
Соціологи свідчать, що успішні громади мають 
потужний соціальний капітал, тобто вміння спільно 
діяти за власним бажанням. Рушії соціального капі-
талу — це довіра, мережа зв’язків між жителями та 
спільні норми. Останнім часом ми, бобричани, по-
чали більше довіряти один одному та місцевій владі, 
познайомились з новими сусідами та стали частіше 
спілкуватися, активніше погоджувати правила спіль-
ного проживання та взаємодії. 

Щоб далі рухатися цим шляхом, пропонуємо до об-
говорення документ — Кодекс добропорядного жителя 
села Бобриця, що містить норми українського законо-
давства, нормативних актів Бобрицької сільської ради 
та найкращі практики успішних громад. 

Це — проста збірка правил, які роблять наше 
спільне проживання комфортним і безпечним. Ми 
сподіваємося на зворотній зв’язок і вашу активну 
участь у доопрацюванні цього документа. 

Кодекс добропорядного 
жителя села Бобриця

Добропорядний житель села 
Бобриця:

Дбає про суспільну безпеку
— дотримується правил дорожнього руху, 

зокрема швидкості у межах населеного пункту 
— не більше 60 км/год;

— дотримується правил реєстрації та вигу-
лу домашніх тварин (зокрема собак): вигул ви-
нятково на повідку та у наморднику;

— небайдужий: реагує на порушення Зако-
ну України та правил добросусідства Бобриці 
(фіксує правопорушення та намагається пере-
шкодити — телефонує 102, до Бобрицької сіль-
ської ради (045) 985-83-59);

— долучається до спільного захисту 
села  (зокрема під час лісових пожеж).

Дбає про екологію
— береже дику флору і фауну, підгодовує 

птахів і звірів;
— дбає про безпритульних тварин (підгодо-

вує, напуває);
— не спалює сміття та бур’ян (альтернатива 

спалюванню бур’яну — компостування та виго-
товлення мульчі; як виняток можуть бути спа-
лені лише хворі рослини та листя, що не під-
лягають компостуванню);

— веде роздільний збір сміття, вторинну си-
ровину здає на переробку (щосуботи з 10.00 до 
15.00 вторсировину можна здати за адресою: 
вул. Садова, дорога на Ковбасин, за першим 
поворотом направо — вивіска);

— організовує вивіз будівельного сміття в 
передбачені для цього місця (зокрема, за цією 
послугою можна звернутись до КП «Бобриця»);

— надає перевагу пересуванню селом піш-
ки та на екологічних видах транспорту (вело-
сипед, електрокар);

— використовує альтернативні джерела 
енергії (сонячні батареї та колектори, теплові 
насоси тощо).
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Л
юдмила Афанасіївна Грекова, жи-
телька Бобриці, показує альбоми 
зі світлинами: в них — наше село 
півстоліття тому.  Неймовірно, на-
скільки воно змінилося!

Маленькі хатки немов зійшли з 
малюнків Тараса Шевченка. Вразила 
хата «куркуля», що стояла у центрі 
села. Охайний невеличкий будиночок: 
важко повірити, що він належав за-
можному, на той час, жителю села.   

Дуже гарна природа, але й бага-
то піщаних  пустирів — там, де зараз 
знаходяться будинки з доглянути-
ми ділянками. Дороги без асфальту, 
якими, у будь-яку погоду пішки до-
водилося пересуватися бобричанам. 
Ані газу, ані водопроводу, ані теле-
фону... Дійсно, ми зараз живемо на-
багато комфортніше: це треба ціну-
вати й пам’ятати,  коли скаржимось  
на труднощі сучасного життя...

— Людмило Афанасіївно, що 
це за чудова побілена хатка під 
соломою?

