
Фото до статті зроблено під час робіт 

по влаштуванню колотої бруківки на но-

вому перехресті з рухом колом в центрі 

села Бобриця. Гранітна бруківки один з 

чотирьох видів покриття, вздовж пере-

хрестя проходять пішохідна і велосипед-

на доріжки, закінчення робіт — 26 верес-

ня. Така увага до деталей — вже норма в 

«казковому селі Бобриця», як звикли на-

зивати його жителі. Важливі перетворен-

ня відбулись у 2014 році з початком тісної 

співпраці «новоселів», що приїхали в село 

за останні роки і корінних жителів. Було 

буквально так: зібрались і домовились 

спільно будувати село своєї мрії, де збере-

жена природа, комфорт життя не менший 

ніж в місті, але відсутня багатоповерхова 

забудова. Такого села, де хотітимуть жити 

наші діти. 

З того часу у нас впроваджено цен-

тралізований роздільний збір сміття, на 

десятках толок вичищені ліси навколо і 

знищені всі старі стихійні смітники, збу-

дована центральна площа, де проводяться 

ярмарки-фестивалі (якщо ви ще не були — 

то обов’язково завітайте), освітлено всі 

пішохідні переходи, збудовано прозорі 

сучасні зупинки для громадського тран-

спорту в спеціальних «карманах», змонто-

вана система відеоспостереження (більше 

20 камер на основних перехрестях і в’їздах 

в село), зроблений капітальний ремонт 

ФАПу та будівлі будинку культури, збу-

довано два нові сквери для прогулянок і 

нові дитячі майданчики в різних частинах 

села, реконструйовано центральний сквер 

з влаштуванням автоматичного поливу, 

прокладено сім кілометрів нових доріг. На 

черзі реалізації вже розроблених і затвер-

джених проєктів нового дитячого садку, 

памп-треку, півтора кілометрової вело-пі-

шохідної доріжки з парковою зоною.

Спитаєте за які гроші? — Теж спільно. 

Наприклад спільнокоштом жителів роби-

ли ремонт за 120 тисяч гривень у будинку 

хлопця, що воював на сході Україні, теж 

спільнокоштом влаштовували новорічну 

ілюмінацію всіх будівель в центрі села. 

Крім того з 2015 року місцевий бюджет 

Бобриці зріс у більше ніж 10 разів за ра-

хунок реєстрації бізнесів «новоселами», 

цього року власні доходи села будуть 

майже 9 мільйонів гривень. За рахунок 

професійної роботи з проєктами, з об-

ласного та районного бюджетів залучено 

майже 20 мільйонів гривень на розвиток 

інфраструктури. Звіт про використання 

коштів з бюджету регулярно публікується 

в нашій газеті. В той час коли вся країна 

ділить суспільство на «владу», «бізнес» і 

«звичайних жителів», у нас в селі є одна 

громада зі спільними цінностями і цілями, 

яка обирає серед себе на 5 років Голову і 

депутатів для управління територією. Ми 

вже знаємо як збудувати комфорт у селі, 

зробити його багатим, зберігши ідентич-

ність і природу, не перетворюючи його в 

бетонне гетто з багатоповерхівок і складів. 

Звертаємось до наших сусідів в невеликих 

селах нової адміністративно-територі-

альної одиниці — Білогородській ОТГ: в 

жовтні ми оберемо нову спільну місцеву 

раду і вектор розвитку, давайте захищати 

інтереси сіл разом, оскільки кількість на-

ших жителів приблизно рівна Білогородці 

і Святопетрівському. 
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СУСІДІВ!

