
До конкурсної комісії входили голо-
ва бюджетної комісії, депутат Бобрицької 
сільської ради Світлана Шеветовська, го-
лова Правління Бобрицького сільського 
благодійного фонду «Розвиток та благо-
устрій» Роман Іваненко, Бобрицький сіль-

ський голова Олександр Король 
та депутати Бобрицької сільської 
ради Ігор Малишко та Казимир 
Урбатіс.  

Комісія отримала значну кіль-
кість цікавих робіт і висловлює 
вдячність усім, хто відгукнувся та 
взяв участь у проекті! Перемож-
цем одноголосно визнано про-
позицію архітектурної майстерні 
Ars-Longa. Над проектом працю-
вали 5 архітекторів протягом двох 
тижнів. 

«Одним з найважливіших 
принципів виховання вважається 
партнерство між дитиною, батька-
ми та вихователем. Ми впевнені, 
що українська система дошкільної 
освіти повинна відповідати світо-
вим тенденціям виховання осо-
бистості. 
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ДИТСАДОК МРІЇ — 
вже незабаром у #казковеселоБобриця

СТОР. 2

ВІЗИТІВКА НАШОГО СЕЛА

Інфраструктурні 
проекти осені 
2017 року

Проект 1. Будівництво зупинок громад-
ського транспорту в селі Бобриця. 
Цей проект передбачає будівництво 11-ти 
зупинкових майданчиків із заїздами для  
громадського транспорту по території на-
селеного пункту. 
Загальна вартість проекту становить при-
близно 2 млн грн. 
Проект реалізується за рахунок субвенції, 
виділеної Києво-Святошинською район-
ною радою. Замовником є Бобрицька 
сільська рада.  
Бобрицька сільська рада провела тендер 
на проведення робіт і підрядника вже було 
затверджено. Також було подано деклара-
цію про початок будівництва. Очікується, 
що роботи розпочнуться найближчим ча-
сом. 

Проект 2. Капітальний ремонт перехрес-
тя вулиць Шевченка, Садової та Шкільної.
У результаті проведення капітального ре-
монту жителі села Бобриця отримають 
якісний рух колом центральним перехрес-
тям вулиць Шевченка, Садової та Шкіль-
ної.
Вартість проекту — 2 млн грн. 
Проект був погоджений та отримав фінан-
сування спільно з обласною державною 
адміністрацією за формулою 90/10. 
Планується, що роботи за проектом розпо-
чнуться восени цього року.  

НОВИНИ

Епізод 1. Дуже рано, 
ми ще спали. Зненацька 
стрілянина, вривається в 
хату німець зі зброєю і ви-
ганяє нас на вулицю. