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П’ЯТЬ ПРИЧИН ВІДВІДАТИ
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ БОБРИЦІ

Відкриття оновленого музею

У цьому році на 30-річчя Незалежності України у нашому селі
сталася досить важлива подія — відновлено роботу музею
історії села Бобриці.
Музей відкрив свої двері у 2010 році за підтримки тодішнього
голови сільської ради Данченка Владислава Олександровича
та голови КП «Бобриця» Малишка Ігоря Валерійовича.
Пізніше добудували другий поверх за
сприяння наступного бобрицького сільського голови Короля Олександра Григоровича та керівника КП «Бобриця»
Будкевича Володимира Васильовича.
Заснував музей історії села Бобриці
наш житель — Ковальчук Микола Андрійович. За допомогою небайдужих
односельчан і жителів сусідніх сіл було
зібрано колекцію з більше як 5500 фотографій і документів, предметів побуту, старовинного українського вбрання,
експонатів, що присвячені Великій Ві-

тчизняній війні. І це далеко не весь перелік цієї духовної скарбниці.
Микола Андрійович — автор книг
«Безсмертна частка України — маленька Бобриця моя» та «Роде мій красний», у яких досліджена історія родів
села Бобриці, що тісно пов’язана з історією навколишніх сіл. Історія нашого
краю — це і є основа обох книг та музею, і святий обов’язок зберегти це для
потомків.
СТОР. 2

БОБРИ СМІЮТЬСЯ
11 вересня 2021 року в селі Бобриці відбулася церемонія
оголошення переможців V Міжнародного конкурсу карикатур
BEAVERS LAUGH («Бобри сміються»).
Чим же видатний ювілейний конкурс карикатур та наскільки популярний такий вид мистецтва у світі? Про
це ми довідаємося від співорганізатора
заходу Сергія Рябоконя, лауреата численних міжнародних конкурсів, відомого карикатуриста з 20-річним досвідом.

За його словами, ідея конкурсу належить жителю села і його давньому другу Сергію Коннову. Сам Сергій
Рябоконь неодноразово брав участь
у міжнародних та національних конкурсах, тому радо погодився реалізувати задум. Окрім того, в його основу
була покладена місія популяризувати

Казкове село Бобрицю та
спонукати односельчан
ставитися з гумором до
подій у навколишньому
світі. Організатори вирішили проводити виставки карикатур під час
ярмарку, щоб жителям
і гостям Бобриці «було
на що подивитися, а не
лише себе показати».
Темою першого конкурсу очікувано стали
бобри. Вже тоді свої роботи на суд
журі представили художники з різних
країн світу, і можна було визнати, що
конкурс відбувся. Як розповідає Сергій
Рябоконь, так буває не завжди: існує

світова практика, коли дати прийому
робіт переносяться з огляду на невелику кількість робіт учасників.
СТОР. 2
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П’ЯТЬ ПРИЧИН ВІДВІДАТИ
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ БОБРИЦІ

СТОР. 1

У музеї також зберігається колекція
народно-ужиткового мистецтва: українські костюми, вишивки та рушники.
Сьогодні, після невеликої реконструкції, музей гостинно запрошує жителів і гостей нашого села дізнатися історію Бобриці та побачити цікаві експонати минулих часів.
Ми будемо дуже раді бачити вас у музеї села Бобриці і зробимо все для того,
щоб ви перенеслися у ті часи і відчули
атмосферу минулого.
Відвідати музей буде цікаво кожному, незалежно від віку. Тож не зволікайте та плануйте свій візит до музею!
Лілія Урманова

Ось п’ять причин, чому варто
відвідати наш музей:

1. Дізнатися деякі цікаві факти про заснування села Бобриці та його історію:
— Коли і ким було засновано Бобрицю?
— Чому село називали «мокрою Бобрицею»?