ІНІЦІАТОР ПРОЄКТУ «КАЗКОВЕ СЕЛО БОБРИЦЯ», ПІДПРИЄМЕЦЬ РОМАН ІВАНЕНКО, БОБРИЦЬКИЙ СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА ОЛЕКСАНДР КОРОЛЬ

НОВІ ЗУПИНКИ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В СЕЛІ БОБРИЦЯ
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Сімейний апарт-готель 

«Заброди» 

Розташований на березі «дру-

гого» озера. Наскільки важлива 

здорова екологія для ведення біз-

несу та власного мешкання — про 

це ми поспілкувались з власни-

цею готелю, Оленою Палій: «За-

броди» — це більше не готель, а 

«зелена садиба». В ній головне — 

це фактор природи та здорової 

екології. Ми розташовані зовсім 

поруч з Києвом, містяни з швид-

ко дістаються до нас щоб відпо-

чити на природі. Найпопулярні-

ше — на вихідні. Приїжджають і 

на більш довгий період — напри-

клад, цього літа у нас проживала 

родина два місяці. Піші або ве-

лосипедні прогулянки — уздовж 

каскаду озер, лісами та луками, 

споживання продукції місцевих 

виробників, участь в масових 

сільських заходах, відвідування 

місцевого музею та вивчення іс-

торії села — все це дає можливість 

переключитися на інший ритм 

життя, оздоровитись фізично та 

психологічно. Я вважжаю, що 

ми допомагаємо Бобриці набути 

статусу розвинутого, незвичай-

ного та цікавого села, місця, яке 

хочеться відвідати чи оселитися в 

ньому. Наші гості — це вже час-

тина спільноти, гуляють лісом, 

їздять велосипедами, створюють 

неповторну атмосферу курортно-

го містечка. Крім того, всі наші 

гості залюбки купують продукти 

місцевих виробників, залишають 

гроші в магазинах, кафе. А ще 

ми маємо певні правила — при-

бирання, сортування сміття, по-

ведінки, і слідкуємо, щоб ті, хто 

до нас приїжджають,  їх дотриму-

вались.» 

Кінний клуб 

Arion Endurance 

Розташований на вулиці Со-

сновій, має прямий вихід до лісо-

вих масивів.  Популяризаторами 

спортивного туризму в Бобриці є 

сім’я Гордієнків — хоча займати-

ся ним можуть не лише спортс-

мени. Леся Гордієнко втілила в 

життя давнішню мрію — засну-

вати кінний клуб. Згодом дода-

лась амбітна ідея провести перші 

в Україні TREC змагання — і це 

вдалось, не в останню чергу за-

вдяки Бобриці: «Коні в першу 

чергу це натхнення, краса, статус 

та культура. Їх утримання коштує 

дорого, і якщо відноситись до них 

правильно, з любов’ю і турботою, 

то заробляти гроші на кінному 

спорті вкрай складно, хіба що на 

невиснажливих для коней трену-

ваннях (що ми і робимо зараз). 

Але цілком реально заробляти на 

супутніх послугах. Я планую роз-

вивати зелений сільський туризм 

як бізнес. Добудувати готельний 

корпус і надавати комплексну 

послугу здорового відпочинку на 

природі: тренування верхи, спор-

тивне орієнтування, майстеркла-

си з туризму, квести тощо. Зараз 

ми з родиною мешкаємо в Києві 

і сплачуємо податки за місцем 

проживання, але з наступного 

року переєстровуємось в Бобри-

цю, і платитимемо 5% податок з 

обороту в бюджет місцевої гро-

мади. Бобриця має унікальний 

природний фактор — ліса, луки, 

пагорби, озеро... Це дуже цінно.  

Кінноспортивний туризм та зма-

гання з дистанційних кінних про-

бігів мають відбуватися по кра-

сивим природним трасам, коні 

повинні долати складні рель’єфи. 

Крім того, тут живуть люди, які 

хочуть розвиватися, люблять 

спорт та здорове активне дозвіл-

ля — тому ми почуваємось в Боб-

риці потрібними, і це мене над-

звичайно тішить. Я вбачаю тут 

величезний потенціал щодо вті-

лення освітніх проектів у галузі 

кінного спорту та туризму. Плани 

в нас наполеонівські, а Бобриця - 

це вже бренд, з яким обов’язково 

все вдасться!»

