності створення 
документа робота почалася негайно, і 
вже за тиждень відбулися перші зустрічі.

Наталія Казьоннова

ПЛАНИ РОЗВИТКУ НА 2022 — 2027 РОКИ

САЙТ

Анімаційний альманах студії 
«Червоний собака» 
«Земля блакитна, ніби апель-
син»,  документальний, 12+
Кіноальманах — «Студентські 
роботи UFS»
«Тарасів день», короткий метр
Фільм — переможець кон-
курсної програми Not Alone, 
Україна, документальний
«Атлантида», драма, 12+
«Викрадена принцеса: Руслан 
і Людмила», анімаційний, сі-
мейний, фентезі
«Віддана», історична мело-
драма, 16+
Фільм — переможець кон-
курсної програми The Boy 
and The Mountain, Чилі, ані-
маційний
Фільм — переможець кон-
курсної програми Herr 
Herrmann Mann, Германія
Фільм- — переможець кон-
курсної програми «Ой!», Укра-
їна
«Дойна на ножі», докумен-
тальний
«Вусатий фанк», документаль-
ний
«Погані дороги», драма, 18+
«Безславні кріпаки», кіноко-
медія, пригодницький, 12+

ФІЛЬМИ, ЩО БУДУТЬ 
ПОКАЗАНІ У РАМКАХ 

ФЕСТИВАЛЮ

Як краще розказати гос-
тям про наше село? Звичай-
но, провести екскурсію та 
показати наш новий сайт 
громади — www.bobritsa.ua.

Тут гості села можуть 
забронювати номер у міс-
цевому готелі, обрати ресто-
ран та отримати туристичну 
карту для прогулянки. А у на-
шому селі є що подивитися: 
окрім улюбленого озера та 
лісів навколо, гостей приваблює парк скульптур, розписні паркани, екоферми зі свіжи-
ми продуктами та, безперечно, бобрицькі заходи — ярмарки і кінофестивалі.   

Певно, і місцеві жителі можуть отримати корисну інформацію на сайті: акту-
альні новини, культурні заходи, проекти місцевого благодійного фонду та діяльність  
КП «Бобриця».

Бобриця туристична

ФЕСТИВАЛЬНИЙ 
ЛИПЕНЬ
Цього липня у Бобриці відбудеться 
кінофестиваль просто неба



Унікальність проекту полягала в тому, що  
Бобриця стала першим селом (не приватною те-
риторією, а громадською), де було впроваджено 
сталу мистецьку практику не лише  популяриза-
ції українських митців, української  культури, але 
й запрошення іноземних митців до співпраці.

Головною метою ініціативи BOBRITSIA 
SCULPTURE VILLAGE в Бобриці є розвиток інф-
раструктури села, що в сучасних реаліях не може 
відбуватися без культурної складової. 

Перший міжнародний скульптурний сим-
позіум Bobritsia sculpture symposium 2015 року  
об’єднав скульпторів з різних країн: України, 
Болгарії, Грузії.

Результатом симпозіуму стало створення 
п’яти скульптур для публічного простору, роз-
ташованих у самісінькому центрі села, які стали 
першою перлиною майбутньої мистецької карти 
казкового села Бобриця. 

Другий міжнародний скульптурний симпозі-
ум Bobritsia Sculpture Symposium 2020 став осо-
бливим вже тому, що відбувся в рік початку всес-
вітньої пандемії. Ініціатори проєкту розуміли, що 
є запит від спільноти села і внутрішніх туристів, 
втомлених від карантинних обмежень і загаль-
ної напруги, на культурну та мистецьку складову 
життя.

Bobritsia sculpture symposium 2020 об’єднав 
скульпторів з Польщі, Угорщини, Ірану та Укра-
їни. Створені в рамках симпозіуму роботи роз-
міщені на території улюблених місць відпочинку 
гостей та жителів села, а також, на в’їзді до Бо-
бриці.

Тема симпозіуму була довільною, проте спи-
ралась на враження скульпторів від села Бобри-
ця. Робота «Бобриця» (автор Міклош Штець) 
тепер зустрічає кожного, хто потрапляє до села. 
Вона вже витримана часом, адже зроблена з 
дуба, який підлягав утилізації та якому близько 
100 років.

Тендітна форма з дерева «Тотем позитивних 
емоцій» українського скульптора Влада Воло-
сенка — найвища робота за історію двох симпо-
зіумів. Її висота сягає понад три метри.

