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Випуск здійснюється за фінансової
підтримки Zagoriy Foundation в межах
проекту #ЩедрийВівторок
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БЛАГОДІЙНИЙ МАРАФОН
В БОБРИЦІ

Напередодні Дня святого
Миколая 6 родин з Бобриці та
два комунальних підприємства
перетворилися на Миколайчиків
і взяли участь у благодійному
марафоні «БлагоДій».

«БлагоДій» — це тиждень добрих
вчинків, під час якого родини мають виконати 5 добрих справ: допомогти тваринам, природі, людині, громаді та собі. З
ідеєю благодійного марафону Бобрицький фонд «Розвиток і благоустрій» взяв
участь у конкурсі мінігрантів до Щедрого
Вівторка за фінансування Благодійного
фонду Zagoriy Foundation. Конкурс мінігрантів до Щедрого Вівторка покликаний підтримати найкращі благодійні
ініціативи, спрямовані на збільшення
кількості людей, які долучаються до благодійності у легкий та креативний спосіб.
Ідея благодійного марафону «БлагоДій»
перемогла в конкурсі та отримала від
Zagoriy Foundation фінансування в розмірі 24 900 грн на організацію марафону.
З 11 по 18 грудня 6 родин та два комунальних підприємства (Комунальне
підприємство «Бобриця» та Комунальне
підприємство «Громадський захист») виконали близько 26 добрих справ, а саме:
— змайстрували 5 годівничок для пташок;
— здали більше 30-ти кілограмів вторсировини;
СТОР. 3

СКВЕР МРІЙНИКІВ — НОВА
ЛОКАЦІЯ В КАЗКОВОМУ СЕЛІ
Перетворення громадського простору по вулиці Білогородській
(на в’їзді в Бобрицю) розпочалося у 2017 році з толоки та спільнокошту,
коли найактивніші жителі села розчистили територію, висадили сосни
Веймутова та чорні австрійські, зробили скважину.
Наступним етапом оформлення
скверу стала передача громадському
простору та встановлення 30 жовтня
минулого року Романом Іваненком та
Сергієм Конновим трьох скульптур,
створених у межах проекту Bobrіtsa
Sculpture Village. «Стрілець», «Час» та
«Близнюки. Протилежності в схожості» створені майстрами із Сербії, Іспанії
та Польщі. Разом зі скульптурами була
встановлена підсвітка, що вмикається у
вечірній час і додає особливого візуального ефекту скульптурам та атмосфери
скверу.
Третім кроком оформлення громадського простору стане остаточне впорядкування території, а саме: облаштування доріжок, систем поливу та озеленення багаторічними злаковими
згідно ескізного проекту і надання їй офіційного статусу сквера Білогородською сільською радою в 2022 році.
Приємно закцентувати увагу на тому, що вся ця краса зроблена чи подарована нам не кимось, а створена нами, жителями Бобриці. Приємно бути творцем!

Екскурс в історію
Давайте сьогодні поринемо в історію нашого
села, яку відтворили в книзі «Безсмертна частка України — маленька Бобриця моя!» Грекова
Людмила Афанасіївна та Ковальчук Микола
Андрійович.
Село Бобриця утворилося з розрізнених хуторів у 15-16 ст.
У 1648 році новий військово-адміністративний апарат роздавав землі церквам та монастирям. Село Забір’я та окремі хутори Бобриці були передані у володіння Київського Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Започаткування нашого села під назвою адміністративної
одиниці «деревня Бобриця» датується 1648 роком.
Трохи пізніше, у 1787 році, Катерина ІІ здійснила подорож
Україною, під час якої роздавала козацькі землі російському
дворянству, польським панам, українській старшині. Так, у
Білогородці пан Вишневський одержав 546 десятин землі, а
пан Ляшинський — два водяні млини. Ще 1000 десятин землі
понад шляхом Київ-Житомир було подаровано українському
панові О.М. Терещенку. Йому ж Катерина ІІ видала грамоту
на володіння селом Лука. Найбільше землі отримав пан Юзеф
Залевський, який став першим господарем Музичів. А піщані, зарослі лозою, дубами, березами та вільхами малородючі
землі Бобриці не сподобалися жодному панові, тому й залишилися вільними, казенними. І той, хто перепливав через річку
на правий берег, тікаючи від панського гніту та неволі, ставав
вільним.
СТОР. 2
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НЕЗАКОННА ЗАБУДОВА