БОБРИ СМІЮТЬСЯ
Що цікаво, конкурси карикатур проходять доволі часто,
але, в основному, у великих
містах або відомих туристичних локаціях. «Бобри сміються» — певно, єдина міжнародна виставка карикатур,
що проходить у селі. До того
ж, декілька років поспіль до
ПЕРШИЙ приз
складу журі входили експерти
Арістід Естебан Гернандес
Гуерреро, Арес (Куба).
з-за кордону. У журі робота непроста: треба не лише оцінити
якість роботи та відповідність
«Карикатура — відмінний засіб від
заданій темі, але й перевірити
поганого настрою, це як таблетки
на плагіат і авторство.
від депресії. Тож жителям Бобриці
На ювілейний конкурс на
пощастило, адже це єдиний конкурс
тему «Тиша» надійшли робокарикатур, що проходить у селі».
ти з понад 40 країн світу. Ця
Сергій Рябоконь, співорганізатор
цифра вражає, проте, як виявляється, буває й значно більше, коли на конкурсі заявлена довільна тема. Варто сказати, що цього року тема
для жанру карикатури була обрана непроста — не кожен автор може влучно та
смішно зобразити тишу у формі карикатури. Сергій Рябоконь зізнається, що навіть сам не одразу міг уявити, яку роботу відправити на конкурс.
Трійка переможців цього року походить з різних куточків світу — Куби, Росії,
Великої Британії — їх імена та роботи ви можете побачити нижче. Традиційно
конкурс включав особливі призи, зокрема і «Приз бобра» — карикатуру на тему
символу нашого села. Тож цього року наша галерея веселих бобрів поповнилася
ще одним персонажем.
Чекаємо конкурсу наступного року!
ТРЕТІЙ приз
Росс Томпсон (Велика Британія)

ДРУГИЙ приз
Олександр Шмідт (Росія)

Приз бобра
Моймір Міхатов (Хорватія)

2. Поринути в атмосферу минулого та побачити на власні очі старовинні знаряддя праці
й предмети побуту, якими користувалися люди у
XIX та XX століттях:
— ткацький станок;
— самопрядки;
— глечики, діжі;
— дитяча колиска.
3. Ознайомитись із Книгою родоводу жителів
села Бобриці з 1750 року, яку дослідив та склав Ковальчук Микола Андрійович.
4. Побачити експонати, предмети і світлини
Великої Вітчизняної війни. Почути спогади наших
односельчан, переглянути листи жінок і дівчат із
Бобриці, яких відправили на примусові роботи до
фашистської Німеччини. Пережити емоції, що відчували жителі нашого села під час фашистської
окупації.
5. Дізнатися про видатних людей, які народилися, жили і творили у селі Бобриці.

Музей чекає на вас:

Лілія Урманова

www.bobritsa.ua

Субота, неділя та святкові дні
Час: 9:00 — 14:00
Тел. для замовлення екскурсій:
+380 (96) 537 43 53

ТУРИЗМ

Казкові персонажі села
У Казковому селі Бобриці з’являються нові
туристичні назви. Прогулюючись селом, біля Доброго озера ви зможете натрапити на персонажів мультфільму «Їжачок в тумані».
Мабуть, всі пам’ятають вже легендарний витвір, знятий Юрієм Норштейном у 1975 році на
студії «Союзмультфільм». Коротка стрічка розповідає про Їжака, який по дорозі в гості до свого
друга Ведмедика заблукав у тумані і потрапив
у загадковий світ, де мешкають Філін, Равлик,
Летюча миша і Білий кінь. Дуже захоплююче!
То де ж ми можемо зустріти легендарних героїв? Цей загадковий світ оселився навколо нашого Доброго озера. Кличте гостей і вирушайте
на прогулянку! Ви побачите дамбу Їжака, а на
протилежному березі — дамбу Ведмедика. Вже
зовсім скоро поруч з’являться вказівні знаки пляжу Білий кінь та… Вінні-Пухова дорога!
Нові туристичні локації в нашому селі оформлені за ініціативи та кошти місцевого
готелю Bobritsa Dacha.