Бутік готель 

«Бобриця-Дача»

Територія готелю розташо-

вана в чарівному місці — між 

першою дамбою і лісом, просто 

на березі озера. Краса природи, 

спокій і тиша — візитівка готе-

лю. Власники готелю — сім’я 

бобричан — колись закохались 

в чудову бобрицьку природу та 

вирішили оселитись саме тут. 

Згодом, побачивши, що місцева 

громада створює умови для роз-

витку рекреаційного напрямку, 

вклали заощадження в готель та 

ресторан. Місцеві жителі  також 

мають від цього неабияку виго-

ду: податки від нього надходять 

в бюджет села. Крім того, пер-

сонал готелю складається також 

з жителів Бобриці і навколишніх 

сіл. Працюють в готелі бобрича-

ни, білогородчани, кияни і меш-

канці Святопетрівського, шеф-

кухар ресторану — з сусідньої 

Боярки. Так туристичний бізнес 

створює робочі місця близько 

дому. 

Крім перелічених закладів, в 

Бобриці вже будуються ще один 

готельний комплекс і приватний 

пансіон для людей похилого віку. 

Кілька проєктів в розробці. Гро-

мада села змогла створити таку 

модель сучасного розвитку на-

селеного пункту, коли природа, є 

не джерелом сировини на продаж 

чи знищується полями бетонних 

логістичних комплексів, а нав-

паки — найбільшою  цінністю. 

В збереженні природи тепер за-

цікавлені всі жителі, бізнес і міс-

цева влада.  

Заробляти гроші, не знищуючи природні ресурси, а зберігаючи їх як велику 
цінність — такий вибір Бобриці. Останнім часом екологія набирає все більшу 
важливість та значущість, люди готові витрачати гроші на здоровий спосіб 
життя і відпочинок близько до природи. Три роки тому наша громада 
ініціювала проект розвитку економіки на основі екологічного і спортивного 
туризму «Долина двох рік». Ось, вже маємо перші ластівки!

ПЕРШІ ОБ’ЄКТИ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В БОБРИЦІ

З 10.09 по 27.09, на терито-

рії арт-кампусу в селi Бобриця, 

скульптори з України, Угорщи-

ни та Ірану: Влад Волосенко, 

Міклош Штець, Золтан Баланій 

і Баграм Абдоллахі будуть пра-

цювати над створенням об’єктів 

мистецтва.

Учасники симпозіуму мають 

місію доторкнутись до україн-

ської культури: створити в кон-

тексті простору українського 

села скульптури та інсталяції, які 

надалі сформують унікальний 

образ села Бобриця!

Створені в рамках симпозіу-

му роботи, будуть розміщені на 

території улюблених місць від-

починку гостей та жителів села, а 

також на в’їзді до Бобриці.

Проект має звернути увагу 

місцевих жителів на важливість 

візуального образу і аспекту 

краси у змінах, що вносить лю-

дина в навколишній простір, 

підкреслити важливість гармо-

нійної взаємодії людини та при-

роди.

Вплив проекту має пошири-

тися не тільки на місцевість, але 

й на тисячі інших малих громад, 

як такий, що формує іншу сис-

тему цінностей у підході до ство-

рення громадських просторів в 

населених пунктах.

У кожного бажаючого буде 

нагода поспілкувались з митця-

ми на відкритих івентах, в рамках 

симпозіуму, про які розповімо 

пізніше.

Слідкуйте за новинами на на-

шій сторінці та долучайтесь до 

змін у публічному середовищі 

країни!

Симпозіум BOBRYTSIA SCULPTURE VILLAGE 2020 
залучає міжнародну арт-спільноту поєднати твори 
природи та людини!