— Це — тодішня церковно-приход-
ська школа. Стояла вона  на перехрес-
ті вулиць Шевченка та Леніна (тепер 
Козацька). Потім цю школу знесли. 
А в центрі села збудували нову велику 
школу з восьмирічним навчанням. 

www.bobrytsya.kiev.ua

Кодекс жителя села Бобриця

стор. 2

стор. 3

ВІЗИТІВКА НАШОГО СЕЛА

Історія тривалістю 
в ціле життя 

Кожне село має свою історію, 
культуру та звичаї. Трапляються 
події, які, здавалось би, ніколи 
не забудуться. 
Але... минає час, і спогади 
потроху притрушуються 
пилом забуття, губляться за  
новими подіями та новими 
враженнями.   
Це дуже важливо:  зберігати 
ці спогади, бо вони — наша 
історія, наш досвід. Щоб узяти 
найкраще і  не повторювати 
помилок, щоб шанувати 
пам’ять про наших пращурів — 
маємо пам’ятати.
На щастя, є люди, які 
зберігають ці спогади —  у своїй 
пам’яті, у книжках-мемуарах, 
в альбомах з газетними 
вирізками...

Календар 
весняних толок

15.04. Озера.
15.04 Толока «Ромашкове поле» межа с. Бобри-
ця і Білогородка, вздовж лісу.
22.04. Міжнародний день Землі. Закладання 
нового сквера на в’їзді з Білогородки ліворуч за 
зупинкою.
29.04. Фінальна толока в центрі. 
Слідкуйте за оновленням інформації в групі «Каз-
кове село Бобриця» в Facebook.

Приєднуйтесь!



Доброзичливий, дбає 
про комфорт сусідів

— живе за правилом «ста-
витись до людей так, як хочеш, 
щоб вони ставилися до тебе»;

— дружній і вітається з од-
носельцями;

— чітко дотримується вимог 
законодавства щодо збережен-
ня тиші в будні з 21:00 до 8:00, 
а у святкові та неробочі дні — ці-
лодобово (або за згодою сусідів).

Дбає про добробут села
— сплачує земельний пода-

ток; 
— сплачує податок на неру-

хомість;
— зареєстрував свою під-

приємницьку діяльність у Бо-
бриці  та сплачує  місцеві по-
датки

— уклав договір з КП «Бо-
бриця» на прибирання терито-
рій загального користування;

— інвестує свій досвід, знання 
і соціальний капітал у реалізацію 
Стратегії розвитку с. Бобриця;

— надає перевагу місцевій 
продукції.

Дбає про красу села
знає і дотримується «Пра-

вил благоустрою», слідкує за 
дотриманням іншими;  

— доглядає за  прилеглою до 
фасаду територією (довжиною 
10 метрів або до дороги): не за-
лишає будівельні матеріали чи 
сміття, косить газон, висаджує 
декоративні рослини, квіти;

— при встановленні або ре-
конструкції паркану обирає гар-
монійні природні кольори, нату-
ральні матеріали, за можливості 
— прозору конструкцію не вище 
зросту людини; прикрашає пар-
кан декоративними квітами у 
весняно-літній період;

— для будівництва нових 
споруд використовує натураль-

ні матеріали, поважає природ-
ній ландшафт;

— для прокладки інженер-
них мереж (зокрема електро-
кабеля, телефонного дроту, 
оптоволокна) використовує пе-
реважно підземний спосіб.

Є свідомим та проактив-
ним

— зареєстрував своє місце 
проживання в селі та ввів буди-
нок в експлуатацію (бо залежно 

від кількості мешканців виділя-
ють бюджетні субвенції на ме-
дичні та навчальні заклади, інф-
раструктуру, визначають кіль-
кість депутатів від с. Бобриця у 
майбутній об’єднаній громаді);

— поважає приватну влас-
ність (не використовує неого-
роджені земельні ділянки без 
дозволу власника, наприклад 
для встановлення будівельних 
вагончиків, складання будмате-
ріалу тощо);

— бере участь у житті гро-
мади: започаткував власну іні-
ціативу та/або підтримує чин-
ні (щорічні толоки, ярмарки, 
фестивалі, клуби за інтересами 
тощо);

— бере участь в громадських 
обговореннях щодо вирішення 
проблем села, відвідує засідан-
ня сільської ради;

— сприяє розвитку місцево-
го підприємництва: підтримує 
місцевих виробників.
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Кодекс жителя 
села Бобриця

Стратегія розвитку «Бобриця smART village — 2020»

стор. 1

Яким ми бачимо наше 
село через три роки?