ПРОЕКТ

Тельфи в Бобриці!
Ви вже, напевно, бачили на вересневому ярмарку нових веселих персонажів, яких
звуть тельфи? Тельфи — це талановиті ельфи.
Невдовзі село Бобриця стане ще казковішим, адже саме тут відкриється Казкова резиденція тельфів для талановитих дітей!
Чи може отримання нових знань і навичок бути по-справжньому казковим? Проект «Тельфи» доводить, що так! За кордоном
давно відомий формат, який називається
EDUTAINMENT (Education + Entertainment
— освіта + розвага). А в нашій країні це доволі рідкісне явище. «Тельфи» — це проект у
форматі EDUTAINMENT 360. Це означає, що
у ньому є багато дуже цікавого для дітей: казки, мультфільми, лялькові вистави, пісні та, звичайно ж, опанування корисних навичок
та отримання знань.
Тельфи — це казкові істоти, які живуть у казці і приносять ночами таланти кожній
дитині, а також усім вченим, спортсменам і винахідникам. Саме вони допомогли Архімеду впасти у воду і придумати свій великий закон. Це тельфи скинули яблуко на голову
Ейнштейну. Це вони навчили людину добувати вогонь і малювати на стінах.
Тельфи живуть у великих казкових світах. Але одного разу на маленькій галявині
зустрілися семеро героїв: Планетка, Красочка, Танцуля, Муза Нуза, Навучонок, Майстерок і Спортік. Дівчинка-тельфочка Планетка розуміє мову тварин, птахів, рослин і
природних явищ. Красочка чудово малює. Спортік займається спортом, обожнює тренування, змагання та рекорди. Хлопчик-тельфик Майстерок увесь час щось майструє,
лагодить і конструює роботів. Дівчинка-тельфочка Танцуля вміє танцювати і влаштовувати концерти. А її подружка Муза Нуза полюбляє співати пісеньки, фантазувати і чудити.
Хлопчик-тельфик Навучонок обожнює математику та інші науки. Але найцікавіше, що
діти можуть не тільки читати, дивитися казки, а й придумувати власні! Адже кожен виріб,
малюнок, вигадка змушують їхній талант сяяти трішки яскравіше, і за це вони отримують тельфійську зірочку!
Варто сказати, що творці проекту постійно відстежують і вивчають найсучасніші методики навчання і розвитку дітей. Тому вже зовсім скоро всі діти Казкового села зможуть потрапити в Казкову резиденцію тельфів. Зробити це можна буде як віртуально,
так і цілком реально.
Вступайте до клубу талановитих дітей «Клуб тельфів»!

www.bobritsa.ua
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Питання, які потребують нашої уваги
Головними цінностями
Бобриці її мешканці (та гості)
називають природу (озера,
ліс, свіже повітря) і тишу,
які сприяють комфортному
життю та відпочинку у селі.
Але час від часу з’являються
чинники, які несуть загрозу
цим перевагам казкового
життя у Казковому селі, а
тому вимагають ретельної
уваги з боку громади.

«Дикий» пляж

Ще з карантинного літа 2020 року,
коли можливості для подорожей були
суттєво обмежені, багато людей приїздило на відпочинок саме на бобрицький
пляж на Доброму озері (яке дехто називає Першим ставком).
Це дійсно хороше місце, проте невпорядковане та зовсім не пристосоване для
перебування людей (і особливо дітей)
через погану якість води в озері (рибогосподарники використовують курячий послід для корму риби!). Окрім того, систематичне прибирання території навколо
пляжу не налагоджено, а про пляжний
сервіс вже й годі говорити. Ви не знайдете тут ані парасоль, ані лежаків, та навіть
місць для переодягання і туалетів.
Звісно, щоб все це зробити, потрібні додаткові кошти та запровадження
платних послуг на пляжі. Погодьтеся,
комфортний і безпечний відпочинок
того вартий.

Паркування авто

Зі зростанням кількості відвідувачів
села Бобриці (на тому самому пляжі)
постає питання організації на території
села комунальних (та, можливо, приватних) місць для паркування автотранспорту.
У деяких випадках зробити це вже
складно: наприклад, біля озера в самому кінці вул. Козацької, де в літній день
може зібратися більше 300 автомобілів

одночасно (паркуються скрізь — на сусідній вулиці, на заїздах у двори вздовж
дороги, в лісі), всі «вільні ділянки» вже
невільні (приватизовані або викуплені).
Цілком імовірно, що місцевій владі
для вирішення цієї проблеми необхідно
буде розглянути питання оренди чи навіть викупу деяких ділянок для суспільних потреб.