«ПЕРШІ ЛАСТІВКИ»
ІЗ СОФІЇВСЬКОЇ БОРЩАГІВКИ.
ПОВЕРНЕМО ЇХ НАЗАД?
Влітку 2021 року на землях
сільськогосподарського призначення в заплаві
річок Бобриці та Ірпеня жителі села побачили
загадкові бетонні прямокутники, які пізніше
почали перетворюватися на ніби будинки.
А згодом в Інтернеті з’явився сайт так званого
котеджного містечка «Літо». В коментарях
вказано походження тих, хто здійснює
комерційну будівельну діяльність – Софіївська
Борщагівка. Точніше, приклади реалізованих
«вдалих проектів» там. Дістались і нас…

C

хема «заробітчан» проста: ділянка в два гектари з цільовим призначенням «Для ведення
особистого селянського
господарства» ділиться
на 40 дрібніших ділянок
з таким самим цільовим призначенням (це не заборонено).
Далі без дозвільних документів будуються 40 будинків,
продаються, як вийде, подекуди, як «пуста ділянка». Далі
покупець ніби сам собі будує
дім для ведення «особистого
селянського
господарства».
Або ж намагаються ввести в
експлуатацію по так званій

будівельній амністії. Що порушує така діяльність?
По-перше, цільове використання земельних ділянок, а саме
в статті 5 Закону України про особисте сільське господарство вказано, що земельні ділянки особистого селянського господарства можуть використовуватися
для ведення особистого селянського господарства, товарного
сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства. А в статті 6 цього ж Закону
зазначено про можливість будівництва об’єктів нерухомості на
землях сільськогосподарського
призначення, але за умови, що

подальше функціональне використання цих об’єктів відповідатиме цільовому призначенню
земельної ділянки. Очевидно,
що тут ціль використання — продаж третім особам для проживання, а не сільськогосподарське
виробництво.
По-друге, генеральний план
села Бобриці, що веде до порушень усіх нормативних розрахунків по навантаженнях на
інфраструктуру. Відповідно до
генплану села Бобриці на двох ділянках запланована рекреаційна
діяльність, під яку і прораховувалося відповідне інфраструктурне та соціальне навантаження.
Будівництво на цих ділянках
десятків будинків призводить до
незапланованого збільшення навантаження на інфраструктуру в
десятки разів. Бо за планом там
був один будинок.
По-третє, відбувається порушення меж водоохоронної зони
річки Бобриці та заподіюється шкода екосистемі водного
об’єкта державного значення —
річці Ірпінь, оскільки самочинне будівництво відбувається в
межах заплави.
Вигода тих, хто це затіяв,
очевидна — купити дешеву
землю і збути з будинками в
рази дорожче. А ось вигоди
для громади ніякої, адже цінні землі знищуються, порушується баланс природної території, ніяких доходів у бюджет
ця «діяльність» не дає. Майже
водночас на мапі з’явилися ще
два схожих об’єкти — так зване
котеджне містечко «Лісовий
маєток» та котеджне містечко Waterside. Факти порушень
зафіксовано бобрицьким депутатом Романом Іваненком
(питання, правда, чому не працівниками сільради?), подано
відповідні звернення до Державної інспекції архітектури та
містобудування і Держкомзему.