Для скульптури іранського художника Ба-
грама Абдоллахі «Заєць», яка поєднує стрім-
кість руху зайця та міцність граніту, було за-
кладено новий сквер на території нашого села. 
Цю роботу, як і роботу «Бобриця», дуже полю-
били діти.

Абстрактна інсталяція скульптора з Польщі 
Ричарда Литвинюка «Близнюки. Протилежнос-
ті у схожості» створює візуальну ілюзію завдяки 
цікавому тонуванню на кшталт патини, якою 
покривається кортенівська сталь. Здається, ніби 
вона виконана з металічних пластин геометрич-
ної форми, і лише наблизившись до роботи, ро-
зуміємо, що вона виконана з дерева.

Ініціатори проекту мають намір провести 
цього року вже третій Міжнародний скульптур-
ний симпозіум Bobritsia Sculpture Symposium 
2021. Цього року чекаємо на мистецькі експе-
рименти від наших митців та авторів з Сербії, 
Грузії, Угорщини, які стануть намистинами в 
подальшому формуванні цілісної композицію 
скульптурного парку. 
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ПОДІЯ 

ПРОEКТ

СКУЛЬПТУРНЕ МИСТЕЦТВО 

Слід зазначити, що робота над про-
ектом не закінчується проектуванням 
самої будівлі. Не менш важливу роль ві-
діграє організація простору навколо неї. 
Тому генеральний план садка-школи 
також містить сучасні дитячі майданчи-
ки для кожної групи садочка, зону юних 
натуралістів, зони відпочинку, спортив-
но-ігрові майданчики зі стадіоном та бі-
говими доріжками. 

Для зручності батьків і відвідувачів 
перед будівлею спроектовані парко-
місця. Організація генерального плану 
передбачає комплексний благоустрій 
та озеленення з поливом. З метою 
створення єдиної композиції благо-

устрою частина інженерних споруд, 
таких як протипожежні резервуари та 
насосна, заплановано у підземному ви-
конанні.

— Павле, запитання до вас. Ми 
вже знаємо, що замовник отримав 
дозвіл на виконання будівельних 
робіт, встановлений будівельний 
паркан, будівництво можна вважа-
ти розпочатим. Коли планується 
його завершення? Коли наші діти 
зможуть піти в перший клас у «Каз-
кову школу» Бобриці?

— На повноцінну реалізацію про-
екту потрібно приблизно 2 роки. 

Саму будівлю можна звести швидше, 
але є ще питання приєднання до зо-
внішніх мереж (електрика, газ, ка-
налізація). На кінцеву дату більше 
впливають зовнішні фактори та рит-
мічність фінансування. Ми ж будує-
мо швидко.

— Чим цей проект відрізняється 
від інших шкіл? 

— Мені здається, що таких проектів в 
Україні ще не було. Навіть форма будів-
лі є нетиповою, мається на увазі асиме-
тричною. До сьогодні будівництво було 
переважно типове — прямокутне та пря-
ме, без жодної фантазії.

— Чи вдале, на вашу думку, роз-
ташування школи?

— На це питання відповім так: село 
Бобриця взагалі вдало розташоване! Бу-
дівля дитсадка-школи чудово підкрес-
лює цей факт.

***
Отже, схоже на те, що освітній заклад 

Бобриця матиме унікальний, а ми надалі 
висвітлюватимемо всі важливі етапи бу-
дівництва та інформуватимемо вас про 
перебіг подій. 

Розмову з підрядниками вела Ната-
лія Давидюк. 

СТОР. 1

Історія зв’язку мистецтва та нашого села бере початок із заснування 
ініціативною групою села BOBRITSIA SCULPTURE VILLAGE та проведення 
Першого міжнародного скульптурного симпозіуму Bobritsia Sculpture 
Symposium у 2015 році.

НАЙОЧІКУВАНІША 
ПОДІЯ: 
БУДІВНИЦТВО КАЗКОВОЇ 
ШКОЛИ У БОБРИЦІ

ЗАХОДИ

Павло ГаврилякГригорій Лисенко

Вже декілька років поспіль Бобриця підтримує чудову традицію 
проведення місцевих ярмарків. Це чудова можливість для односель-
чан виставити на продаж всій товар, зустрітися з сусідами та запро-
сити гостей. 

Цікаво, що в Україні ярмарки почали виникати у ХVI столітті, на 
які приїздили люди з різних місцин, встановлюючи таким чином міс-
ці економічні зв’язки. На Бобрицьких ярмарках ми також бачимо 
гостей з навколишніх сіл та містечок, та нерідко й з Києва. Серед 
учасників ярмарків — виробники місцевих продуктів, майстри з ви-
робами ручної роботи, художники.  

Більш того, наші ярмарки відомі не лише торгівлею — жоден яр-
марок не проходить без майстер-класів та розваг. Тут завжди красиві 
фотозони, розваги для малечі та різноманітні смаколики на фудкорті. 

Цьогоріч ми побачимо на ярмарку шоу на ходулях, зможемо 
запустити повітряних зміїв, вирушити на екскурсію та відвідати 
майстер-клас з акторського мистецтва. 

Наше село провело вже 16 ярмарків та певно буде продовжува-
ти традицію й надалі. А поки запрошуємо вас їсти, дивитись і любити!

Ярмаркові традиції
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Кінний клуб Arion Endurance іс-
нує в Бобриці третій рік і знаходиться в 
«спортивній» частині Казкового cела на 
вулиці Сосновій. Це невеличке сімейне 
господарство, де утримують десять ко-
ней та два поні. 

Клуб пропагує здоровий спосіб жит-
тя, активне дозвілля та має на меті фор-
мування сучасної кінної культури в кра-
їні. У 2019 році Arion Endurance, який 
збудовано за британськими нормами 
утримання коней, виборов перемогу на 
престижному всеукраїнському конкурсі 
та отримав звання кращої стайні Укра-
їни. Окрім того, наразі п’ятеро коней 
клубу та троє спортсменів мають квалі-
фікації на міжнародні змагання з дис-
танційних кінних пробігів.

Основний напрям діяльності — кін-
носпортивний туризм і дистанційні кін-

ні пробіги. Щороку клуб 
проводить змагання все-
українського рівня з кін-
ного спорту, зокрема для 
дітей та підлітків. У 2020 
році клуб організував 
понад 15 кінних трей-
лів, головним з яких був 
Козацький рейд — подо-
лання верхи кільцевого 
маршруту довжиною 
50 км з Бобриці через 
Жорнівський орнітоло-
гічний заказник, Висо-
кий берег річки Ірпінь, 
Дзвінкове, Липовий 

Скиток, озера у Малютянці та Йосипів-
ський став. Цей трейл планується як що-
річний захід у середині вересня і має на 
меті привернення уваги до історичної 
спадщини цієї території. 

Плани на майбутнє передбачають 
розвиток інфраструктури для зеленого 
сільського туризму та відкриття спор-
тивного літнього табору для дітей.

Послуги. У клубі навчають верховій 
їзді дорослих і дітей з нуля й до рівня 
міжнародного спорту. Для гостей Бо-
бриці пропонуються повільні прогулян-
ки лісом у супроводі інструкторів, а для 
досвідченіших вершників — рейтингові 
трейли різного ступеня складності. 

Клуб також запрошує на екскурсії 
стайнею, де можна дізнатися про осо-
бливості утримання спортивних коней 
та багато іншого. 

Бобрицький сільський благодійний 
фонд «Розвиток і благоустрій» є місце-
вою благодійною недержавною органі-
зацією, яка діє в селі Бобриці вже понад 
7 років. 

За цей час за сприяння Фонду збіль-
шено бюджет села з 600 тис. грн до  
7 млн грн на рік, збудовано сучасні зу-
пинки, проведено скульптурні симпозі-
уми, мистецькі фестивалі та ін.

Після стількох реалізованих проектів 
ми не зупиняємося, а мріємо та планує-
мо далі. І для реалізації всіх намічених 
мрій-планів запросили до співпраці ме-
неджера з розвитку, якого з радістю вам 
і представляємо. Знайомтеся — Наталія 
Давидюк.

Вітаю!
Мене звати Наталя, я новий мене-

джер з розвитку Бобрицького фонду 
«Розвиток і благоустрій». І хоча на 
цій посаді я лише півтора місяця, та 
вже кілька років слідкую за розвитком 
Бобриці, її успіхами та прогресивними 
проектами, а в деяких навіть допома-
гала. А тепер із радістю долучаюся до 
впровадження змін і покращень як пра-
цівник Фонду. 