Бобриця — дружнє арт-
село, що поєднує сучасну інф-
раструктуру та природу запо-
відного лісу, де громада дбає 
про кожного мешканця, ком-
фортне і безпечне життя для 
нас та наших дітей у майбут-
ньому. Бобриця — арт-центр 
масштабу країни. Це – місія 
нашої громади і ми будемо 
робити все необхідне задля її 
реалізації. 

Природа і ми
Ліс чистий від сміття, ство-

рені умови для підтримання 
його таким. Дикі тварини та 
птахи — рівноправні мешканці 
села.

Впорядкована цивілізована 
схема сортування та вивезення 
побутових відходів. Організова-
но 3 місця з контейнерами для 
сортованого сміття. Кожен має 
свій контейнер, з якого центра-
лізовано двічі на тиждень заби-
рають сміття.

Туризм, спорт та відпо-
чинок

Мешканці села та гості ак-
тивно займаються кінним ту-
ризмом, коні — частина всіх ма-
сових заходів, а мешканці села 
знають про кінну спеціалізацію.

У Бобриці щорічно прово-
дяться спортивні змагання: трі-
атлон, рибалка, кінні та вело-
змагання.

Облаштовано щонайменше 

2 оглядові майданчики, що є 
місцевими туристичними зона-
ми.Працює інфраструктура для 
водних видів спорту.

Реалізовано комплексний 
проект набережної зони та ре-
конструкції центральної час-
тини села, що включає ярмар-
кову площу, сквер, фонтан, 
архітектурну підсвітку, обла-
штування пішохідних зон. На-
бережна зона — місце для ран-
кових пробіжок і вечірніх про-
гулянок. Парк бобрів, сквер і 
фонтан є центрами відпочинку 
мешканців. Бобриця — сучас-
не арт-село. Щорічно тут про-
водять скульптурні пленери та 
мистецькі фестивалі. Створено 
парк скульптури європейського 
масштабу.

Благоустрій
У Бобриці діють «Правила 

благоустрою», що гарантують 
чистоту та охайність території. 
Їх дотримуються всі жителі. 

В селі діють нові стандарти 
забудови; село має власне кон-
цептуальне обличчя.

Безпека
Працює 20 камер на осно-

вних дорогах та перехрестях; 
рухи по території записуються 
та зберігаються протягом міся-
ця.

Працює дільничий інспек-
тор з безпеки («шериф»).

Організована безпека пере-
сування дітей дорогами села, 
контролюється швидкість.

Інфраструктура
Зручне пішохідне сполучен-

ня у селі — пішки приємно хо-
дити (нових 6,6 км тротуарів).

Бобриця — велосипедна 
«Мекка» за 16 км від Києва, 
початкова «точка» для довгих 
веломаршрутів по області (10,5 
км велодоріжок  територією на-
селеного пункту).

Ідеальне безпечне дорожнє 
покриття від в'їзду зі сторони с. 
Жорнівки до світлофору у смт. 
Білогородка та в’їзду до м. Бо-
ярка.

Село має сучасну навігацію; 
гості села легко орієнтуються на 
наших вулицях.

Бобриця має дитячий садо-
чок, легкоатлетичний стадіон 
з біговою доріжкою, аптеку, 
фельдшерсько-акушерський 
пункт, що працює у режимі 
24/7.

На околиці Бобриці є вели-
кий супермаркет, який зареє-
стрований в селі та сплачує по-
датки в місцевий бюджет.

Село живиться від 2-3 не-
залежних джерел енергопоста-
чання, у випадку аварій — авто-
матичне переключення. Меш-
канці всього села мають можли-

вість підключення та укладання 
договору з Київобленерго.