Незаконна торгівля

Улітку 2021 року в водоохоронній
зоні біля пляжу розквітла приватна торгівля без жодних ознак легальності: на
розлив та на винос пропонувалося пиво,
кальян і хот-доги. Не дивно, адже відвідувачів на пляжі дійсно було багато
(кілька тисяч за день!).
Побачивши такий шалений попит на
їжу та напої, деякі сусіди з вул. Козацької навіть обладнали свої подвір’я торговими МАФами і долучилися до швидкої
комерції.
Питання сплати податків з такого
«бізнесу» є риторичним: село та громада нічого з цього не отримали, крім купи
сміття на березі озера.

Але далі всіх у засміченні села пішли
власники земельної ділянки з кадастровим номером 3222480601:01:037:0003
по вул. Козацькій, які протягом кількох
років накопичують будівельне та інше
сміття біля річки Бобриці, наражаючи
село та його мешканців на екологічну
небезпеку.

разів більше речовин, які викликають
рак, ніж в сигаретному димі. Окрім того,
спалювання листя шкодить дітям, і може
викликати алергічне запалення слизової.
Варто пам’ятати, що спалювання
листя тягне за собою адміністративну
відповідальність і штраф у розмірі до
30,6 тис. грн.

Спалювання листя

Незаконні забудови

Численні багаття, які димлять ще не
один день — традиційна картина осені,
яку ми пам’ятаємо з дитинства. Але давайте врешті усвідомимо, що не всі старі
звички корисні.
Уявіть собі, що 1 т тліючого листя прирівнюється до 30 кг чадного газу. Дим
вогнища з листя містить приблизно в 350

Сміття

Сміття є болючим питанням саме навколо озер: рибалки й туристи залишають після себе купу всякого непотребу.
Частково — через власну невихованість,
але здебільшого — через відсутність достатньої кількості контейнерів для сміття.

АКТУАЛЬНО

Як працює благоустрій нашого села

Цікаве спостереження щодо
оплати жителями Бобриці внесків по договорах з благоустрою
села: певна кількість бобрицьких
пенсіонерів щомісяця справно їх
сплачують, не зважаючи на невисокі пенсії та витрати, пов’язані
з негараздами похилого віку (ті
самі ліки). Тоді як значно більша
кількість молодих жителів села
або взагалі не сплачують внески,
або свого часу оформили договори, але «забувають» вносити щомісячну плату за благоустрій.
Нагадаємо, звідки почалися
ці договори. У 2014 році, порахувавши, скільки грошей із сільського бюджету витрачається

на роботу комунального підприємства, було вирішено зменшити дотаційний тягар шляхом
введення в дію системи оплати
послуг КП із благоустрою села самими бобричанами.
Це було б вигідно усім: незначна щомісячна оплата від кожного
двора (тоді це було від 50 грн на
місяць, хоча дехто платив і по 100,
і по 150 грн) звільнила б величезні
гроші із сільського бюджету.
1 квітня 2014 року був
оформлений перший договір та
сплачений перший внесок на
благоустрій села, а всього в тому
році було десь 5% бобрицьких
адрес (дворів), які зрозуміли важ-

ливість і вигідність для всіх таких
внесків. Наразі, через 7 років,
маємо біля 30% — тенденція до
зростання є, але доволі квола.
Що б отримали бобричани,
якби внески за роботу КП сплачували всі жителі села? Сільський
бюджет звільнився б від дотаційних видатків на комунальне підприємство, з’явилися б нові можливості і проекти, а вже існуючі
втілювалися б набагато швидше.
Комунальне підприємство змогло
б набрати потрібний штат працівників, щоб здійснювати повний
перелік всіх необхідних послуг: від
різноробочих до спеціально-професійних. Роботи з благоустрою
проводилися б однаково по всьому селу (наразі більше задіяний
центр через нестачу робочих рук).
Послуги КП стали б ефективнішими (своєчасний ремонт техніки,
можливість закупівлі потрібних
матеріалів у достатній кількості,
наприклад, піску для посипання
слизьких доріг взимку, інсектицидів для боротьби з амброзією,
фарби тощо).