Механізм боротьби з незаконним будівництвом є, реакція контролюючих органів
залежить від масовості скарг.
Кожен житель села Бобриці
може приділити пів години для
збереження обличчя нашого
села і підтримання правового
порядку.
План дій такий:
1. Перевірити цільове призначення ділянки, на якій ведеться забудова, в Кадастровій
карті України (онлайн). Якщо
земельна ділянка має цільове
призначення «Ведення особистого селянського господарства», то на цій ділянці можливе будівництво будівлі, що
використовуватиметься
саме
для ведення ОСОБИСТОГО господарства. Якщо їх декілька чи
є телефон/сайт для продажу, то
це очевидне порушення цільового використання землі.
2. Перевірити відповідність
забудови генеральному плану
села — це можна зробити в землевпорядника Олега Дубеля,
який працює за графіком: середа, п’ятниця з 09:00 до 13:00
в приміщенні колишньої сільради. Кількість будинків на ділянці (і кількість ділянок) має відповідати генеральному плану.
3.
Перевірити
наявність
дозвільних
докумен-

тів на будівництво на сайті
www.e-construction.gov.ua.
4. Якщо є порушення — зробити фото і написати звернення
в три інстанції: сільраду, Державну інспекцію архітектури
та містобудування України та
Держкомзем (відправляти рекомендованим листом чи електронно). Приклад заяви можна
взяти в офісі Комунального підприємства «Бобриця» за адресою: вул. Шкільна, 6 або за цим
QR-кодом:

Комфортне життя в Бобриці
залежить від того, чи
змусимо ми «новоприбулих»
ділків із сусідніх громад
дотримуватися генерального
плану села Бобриці, чи вони
нам влаштують забудову
за «кращими зразками»
Софіївської Борщагівки та
Крюківщини.

РЕТРОСПЕКТИВА

Екскурс в історію
СТОР. 1

Ці селяни — козаки втікачі й започаткували наше село, розширюючи
хутір Стражники (сучасна Стража), в
якому поселилися перші Данченки, Ігнатенки, Ярошенки, а пізніше — сім’я
Потапенків. Це і є колиска нашого села.
А потім уже з’явилися з Житомирщини
Ковальчуки, Щеглі, Незенки та Королі.
А ще — переселенці із Забір’я: Ткаченки, Лози, Прищепи, а також Забудські з
Луки.
У своїй книзі наші односельці так
описують Бобрицю: «У лісах Київщини
загубилося невеличке село Бобриця.
Віддалене від великих шляхів сполучення, жило воно тихим, спокійним,
розміреним життям хліборобів. Люди
орали землю, сіяли хліб, годували худобу. Збирали в лісі гриби та ягоди. Торгували — чим Бог послав. Навпростець
через Білогородку і Чайки, або через

Будаївку, ходили в «базар» до Києва або
в ту ж Будаївку».
У 1886 році в Бобриці з’явилася перша парафіяльна школа. У 1929 у центрі
села побудували нову велику дерев’яну
школу за грошову премію об’єднаного
колгоспу с. Бобриця ім. Першого травня, і згодом вона отримує статус семирічної, в якій навчалися діти з Луки,
Княжичів, Жорнівки, Забір’я. У 1952
році в школі навчалося 214 учнів, були
авіамодельний гурток, фотогурток, вітрина для свіжих газет, шкільна бібліотека, найперший у селі телевізор.
У 1972 році в Бобрицю пустили автобус, перший маршрут його пролягав
вул. Садова.
У 1978 році Бобрицьку школу закрили, і тепер діти навчаються в новозбудованій школі с. Білогородка. Тільки через
15 років, у 1993 році, відкривають початкову школу в нашому селі.

У 1995 році була заснована Бобрицька сільська рада, головою обрали колишнього директора школи Качаненка
О.М. З 2006 по 2010 роки сільським
головою був Данченко В.О., а з 2010
по 2020 роки в Бобриці працював сільським головою Король О.Г.
Протягом багатьох століть історичного існування Бобриця не мала своєї
церкви, і тільки в 1997 році було зареєстровано православну релігійну громаду с. Бобриці, імпровізований храм
облаштували в невеличкій кімнаті будинку культури. У 2001 році розпочато
будівництво храму Покрови Пресвятої
Богородиці, настоятелем якого став
Ростислав Корчак.
Бобриця багата на відомих людей.
Серед них — поет Король Петро Макарович, багаторазова чемпіонка України та
СРСР з художньої гімнастики Лабунець
Лідія Григорівна, директор Боярської