СИМПОЗІУМ 
BOBRYTSIA SCULPTURE 
VILLAGE 2020

ОЛЕНА ПАЛІЙ, 
ВЛАСНИЦЯ АПАРТ-ГОТЕЛЮ 
«ЗАБРОДИ»

ЛЕСЯ ГОРДІЄНКО, 
ВЛАСНИЦЯ КІННОГО КЛУБУ 
ARION ENDURANC

БУТІКГОТЕЛЬ «БОБРИЦЯ-ДАЧА» 
З ВИСОТИ ПТАШИНОГО ПОЛЬОТУ
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Боротись з цією рослиною 

необхідно, бо амброзія змінює 

структуру грунту, висушує його 

та збіднює на поживні речови-

ни, затіняє аборигенні рослини, 

запобігаючи їх росту. Існує ще 

одна проблема: під час цвітіння, 

у період з середини липня аж до 

перших заморозків, пилок амб-

розії викликає сильні алергічні 

реакції (сльозотечу, чихання, 

підвищення температури тіла). 

Амброзійний поліноз часто су-

проводжується стомлюваністю, 

підвищеною дратівливістю, зни-

женням апетиту, депресією, на-

падами мігрені. 

Кілька років амброзія стала 

помітною в Бобриці. «Що ро-
бить комунальне підприємство 
 «Боб риця» для запобігання роз-
повсюдженню шкідливої рос-
лини?» — з цим питанням ми 

звернулись до директора, Воло-

димира  Будкевича.

«В полях навколо села та 

вздовж доріг амброзія почала зу-

стрічатись часто, і це нова про-

блема. Особливо щільно про-

ростає в місцях, де проводяться 

якість будівельні роботи — на-

сіння завозять з підсипкою, грун-

тами, будівельними матеріалами. 

Бобрицька сільська рада другий 

рік поспіль виділяє гроші на заку-

півлю гербіцидів. Цього літа пра-

цівники КП вже декілька разів 

обробляли уражені ділянки. Ви-

користовуємо «Раундап» — перша 

обробка знищує дорослі рослини, 

друга, через два тижні, — нову 

поросль. За сезон ми робимо де-

кілька таких дворазових обробок і 

бачимо, що з кожним разом ріст 

амброзії все більше пригнічуєть-

ся, вона зникає. Цей спосіб — діє-

вий, значно кращий, ніж косіння. 

Головне — встигати обробляти до 

цвітіння, щоб не з’явилось нове 

насіння. В деяких місцях, де не 

встигаємо обробити гербіцидом, 

косимо. Головне — не дати рос-

лині сформувати пилок.

НБ: «Як ви оцінюєте стан з 
амброзією в Бобриці — катастро-
фічний, помірний, гарний?»

ВБ: «Я б сказав — помірний. 

Ми активно боремось з цією 

проблемою, тому в порівнянні з 

іншими селами-сусідами, у нас 

підконтрольна ситуація. Вод-

ночас можемо краще. Територія 

Бобриці — майже 1 тисячу гек-

тарів, комунальне підприємство 

фізично не може охопити все, 

контролюємо основні дороги, 

тротуари, інші місця загального 

користування. Є багато приват-

них ділянок, або фасадів, де ви-

ростає амброзія. Якщо всі жителі 

також активно будуть боротись 

з цією рослиною, думаю за пару 

років можна її повністю прибра-

ти з території села.»

НБ: «Тож як саме кожному 
жителю у себе на території боро-
тись з амброзією»?

ВБ: «Головне — не допуска-

ти цвітіння рослини, бо сотні 

тисяч насінин миттєво розно-

сяться вітром. Поодинокі рос-

лини краще виривати з коре-

нем до цвітіння. Якщо ділянка 

ураження значна, то обробити 

її гербіцидом «Раундап» (двора-

зово, з інтервалом в два тижня). 

Можна проводити дворазове 

скошування — у період до цві-

тіння та за місяць після цього. 

Дуже важливо відновлювати 

рослинний покрив на пустирях 

та незасаджених ділянках, щоб 

там не з’являлись рослини — 

паразити.»

ВІД РЕДАКЦІЇ: 
Амброзію часто плутають з 

іншими рослинами, наприклад, з 

золотушником канадським. На 

фото ці дві рослини поруч, звер-

ніть увагу. Золотушник також не 

найкорисніша рослина, але у нього 

важкий пилок і він не так легко 

пересувається повітрям, тому не 

викликає під час цвітіння алер-

гійних реакцій, хоча вдома для 

букетів використовувати його не 

варто. 

Села і міста створювались 

для людей, так нам комфортніше 

жити, поруч. З появою автомобі-

лів співіснування ускладнилось, 

в київському передмісті осо-

бливу увагу потрібно приділяти 

зручності пішоходів і велоси-

педистів та їх праву на безпечне 

пересування місцем, де вони жи-

вуть. В Бобриці задачу розподі-

лили на три етапи:

1) Спочатку освітили осно-

вні дороги села, якими пересува-

ється багато авто, щоб уникнути 

темних обочин;

2) Другим етапом було об-

лаштування освітлених і позна-

чених світлофорами, знаками 

та розміткою пішохідних пере-

ходів, монтаж «лежачих» полі-

цейських перед ними. А також 

розміщення знаків, що нагаду-

ють про обмеження швидкості. 

У вересні цього року закуплені 

і встановлюються перші елек-

тронні табло-радари для вимі-

рювання швидкості! — зеленим 

світиться швидкість до 50 км за 

годину, червоним, як нагаду-

вання, що треба її зменшити — 

 понад;

3) Третій етап — це проек-

тування і реалізація ОКРЕМИХ 

від автомобільних шляхів пішо-

хідних і велодоріжок. Почали з 

центру села, на весну 2021 року 

готується реалізація майже пів-

торакілометрового відрізку від 

в’їзду зі сторони Білогородки.

Такі табло застосовуються з 

профілактичною метою. Їхнє за-

вдання — звертати увагу водіїв 

на швидкість руху автівок, що в 

свою чергу має на підсвідомому 

рівні дисципліновувати керму-

вальників і змушувати їх дотри-

муватись безпечної швидкості.

«Амброзія полинолиста» — рослина з Америки, яка успішно окупувала 
всю Європу, в тому числі і територію України. Причина в тому, що амброзія 
здатна продукувати до 100 тисяч насінин, які в умовах грунту можуть 
зберігатися до 10 років.

ПОБОРОТИ АМБРОЗІЮ

БЕЗПЕКА ПІШОХОДІВ В СЕЛІ БОБРИЦЯ

АМБРОЗІЯ ПОЛИНОЛИСТА

ДОРОГИ БОБРИЦІ В У ВЕЧІРНІЙ І НІЧНИЙ ЧАС БЕЗПЕЧНІ ДЛЯ ПІШОХОДІВ

Вул. ЛУГОВА, НОВІ ДОРОГИ ПРОЕКТУЮТЬСЯ 
ЗІ ЗНАКАМИ ОБМЕЖЕННЯ ШВИДКОСТІПЕРШІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОКРЕМОЇ ВЕЛО-ПІШОХІДНОЇ МЕРЕЖІ

ЗОЛОТУШНИК КАНАДСЬКИЙ

Анастасія 
Алатарцева: 

«Ми дуже 

любимо своє 

село і додаємо 

багато зусиль, 

щоб, з одного боку, зберегти його 

культурну ідентичність, а з ін-

шого — привнести щось нове для 

покращення зручності, безпеки 

та комфорту мешкання. Впев-

нена, всі села, що мають не-

байдужих мешканців, прагнуть 

того ж. Багато що нам вдалося. 

Бобриця за останні роки значно 

змінилася на краще та стала 

відомою. Тому будемо раді, якщо 

наш досвід та напрацювання 

стануть в нагоді нашим тепе-

рішнім сусідам по ОТГ»

Катерина 
Котлярська: 

«Найкорис-

ніше, що вба-

чаю наразі в 

об’єднанні на-

ших сіл – це обмін корисним 

досвідом. Думаю, нам всім є 

що перейняти один у одного. 

А якщо ми ще й поєднаємо зу-

силля для вирішення загальних 

завдань – це зробиться набага-

то легше і швидше, ніж поодин-

ці. Головне – щоб нам вдалось 

порозумітися один з одним та 

знайти спільну мову. І щоб в су-

перечках не потонули всі наші 

добрі наміри!»