Я вбачаю розвиток села Бобриці в 
руслі, яке свого часу сформулював жур-
наліст газети «День» у статті про 
наше село: «Залишити ідентичність 
та зробити сучасним». Мені надзви-
чайно подобаються затишна природа 
Бобриці, її різноманітність, щирі, ко-
лоритні, проактивні та свободолюбні 
люди. Саме це, на мою думку, і потріб-
но залишити таким, як є. А розвивати 
та вдосконалювати необхідно інфра-
структурні, культурні та громадські 
об’єкти. Рухаючись у такому напрямі, 
ми вибудуємо по-справжньому Казко-
ве село, досвід якого перейматиме вся 
Україна. Саме цим, з вашою допомогою, 
і планую займатися наступні роки. 

Рада знайомству і до зустрічі на яр-
марку 24 липня!

Клуб Arion Endurance

БОБРИЦЯ ОТРИМУЄ 
ПРОФЕСІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

Готель «Бобриця Дача» увійшла 
до списку номінантів нагороди най-
престижнішого конкурсу компанії 
Hoteliero в номінації «Найкращий 
екоготель». 

Компанія Hoteliero протягом 10 
років розробляє та поширює висо-
кі стандарти гостинності в країнах 
Центральної та Східної Європи. І 
сам факт потрапляння в списки 
номінантів такого почесного кон-
курсу свідчить про те, що «Бобриця 
Дача» добре виконує свою місію 
бути визначною пам’яткою Бобри-
ці, поєднуючи природну казкову ат-
мосферу нашого села з високими 
стандартами сервісу. 

Екоготель отримав визнання 
ВІТАЄМО!

СПОРТ

ПРИЗНАЧЕННЯ

Про наше село знімають передачі, 
пишуть газети та говорять люди. Наши-
ми досягненнями захоплюються містяни 
та трішки заздрять сусіди. А ми хочемо 
розповісти вам про вас — про казкових 
людей Бобриці, які, власне, і творять цю 
казку.

Першим нашим героєм буде Марія 
Григорівна Король — казкова староста 
Казкового села Бобриця.

Марія Король народилася в нашо-
му селі, тут минуло її дитинство, тут вона 
працює для його блага, і саме Бобриця є 
її найулюбленішим місцем. А найбільше 
Марії Григорівні подобаються природа 
села та його казкові жителі:     

«Чисте повітря, майже не чутно шуму 
машин, а лише спів пташок. Проходиш 
вулицею, і не зустріти знайомого майже 
неможливо, всі один одного знають і за-
вжди вітаються. Подобається спостеріга-
ти, як змінюється село на краще, сучас-
ніше».

Перед тим, як стати старостою села, 
Марія Король більше 25 років працювала 
в сільській раді, тому вивчила всі потреби 
та інтереси громади. А щоб продовжити 
реалізацію пріоритетних напрямів розви-
тку громади, вона і стала старостою.

У вільний від роботи час Марія Григо-
рівна, як і більшість наших односельців, 
займається невеликим господарством, 
вирощує овочі та фрукти, захоплюється 
вишиванням. Також Марія Король обо-
жнює співати, і з перших днів заснування 
народного фольклорного колективу «Спі-
вучі голоси» будинку культури с. Бобриця 
є його учасницею. До речі, «Співучим го-
лосам» наступного року виповниться 35 
років. Спів для Марії Григорівни — це і 

відпочинок для душі, і клопітка робота зі 
самовдосконалення. 

«Кожна людина — це індивідуальність. 
Я найбільше ціную в людях відповідаль-
ність, чесність, доброту, чуйність та това-
риськість. Відповідальність — це корисна 
особиста і професійна якість. Подобаєть-
ся чесність, не люблю брехунів. Неможли-
во будувати відносини з тим, хто обманює 
навколишніх. Завжди приємно спілкувати-
ся з тим, хто близький по духу і має якості, 
які ми цінуємо. Добро — це бажання зро-
зуміти та допомогти іншій людині. Ми не 
повинні бути черствими і байдужими, не 
давати злу брати гору над нами. У добрих 
людей багато друзів і знайомих», — ділить-
ся своїми життєвими цінностями Марія 
Григорівна. 

А ми підсумуємо розповідь нашої ста-
рости фразою: в Казковому селі — таки 
казкові люди!

Наша староста — Марія Король
КАЗКОВІ ЛЮДИ БОБРИЦІ