Лілія Урманова
школи №3 Михайлова Стелла Євгенівна.
У нас знаходиться відкрита садиба-галерея сучасного українського художника
Володимира Слєпченка.
Тож запрошуємо завітати в Музей
історії села Бобриці й разом здійснити
подорож історичним минулим нашого
села та віднайти цікаві факти про ваш
родовід.
Лілія Урманова
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БЛАГОДІЙНИЙ
МАРАФОН В БОБРИЦІ

СТОР. 1

— допомогли 5 сім’ям села, які опинилися в складних життєвих обставинах (передали ліки, дрова, пральну машинку, речі та солодкі подарунки);
— зробили благодійний внесок на розвиток діяльності бобрицьких
організацій:
● «Здорова Бобриця» — 100 грн;
● КП «Бобриця» — 1750 грн;
● БФ «Розвиток і благоустрій» — 500 грн;
— разом прикрасили різдвяну ялинку, таким чином підтримавши
місцеву традицію і створивши святковий настрій собі та односельцям.
Щиро дякуємо всім учасникам благодійного марафону за справжнє
диво, диво щедрості і безкорисливої допомоги. Бажаємо вам душевної
радості, миру в домі та побільше сімейних вечорів!
Сподіваємося, наступного року до «БлагоДію» приєднається вся Білогородська громада, і будемо творити дива разом!
Щедрий Вівторок — міжнародний благодійний рух, який є частиною
GivingTuesday. День, який надихає мільйони людей робити добрі справи
та популяризує культуру благодійності.
Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році Глібом, Катериною та Володимиром Загоріями для реалізації благодійних
проєктів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім’ї Загорій досвід благодійництва, що дозволяє робити вражаючий внесок у розвиток України. Фонд на довготривалій основі підтримує важливі для українського суспільства ініціативи та бере участь
у заходах, спрямованих на популяризацію благодійної діяльності. Пріоритетним напрямом діяльності Фонду є розвиток культури благодійності. В цьому напрямі Фонд систематично впроваджує сталі проекти й
окремі активності.

ЗАПРОШЕННЯ
Дорогі сусіди!
У період, коли Бобриця мала окрему
сільську раду, ми затвердили і виконували
Стратегію
розвитку
села Бобриці.
Період її цілей був
визначений до 2020
року. З метою затвердження нового документа і фіксації нових
цілей розвитку нашої громади у червні 2021 року була організована Стратегічна зустріч у межах вже нової, Білогородської сільської ради.
Коли закінчиться будівництво дитсадка-школи?
Чи скоро в Бобриці буде аптека та амбулаторія?
Чи правда, що в Бобриці планується каналізування центральної частини?
Коли бобрицькі озера будуть закріплені за громадою?
На ці та інші питання можна буде отримати відповіді в найближчі вихідні.
Запрошуємо 29-го січня, в суботу, о 10-й ранку жителів Бобриці для
підбиття підсумків реалізації Стратегії розвитку села на 2017 — 2020 роки,
обговорення напрацювань щодо цілей розвитку села Бобриці до 2027
року та їх затвердження.
Ваша участь дуже важлива! Орієнтовна тривалість обговорення —
2 години. Кава і чай, як завжди, будуть!
Роман Іваненко,
Голова Правління Бобрицького сільського
благодійного фонду «Розвиток і благоустрій»
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Звіт Бобрицького благодійного
фонду «Розвиток та благоустрій»
за 2021 рік
Змін, не підкріплених фінансовим ресурсом, не буває. Сім років тому свідомі жителі
Бобриці об’єдналися в Благодійний фонд, що
має на меті сприяти розвиткові села. Минулого року до нашої команди приєдналася менеджер з розвитку Наталія Давидюк.
Протягом 2021 року учасники Фонду фінансували Бобрицький ярмарок, третій Міжнародний скульптурний симпозіум Bobritsa Sculpture
Village, кінофестиваль Bobritsa Film Festival, будівництво містка через р. Ірпінь та інше.
З детальним звітом діяльності Фонду за 2021 рік можна
ознайомитися, відсканувавши
QR-код, або за посиланням:
http://bobrytsya.kiev.ua/zvit.
Загальна сума фінансування проектів
становила 2 373 120 грн. З них: 5000 грн —
спільнокошт, 198 030 грн — Державне агентство України з питань кіно на організацію
кінофестивалю Bobritsa Film Festival, 24 900
грн — фінансування від Благодійного фонду
Zagoriy Foundation на організацію Благодійного марафону «БлагоДій», 2 145 190 грн —
профінансували члени правління БФ «Розвиток та благоустрій» Владислав Панченко,
Юрій Яковенко, Сергій Шкула, Денис Лисенко, Сергій Коннов та Роман Іваненко. Різні
проекти профінансовані в різній пропорції.
На 2022 рік учасники Фонду запланували
профінансувати реалізацію таких заходів:
— бобрицькі ярмарки (травень — жовтень);
— Шостий міжнародний конкурс карикатур;
— «Том-Соєр Фест»;
— П’ятий міжнародний кінофестиваль
Bobritsa Film Festival;
— IV Міжнародний скульптурний симпозіум Bobritsa Sculpture Village;
— велопрогулянки для популяризації
проекту створення Національного парку
(травень — жовтень);
— велогонка;
— Благодійний марафон «БлагоДій»;
— чотири випуски газети «Наша Бобриця»;
— проект музею — туристичного центру;
— встановлення візуалізацій козацьких
митниць вздовж річки Бобриці за ескізами
Миколи Ковальчука.
Крім того, за участі Фонду заплановані
такі заходи:
— громадські обговорення Стратегії розвитку села Бобриці в межах Стратегії розвитку Білогородської громади на 2022 — 2027
роки;
— сприяння оформленню статусу озер;
— сприяння наданню статусу природозаповідних зон трьом об’єктам у селі Бобриці;
— сприяння встановленню меж села та закріпленню статусу земель поза межами (збереження заплави Ірпеня та «Ромашкового
поля»);