«Дикі» звички столичних забудовників дійшли і до Бобриці. В селі збільшилася кількість випадків будівництва
житлових будинків на землях для особистого сільського господарства та навіть без жодної дозвільної документації.
Зазвичай, це робиться на продаж.
Комерсант отримує гроші, а Бобриця —
купу проблем: від збільшення щільності забудови та навантаження на інфраструктуру доріг до погіршення екології
через встановлення дешевих і неякісних
систем каналізації тощо.
Прикладів багато: нове «котеджне
містечко» у заплаві річки Бобриці, кілька
ділянок ОСГ по вул. Набережній та інші.
Питань справді вистачає. Але вирішувати їх повинна сама місцева громада, активно співпрацюючи з обраними
депутатами Білогородської сільської
ради, яка має всі повноваження для
активних дій щодо захисту інтересів
мешканців.
Іван ЛІСНИЙ

Тож закликаємо бобричан,
які ще не оформили договори з
КП, зробити це якнайшвидше (це
можна зробити в електронному
вигляді за адресою: 7981@ukr.
net), а тих, хто підписали — не
забувати сплачувати щомісячні
внески. Суму внеску обираєте
самі, мінімальна — 150 грн.

150 грн / міс.
вартість договору з благоустрою
30 грн
вартість одного мішка для сміття
Вивіз сміття
кожні вівторок та суботу

Заключити договір можна
в КП «Бобриця»
+380 (98) 448-79-53
e-mail: 7981@ukr.net
вул. Шкільна, 6, с. Бобриця

Порада від
розсадника
PROXIMA
Найдешевший і найпростіший спосіб фіксації щойно
посаджених дерев для запобігання падіння від вітру.
Зверху в трьох брусках
необхідно просвердлити отвори діаметром 6мм. Всі отвори
разом через мішковину стягнути однією стяжкою з будівельного або автомагазину.
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Підсумки культурного сезону: кіно, скульптура, спорт

Про що говорять
скульптури

Рея Марментіні (Іспанія)

У Бобриці скульптор залишить для нас роботу «Ангел».
Ось як її характеризує сама авторка: «Моя робота символізує
ангела — крилату істоту, яка
виривається з космічного яйця,

щоб жити між паралельними
реальностями. Горизонт, показаний крилами, розділяє два
простори, де вона мешкатиме.
Скульптура демонструє різні
частини нашого справжнього
Я: позбавляючи інтелекту, показує нас як земних звірів, істот, пов’язаних із природою на
землі; та високоінтелектуальних особистостей, пов’язаних із
природою космічною».

Недім Хадзіахметович
(Сербія)
У Бобриці митець виконує
скульптуру з металу за своєю
авторською технікою. Робота
називається «Стрілець». Скульптура належить до авторського
циклу «Дивідуалізм і видима
симетрія». У візуальному сенсі
ми бачимо композицію, сформовану через силует і перехрещені металеві площини. У символічному сенсі скульптура сягає своїм корінням як у давньогрецьку міфологію, так і в український козацький фольклор і
традиції; об’єднання вершника

Александре Попхадзе

та коня — символізм духовності
та витривалості в одній композиції, одна візуальна цілісність.

дітною за формою, що роздивлятися її можна годину і забути,
що вона виконана в граніті.

Александре Попхадзе
(Грузія)

Олена Додатко (Україна)

У межах симпозіуму митець
працював над роботою «Позитивна енергія». У ній Александре описує зв’язок форм
у просторі. Ці форми різні —
пластичні та геометричні. Разом вони створюють тандем,
який грає в камені та ділиться
зі своїм глядачем виключно
позитивною енергією, створюючи гармонію навколо нього.
Скульптура є чималою за вагою
та розміром, проте такою тен-