Всі вулиці мають енергое-
фективне освітлення. Архітек-
турна підсвітка надає характер-
ний вигляд нічному селу.

Духовність та культура
Музей Бобриці модернізо-

вано: створено віртуальний му-
зей, проводяться інтерактивні 
заходи за участю мешканців 
села, туристи з Києва відвід-
ують музей, проводяться лек-
торії.

Бібліотека — сучасний куль-
турно-інформаційний центр та 
літературний клуб, де обміню-
ємось інформацією, зустрічає-
мось із цікавими людьми, про-
водимо поетичні вечори та пре-
зентації нових книжок.

Клуб — сучасний культур-
ний центр, де відбуваються кі-
нопокази, лекторії, навчання, 
майстер-класи та концерти. Ді-
ють гуртки для дітей.

Церква — відкритий храм, 
який є одним із майданчиків 
для спілкування.

Фінансова спромож-
ність

Доведено розмір річного 
бюджету с. Бобриця до 10 млн 
грн. За 2015-20 рр. залучено до 
місцевого бюджету та витраче-
но на розвиток і утримання інф-
раструктури села 34 млн грн.

Розвиток села здійснюється 
коштами місцевих платників по-
датків (бюджет с. Бобриця) та до-
бровільними фінансовими вне-
сками на виконання конкретних 
проектів (викладені в Стратегії 
розвитку) через сільський благо-
дійний фонд та спеціальний ра-
хунок в сільській раді.

Якщо ви підтримуєте 
Стратегію розвитку Бобри-
ці та готові підтримати проекти 
благодійного фонду «Розвиток 
та благоустрій» — зателефонуй-
те нам: (093)4549335 (Анастасія 
Алатарцева) або напишіть за 
адресою: alatartseva21@gmail.
com  для організації зустрічі з 
менеджером фонду.

Реквізити  фонду: 
Код ЄДРПОУ 38971954, 
08142, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Бобри-
ця, вул. Шкільна, 2; 

р/р 26003011165273, МФО 
300023 в ПАТ «Укрсоцбанк»

Якщо ми неухильно дотримуватимемося правил 
Кодексу добропорядного жителя села Бобриця, 
ми зможемо досягти реалізації амбітної стратегії 
за найближчі три роки.  Таким чином, спільними 
зусиллями Бобриця перетвориться у дружнє 
арт-село,що поєднує сучасну інфраструктуру 
та природу заповідного лісу, де громада дбає 
прокожного мешканця, комфортнеі безпечне 
життя для нас та наших дітей у майбутньому. 



КОМЕНТАР
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У цій школі я працювала 
вчителькою з 1962 року. Школа 
була невеличка — на 150 учнів. 
А дворів тоді було десь із триста. 

— Чи відрізнялися чи-
мось тодішні учні, діти від 
теперішніх? Були якісь 
мрії, сподівання — кимось 
стати, щось зробити видат-
не  у дорослому житті? Яка 
була мотивація вчитися?

— Діти — завжди діти. І на-
вчалися, і бешкетували... Зда-
ється, були трохи добрішими, 
слухнянішими. А щодо мрій: 
життя  важке було тоді. Дуже 
бідно люди жили і працювали 
важко — в колгоспі на полях 
кожен день... Мрія була — ви-
жити. А мотивація — щоб не 
бути гіршим... Батьки з вели-

кою пошаною ставилися до 
школи. 

— А що це за фото з тан-
ком?

— (Л.А. посміхається) Однієї 
зими стільки снігу в Бобриці на-
валило, що хати по вікна засипа-
ло. Так цей сніг танком розгріба-
ли! Я до школи прийшла, а в кла-
сі нікого нема —   всі учні побігли 
дивитись, як танк сніг прибирає...

— Яким ви застали село, 
коли приїхали до Бобриці? 
Чи сподобалися люди, при-
рода?