— сприяння будівництву компостерів для
рослинних залишків;
— створення каталогу скульптур бобрів.
Запланована орієнтовна сума витрат —
2,6 млн грн.
Однак це не вичерпний список того, що
можна зробити. Долучайтеся до творення
простору навколо себе, ставайте співтворцями Казкового села: пропонуйте ідеї, підтримуйте спільнокошти. Разом ми зробимо
більше!
Контакти для зв’язку: +380 (96) 471-75-40,
pmcreator20@gmail.com, Наталія.
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Сортуймо правильно!

Казкові люди Бобриці
І знову ми пишемо про вас, Казкових жителів Бобриці!
У цьому номері хочемо розповісти про митця, який
попри те, що має власних творів вже на цілу виставку, не
продає їх, хоча охочих купити вистачає. І ви вже, напевно,
здогадалися: мова піде про Дмитра Шелковенка.
Дмитро разом із родиною оселився в Бобриці
наприкінці 2009 року, хоча село привабило його видом
на перше озеро та весняним лісом ще в 2004-му. Спочатку
Дмитру сподобалася мала кількість населення в селі,
будинок його родини був крайнім на вулиці. Зараз же,
хоч і не подобається велике перенаселення-заселення
Бобриці, та все ж приносить задоволення знайомство та
спілкування з новими друзями.
Одного разу, боляче вдарившись ногою об газоблок,
що стояв у сараї, Дмитру спала на думку ідея прикрасити
цей блок та розмістити в саду. З цього і почався його шлях
як скульптора. «Для мене це не творчість, а психологічне
розвантаження. Камінь, як акумулятор — накопичує надлишкову енергію, як негативну так
і позитивну, а потім віддає. Тому ці акумулятори стоять у мене вдома, і я ними користуюся,
коли треба підзарядитися. Спершу буває важко почати, можу декілька вечорів просто ходити в
майстерню, пити вино, слухати музику, палити і дивитися на новий камінь. А як почнеш, то вже
важко зупинитися, ця штука вже керує мною. Відчуття такі, що хочеться співати, що я і роблю, бо
ніхто мене не чує і не бачить», — ділиться Дмитро.
Нині в його доробку вже 10 скульптур із газоблоку та дві — зі стального дроту.
Окрім творення скульптур, Дмитро має ще одну пристрасть — подорожі: «Подорожувати ми
почали з дружиною з 2004 року. Країни вже давно кинув рахувати, думаю, більше 35, в більшості
з них були по кілька разів».
Дмитро дуже розчарований, що люди занапастили комфортні умови на планеті, де живемо. Він
переконаний, що такі умови були не завжди, і нам дуже пощастило цим користуватися, але цей
процес вже не зупинити.
І завершуємо наше знайомство мріями: «За планом — кинути працювати, мрію про космічні
подорожі, відвідини нових планет, знайомство з іншими цивілізаціями».