Слідами «Козацького рейду»
Бобриця — один із основних осередків кінно-спортивного туризму України.
Тут відбуваються події, що об’єднують
кіннотників усієї країни. Зокрема, це
головний трейл року — «Козацький
рейд».
50 кілометрів мальовничими полями, лісами та дамбами навколо Бобриці, Жорнівки, Дзвінкового і Малютянки
— це справжнє випробування на витривалість, для якого потрібні не лише
неабиякі вміння їздити верхи, але й
навички спортивного орієнтування та
вміння визначати темп руху і їхати із заданою швидкістю. Додамо ще й тренованість коня, щоб проходити маршрут
такої складності.
«Козацький рейд» — це щорічний захід, який привертає увагу до нашого козацького минулого у контексті сучасно-

Недім Хадзіахметович

го урбанізованого суспільства, а також
до коней як його невід’ємної частини.
19 вересня вершники змагались
у двох заліках: за заданою швидкістю
(коли потрібно було чітко дотримуватись
обраного темпу) та за максимальною
швидкістю.
Залік із заданою швидкістю виграла бобрицька команда (клуб Arion
Endurance), але основним результатом
стало встановлення нового швидкісного
рекорду траси: Віталій Скоцик на ахалтекінській чистокровній кобилі Ярмелєк подолав маршрут за 2 години 34 хвилини.
Це висока швидкість навіть для легкої
траси без орієнтування, тому щиро вітаємо переможців!
Кінний клуб Arion Endurance регулярно проводить змагання та трейли, а також
навчає верхової їзди дорослих і дітей.

Олена Додатко — скульптор-куратор цьогорічного симпозіуму. Дивлячись на цю тендітну дівчину, ніхто в Бобриці
не міг повірити, що вона справді
працює з гранітом самими важкими шліфувальними інструментами.
У межах III Міжнародного
скульптурного симпозіуму в
Бобриці Олена Додатко створила роботу EXPECTATION
(«Очікування»). «Очікування»
— це про сенси нашого буття,
нашої рішучості. Робота ста-

вить кожному глядачеві актуальні питання: «Чи будемо
ми пливти за течією: сидіти у
своїх думках і середовищі, нам
звичному? Чи вийдемо за межі,
за ґрати своїх думок та змінимо середовище навколо себе?
Який вибір ми робимо щодня:
очікувати або діяти рішуче?» —
розповідає автор.
Робота має висоту більше 2,5
метрів і складається з 3-х частин граніту, що гармонійно поєднані між собою і творчим задумом становлять одну фігуру.
Характерною рисою скульптури
є унікальне поєднання металу
та каменю. Творчий результат
Олени дуже сподобався всім,
хто його бачив.

Bobritsa Film Festival 2021 зібрав
більше 4000 гостей
Громада села Бобриці вже четвертий
рік поспіль фінансує проведення Міжнародного фестивалю кіно, який безкоштовно показує широкій аудиторії не лише
найгучніші українські фільми, а й роботи
з усього світу.
На конкурсну програму цього року
було подано 26 робіт з 14 країн світу,
таких як Україна, Канада, Чилі, Іспанія,
Швейцарія, Туреччина, Велика Британія
та інших. Переможців визначало професійне журі у складі продюсера та члена
Української кіноакадемії Наталії Лібет (голова журі), продюсера та очільника «Евос
фільм» Ольги Матат і члена Української
кіноакадемії, сценариста, режисера та
продюсера Сергія Касторних.
Кінофестиваль відбувся просто неба:
дійство тривало два дні в центрі Бобриці
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Фото – Любов Мовлянова

Днями завершився III Міжнародний скульптурний симпозіум BOBRITSA SCULPTURE
VILLAGE. Результатом симпозіуму стало створення митцями чотирьох робіт, що стануть
частиною цілісної композиції
скульптурного парку села Бобриці.
Цього року експериментувати із формами в камені та
металі були запрошені скульптори із Грузії, Іспанії, Сербії
та України.
Тема симпозіуму — довільна. Митці втілили свої кращі
улюблені форми, які вже припали до вподоби жителям міст
і містечок від Європи до Сходу.
Пропонуємо познайомитися
з учасниками III Міжнародного
скульптурного симпозіуму та їх
роботами.

одночасно на п’яти локаціях. Тут демонстрували фільми на великому екрані, проводили какао-церемонії, запускали повітряних зміїв, грали з дітьми, проводили
майстер-класи зі сценарної та акторської
майстерності, гриму, художнього мислення та йоги.
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