— Так, і людей дуже багато 
приємних було, і природа чудо-
ва! Дихалося легко, бо з трьох 
боків село було оточене лісом 
і садом, а з четвертого — про-
тікала річка Ірпінь. Старенька 

господиня, у я зупинилася по 
приїзді, Уляна Данченко, роз-
казала, що до Бобриці якось за-
вітав один вчений та був враже-
ний лікувальним різнотрав’ям 
цієї землі. 

«Та ви ж тут по золоті ходи-
те!» — казав він. Уляна Данчен-
ко була впевнена, що Бобриця 
стане курортним місцем, — бо 
з Києва приїздили лікарі, про-
сили наділити землю, аби збу-
дувати санаторій... Це щодо 
природи. Але жити було не так 
зручно, як зараз. Бо ж нічого 
не було: ні газу, ні доріг... Голо-
ві села Олексію Михайловичу 
Качаненкові  (на той час він ще 
був директором школи) довело-
ся все робити з нуля. Дуже ба-
гато він зробив задля того, щоб 
Бобриця наблизилася до свого 
теперішнього стану. 

***
Передивляюсь  вирізки з га-

зети «Вестник песионного фон-
да Украины» №11 (29) за 2004  
рік. В них розповідається про 
історію занепаду нашого села у 
шістдесяті роки:

в 1959 році колгосп у Бобри-
ці (що був створений на базі 
майна бобричан без компен-
сації його вартості) був пере-
творений на 4-й відділ Білого-
родського радгоспу. Прибутків 
для  села практично не було. 
Пізніше бобрицькі землі були 
передані в розпорядження ки-
ївського іподрому, а  все майно 
колишнього колгоспу вивезено 
в Білогородку. Саме після цього 
Бобриця перетворилась в «бес-
перспективне село». З ліквіда-
цією економіки села було ви-
знано непотрібним існування 
сільради, а потім – і школи. 90 
дітей тепер мали вчитися у Бі-
логородці. 

В 1990 році була створена 
ініциативна група, яку очолив 
Олексій Михайлович Качаненко. 
Її наполегливість дала результа-
ти:  в 1995 році за рішенням Київ-
ської областної ради була створе-
на Бобрицька сільрада, яку і очо-
лив Олексій Михайлович. При 
повній відсутності майнових та 
грошових засобів з’явилось бага-
то проблем, які треба було вирі-
шувати, тому роботи вистачало...   

Продовження інтерв’ю  —  
у наступному випуску газети: 
спогади про тодішні бобрицькі 
свята та дозвілля, про поета 

Петра Короля, а також  
невеличкі історії про  цікавих  
людей, що залишили світлий 

слід в пам’яті та історії 
нашого села.

Повний текст інтерв’ю  
читайте на сайті  
www.bobrytsya.kiev.ua

стор. 1

ТЕМА НОМЕРА

Історія тривалістю 
в ціле життя 

Бобрицький сільський голова Олек-
сандр Король окреслює плани на 2017 рік 
та розповідає про нововведення, які ми 
зможемо вже найближчим часом побачи-
ти на вулицях нашої Бобриці. 

— На 2017 рік заплановано реалізувати 
проекти, які були розроблені та подані на 
отримання фінансування у 2016 році. 

Першим проектом є «Будівництво зупи-
нок громадського транспорту в с. Бобри-
ця». Проект передбачає будівництво 11-ти 
зупинок громадського транспорту по тери-
торії населеного пункту. Загальна вартість 
проекту становить приблизно 2 млн грн.

У грудні 2016 року проект подано на 
погодження та отримання фінансування  
від Районної державної адміністрації. Про-

ект погоджено та навесні буде отримано 
перший транш.  

Другий проект — «Капітальний ремонт 
перехрестя вул. Шевченка, вул. Садової 
та вул. Шкільної». Вартість проекту — 2 млн 
грн. Проект передбачає співфінансування 
90%/10% разом з Обласною державною 
адміністрацією. 

Також в цьому році заплановано розро-
бити проект дитячого садочка. 