Календар заходів від Arion Endurance
Вже кілька років Бобриця
тримає статус основного осередку змагань з кінно-спортивного
туризму та дистанційних кінних
пробігів.
Особливою гордістю Клубу в
2021-му став виступ нашого односельчанина Ярослава Безверхого
на міжнародних змаганнях. Він
посів друге місце на дистанції 100
км без обмеження швидкості на
своїй ахалтекінці з красивою кличкою Кохана.
А наразі клуб готується до сезону 2022, який буде ще яскравішим і потужнішим!
09.04.2022 р. — закриті клубні
кваліфікаційні змагання з ДКП «Пробіги» CEN 20
CEN 40, Бобриця, Arion Endurance.
23.04.2022 р. — відкриті клубні кваліфікаційні
змагання з ДКП «Пробіги» CEN 20jnr, CEN 20 CEN
40jnr, CEN 40 CEN 80, Бобриця, Arion Endurance.

НАПОВНЮЄМО:
Пакет «ПЛАСТИК» — чисті пластикові пляшки.
Пакет «СКЛО» — скляні пляшки, банки, скляна тара та склобій, флакони.
Пакет «ПАПІР» — картон, папір, пакувальні коробки, паперові пакети,
журнали, газети, флаєри.
НЕ ВКЛАДАЄМО:
Пакет «ПЛАСТИК» — поліетиленові пакети.
Пакет «СКЛО» — кераміка, кришталь, дзеркала, ударостійке скло,
будь-які види лампочок.
Пакет «ПАПІР» — тетра пак, лотки з-під яєць, серветки, пергамент, ламінований папір.
Як підготувати пластик для переробки
1. Помийте пластикову тару та висушіть її. В іншому випадку пластик
можуть не прийняти на переробку.
2. Скрутіть тару, видаліть з неї повітря, щоб вона займала менше
місця.
Як сортувати й підготувати скло для переробки
1. Забруднений скляний виріб варто вимити та просушити.
2. Етикетки можна лишити на пляшці, оскільки вони відокремлюються в процесі переробки.

28.05.2022 р. — #equiRogaine «Цвіт папороті»:
змагання зі спортивного орієнтування, 3 години,
Бобриця, Arion Endurance.
Контакти кінного клубу:
Телефон: +380 (67) 477-99-67
Адреса: с. Бобриця, вул. Соснова,150

РЕКЛАМА

Адреса редакції:
вул. Шкільна, 17,
с. Бобриця,
Бучанський р-н,
Київська обл., 08142

Шановні жителі Бобриці! Колектив Комунального підприємства «Бобриця» просить вас звернути увагу на правильність сортування відходів.
Адже саме від цього залежить, чи буде ваше сміття вивозитися безкоштовно або ж за оплату: якщо в пакеті з пластиком, папером чи склом
будуть невідповідні предмети, такий пакет ми будемо вивозити лише за
додаткову плату.
Просимо зберегти пам’ятку!

Як підготувати папір для переробки
1. Видаліть залишки їжі — паперовий виріб повинен бути чистим, сухим, не забрудненим жиром.
2. Видаліть залишки скотча, скріпки, скоби, файли, зшивачі, якщо
вони є.
3. Складіть всю макулатуру щільно.
РЕКЛАМА

Бобрицький сільський благодійний
фонд «Розвиток та благоустрій»
вул. Шкільна, 2, с. Бобриця, Бучанського
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E-mail: bobrytsia@gmail.com
www.bobrytsya.kiev.ua
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