КОМЕНТАРІ

ТАБЛО-РАДАР ВИМІРЮВАННЯ ШВИДКОСТІ АВТО 
(вулиці Білогородська, Козацька, Соснова)
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П
одорожуючи світом, ми завжди 

захоплено відвідуємо місцеві 

ярмарки, коли кожен покупець 

і продавець знають один одно-

го, подорожуємо комфортними 

сільськими територіями. Потім 

переносимось в наші реалії. Пе-

редмістя Києва: прекрасні ліси, 

родючі ґрунти, цікавість киян до 

природи і місцевої продукції… 

Ніби гарний шанс для сіл перед-

містя зберегти свою ідентичність 

і водночас спрямувати вектор 

на розвиток інфраструктури для 

якості життя.

Шостий рік завдяки об’єд-

нанню зусиль двох засновників 

ярмарку та громади відбуваєть-

ся Бобрицький ярмарок. Це не 

просто базар, а подія-фестиваль 

з певною метою. Бобрицький яр-

марок, в першу чергу, запрошує 

локальних виробників продукції 

з Київщини. За ятками стоять 

безпосередньо власники неве-

личких сироварень, сімейних 

пекарень, пасічники, фермери, 

кондитери і багато інших. «Хенд-

мейд» виробники пропонують 

широкий вибір власноруч ство-

рених якісних та оригінальних 

речей (предмети побуту та одягу, 

іграшки та прикраси). 

На музичній локації «Сцена 

під соснами» талановиті вуличні 

музиканти знайомлять слухачів 

зі своєю творчістю — фестиваль 

співпрацює з проєктом «День 

вуличної музики». Так, колись у 

2015-му в Бобриці виступив гурт 

Go-A, що цього року став пере-

можцем Національного відбору 

до Євробачення. А минулого року 

на нашій Сцені під соснами ви-

ступила фіналістка Нацвідбору до 

дитячого Євробачення Євангелі-

на Замула. Виступають у нас і му-

зичні колективи з будинків куль-

тури навколишніх сіл. На окремій 

локації імпровізованого лекторію 

гості події знайомляться з вироб-

никами, культурними діячами та 

іншими цікавими особистостями. 

Наприклад нещодавно у нас були 

брати Капранови. 

Ярмарок чудово наповнює 

життям село, концентрація хо-

рошої енергії та гарного настрою 

сотень людей, що знаходяться на 

ярмарку — це неповторне вра-

ження, відчути яке можна буде 

вже найближчої суботи, 19 верес-

ня. Цього разу тематика ярмарку 

«Арт-пікнік», адже у нас водночас 

відбуваються дві мистецькі події: 

другий міжнародний скульптур-

ний симпозіум і фінал четвертого 

міжнародного конкурсу карика-

тури «Бобри сміються». Завітайте 

і знайомтесь з нами! 

БОБРИЦЬКИЙ ЯРМАРОК: 
ЯК НАПОВНИТИ ЖИТТЯМ СЕЛО

Коментар від одного з засновників ярмарку, 
Романа Іваненко: 

«Філософія нашого проєкту полягає в тому, щоб на прикладі зви-

чайної сільської локації неподалік Києва демонструвати альтерна-

тивну модель розвитку: як заробляти на землі, зберігаючи природу та 

екологічний стан. Основна мета ярмарку – надихати людей на від-

криття власних виробництв, ферм, демонструвати успішність про-

єктів людей, яка є альтернативою перетворенню всього на бетонно-

асфальтовані кластери навколо Києва. Багато хто бачив і любить 

відвідувати ярмарки в маленьких містечках Франції чи Італії – ми 

вирішили довести, що нічим не гірші за ті країни, і що тільки від нас 

залежить в які емоції ми розфарбовуємо власне життя.

ЗАПРОШУЄМО СУСІДІВ
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СПЕЦВИПУСК ДЛЯ СУСІДІВ 

ПО БІЛОГОРОДСЬКІЙ ОТГ

ЗАПРОШУЄМО 

СУСІДІВ!