Окрім планів на рік, бобрицький сіль-
ський голова розповів і про перепони, 
які заважають їх впровадженню. Так, за 
словами Олександра Короля, особливо 
виснажують судові тяжби з Вадимом Глад-
чуком та його постійні виклики поліції. І, як 
виявилося, таких справ чимало!

«Наприклад, восени в центрі села де-
монтували паркан біля нової будівлі кому-
нального підприємства. Побачивши це, пан 
Гладчук викликав поліцію. Декілька годин 
було втрачено на врегулювання ситуації. 
Така ситуація сталася й коли працівники КП 
встановлювали дорожній знак. Громадяни-
ну Гладчуку здалося протиправним понов-
лення дорожнього знака. Ще одним при-
водом для виклику поліції стало вирізання 
кущів уздовж доріг, бо, з погляду заявника, 
відбувалася несанкціонована вирізка ку-
щів», — коментує Олександр Король.

Як виявилося, сам громадянин Глад-
чук не вважає за потрібне дотримуватися 
норм закону. Його будинок, побудований 
ще декілька років тому, так і не був введе-
ний в експлуатацію. Таким чином він ухи-
ляється від сплати податків за майно. 

До речі, як стало відомо, Вадим утри-
мує трьох собак бійцівських порід — стаф-
фордширських тер’єрів, які в 2015 році 
напали на місцеву жительку Бобриці — Ві-
кторію Жданюк та нанесли тілесні ушко-
дження. Суд ухвалив рішення на користь 
Вікторії, але через сплив терміну накла-
дання адміністративного стягання штраф 
стягнуто не було, а оскаженілі тварини за-
лишилися у господаря. Хоча за законом їх 
мали забрати до притулку.  

«Щоб сільська рада ефективно витра-
чала час на розвиток села, а не на органі-
зацію відповідей на безкінечні скарги від 
однієї персони, вважаю, що в таких випад-
ках своє слово має сказати громада села, 
у якої я прошу підтримки в цьому питанні», 
— підсумовує Олександр Король. 

Розмова з сільським головою стосовно 
планів на 2017 рік

Олександр Король, Бобрицький сільський голова

«Ми з Вадимом Гладчуком хоч і су-
сіди, але раніше ніколи не спілкували-
ся. Ця людина веде специфічний об-
раз життя. Два роки тому в нього був 
слабкий паркан з сітки, який часто 
проривали собаки, бігали вулицею та 
навіть забігали до нас у двір. Одного 
ранку я відвела дитину на маршрутку 
та поверталась додому. До будинку не 
дійшла кілька метрів. Собаки налетіли 
на мене, вони вже були оскаженілі.  
І найстрашніше, що в цей час вже май-
же нікого з сусідів не було вдома. 

Я кричала й думала лише про те, 
що моя дитина прийде зі школи й на-
віть не дізнається як я померла. Але 
машини, які проїздили повз, та сусіди 
все ж почули мене. Рятували одра-
зу понад п’ять осіб. Після інциденту я 
півтора місяця провела в лікарні. Ви-
бачень від власника собак я не отри-
мала й досі. За версією Вадима Глад-
чука, я сама залізла до нього у двір та 
роздратувала собак. На своїх сайтах 
він друкував публікації про мене при-
низливого характеру. 

В лікарню до мене прийшла його 
мати та запропонувала компенсацію за 
лікування, яку я прийняла. А Вадим про-
довжив зводити наклепи, запевняючи 
всіх, що я вимагаю гроші. Примирення 
не вийшло, лише провокації. Єдиним 
позитивним моментом в цій страшній іс-
торії є те, що Вадим нарешті встановив 
нормальний паркан і його собаки біль-
ше не бігають по вулиці».

Вікторія Жданюк,  
жителька села Бобриця
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Представляємо вам звіт КП «Бобри-
ця» за 2016 рік, який вперше став дохід-
ним! 

Доходи за 2016 рік склали 934 тис. 
грн. В порівнянні з доходами в 2015 р. 
(730 тис. грн), зростання склало 22%.

Основний фактор зростання доходів 
підприємства — платежі від жителів, які 
зросли на 67% порівняно з минулим роком. 

Навантаження на місцевий бюджет 
зросло несуттєво, всього на 45 тис. грн. 
Поки громада фінансує поточні витрати 
на чистоту власним коштом, з сільського 
бюджету є можливість робити видатки 
на капітальні проекти.

36% доходів комунального підпри-
ємства у 2016 році забезпечили платежі 
населення і підприємств.

Видатки за 2016 рік становили  887 
тис. грн, які зросли на 13%  порівняно з 
минулим роком (774 тис. грн.).

50% видатків становить заробітна 
плата та інші поточні витрати, основни-
ми з яких є: ремонт техніки, паливо та 
мішки для збору сміття.

З 2017 року комунальне підприєм-
ство переїхало з сільської ради в окреме 
приміщення за адресою: вул. Шкільна, 
20, куди зручно прийти та заключити 
договір щодо благоустрою та утримання 
території населеного пункту. Також до-
говір можна отримати і на електронну 
пошту, підписати на занести у зручний 
для вас час.

Звертайтеся будь-яким зручним 
для вас способом:

Адреса: вул. Шкільна, 20 (навпроти 
сільської ради) з понеділка по п’ятницю 
з 08.00 до 17.00, тел. +380 (96) 576 94 83 
(Світлана), e-mail: 7981@ukr.net, сторін-
ка  у мережі Facebook: «Комунальне під-
приємство «Бобриця».

Звіт КП «Бобриця» 
за 2016 рік

АНОНС 

ОГОЛОШЕННЯ

Жителі Бобриці можуть покращувати 
свої навички розмовної англійської в мов-
ному клубі, який створили мешканці Бо-
бриці — Наталія Лисова та Дмитро Шелко-
венко. Він проходить щосуботи об 11:30 в 
Бобрицькій бібліотеці, яка крок за кроком  
стає  інформаційним центром  громади.

Розмовний клуб з англійської мови 
(Bobritsya English Speaking Club) — це від-
критий клуб для всіх охочих поспілкуватись 
англійською мовою зі своїми сусідами та 
друзями. А для сільської бібліотеки — це 
можливість розширити власні кордони та 
стати цікавим місцем для молоді села. 

З першої зустрічі, яка відбулася у лис-
топаді 2016 року, клуб збирається щосу-
боти. На кожну зустріч заздалегідь оби-
рається окрема тема. Учасники вже об-
говорювали свої хобі, проблеми екології, 
Різдвяні свята та інше. Організатор клубу 

Наталя Лисова поділилася з нами історією 
його створення:

«Ідея клубу належить Дмитру Шелко-
венку, він довго мене вмовляв розпочати 
такі корисні дружні зустрічі. У проекті «До-
лина двох рік», окрім іншого, згадується 
можливість відкриття  мовної школи. Саме 
це й наштовхнуло на думку про відкриття 
розмовних клубів іноземними мовами. У 
нашому селі така концентрація творчих, ак-
тивних, натхненних людей, що якось навіть 
соромно стояти осторонь. Чимало людей 
вже на якомусь рівні говорить англійською. 
То чому б не посидіти по-сусідськи, не по-
теревенити іноземною? Я була б щаслива, 
якби хто взявся ще німецький клуб вести, і 
французький також. Ходила б як студентка!»

Чекаємо вас щосуботи об 11:30 в 
Бобрицькій бібліотеці за адресою: вул. 
Шкільна, 6.

Дата: 13 травня 2017 року 
Початок о 14.00. 
Квітковий ярмарок стартує з 11.00.
Розваги:
- майстер-класи для дітей та дорослих 
- фудкорт
- сучасні та фольклорні співочі колективи. 

Запрошуємо до участі! 

Громада долучилася до допомоги хво-
рій дівчинці — мешканці Бобриці. У січні 
та лютому 2017 р. було організовано два 
благодійні майстер-класи з метою збору 
коштів на ліки.

Цієї зими маленька бобричанка за-
хворіла на лейкемію. Добрі серця не 
змогли зостатися осторонь та організу-
вали благодійні майстер-класи з руко-
ділля для допомоги Валерії Котлярській. 
Організатором заходів виступила Олена 
Палій, якій вдалось долучити до допомо-
ги 40 чоловік.

29 січня в Будинку культури с. Бобри-
ця відбувся перший благодійний майстер-
клас з рукоділля. Діти та дорослі із за-
хопленням поринули у творчий процес і 
навчилися плести оригінальні браслети у 
техніці макраме. А потім разом, як одна 
команда, створили «браслет підтримки» 
для дівчинки. Цей невеличкий подарунок, 
як символ підтримки, турботи та надії було 
передано Валерії та її батькам разом із 
коштами, які вдалося зібрати завдяки чуй-
ним та небайдужим людям. 

Загалом учасники благодійного май-
стер-класу зібрали 2355 грн, на які при-
дбано необхідні ліки.

4 лютого пройшов другий благодій-
ний майстер-клас з рукоділля. Жителька 
Бобриці Єлизавета Лебединська навчала 
учасників майстерності валяння з вовни. 
Діти з батьками власноруч виготовляли 
чарівні чобітки, а точніше — справжнісінь-
кі валянки, лише в мініатюрі. Результат 
перевершив усі сподівання. Завдяки цьо-
му заходу вдалося зібрати кошти на при-
дбання книг та конструктора для Валерії 
Котлярської.

Для надання допомоги Валерії 
Котлярській звертайтесь до мами Те-
тяни за тел. 063 958 96 99. Кошти 
можна переказувати на карту Приват 
5168757281064453 Котлярський Д.В.

 Запрошуємо до розмовного 
клубу з англійської!

Допоможемо 
громадою!

 Загальний календар змагань з кінного 
спорту в Бобриці
6 травня — практичний семінар з орієнтуван-
ня.
7 травня — відкриті клубні змагання по Техніці 
кінноспортивного туризму TREC-UA.
20 — 21 травня — відкриті клубні квалі-
фікаційні змагання з дистанційних кін-
них пробігів — Перший етап Кубка 
Президента ВФКСУ. Дистанції CEN20, 
CEN40, CEN80.
24 — 25 червня — Всеукраїнські зма-
гання з техніки кінноспортивного 
туризму TREC-UA — Суперфінал за 
підсумками всіх попередніх сезо-
нів.
7 — 8 липня — EquirandUA — 2017. 
Старт у Бобриці!
30 вересня — 1 жовтня — ФІНАЛ Кубка 
Президента ВФКСУ. Місце проведення —
за призначенням.

12 березня 2017 року відбулися гро-
мадські обговорення щодо добровіль-
ного об’єднання територіальних громад 
сіл Музичі та Неграші. 

На зборах були присутні 178 осіб, які 
мешкають у селах Музичі та Неграші. За-
прошеними були депутати Києво-Свято-
шинської  районної ради Анатолій Костру-
ба і Тамара Бігун та директор з питань роз-
витку Асоціації об’єднаних територіальних 
громад Ігор Абрам’юк.

Одним з основних питань порядку ден-
ного було обговорення проекту рішення 
щодо добровільного об’єднання територі-
альних громад з центром в с. Княжичі. 

Голосування за проект рішення Кня-
жицького об’єднання: 83 «за»; 15 «про-
ти»; 18 «утримались». Вирішили схвали-
ти проект рішення щодо добровільного 
об’єднання територіальних громад Бо-
брицької, Княжицької, Забірської та Музи-
чанської сільських рад в об’єднану терито-
ріальну громаду з центром в селі Княжичі. 

 Громада Музичів готова
 до об’єднання

АНОНС 

Чемпіонат України 
з крос-тріатлону 

в с. Бобриця


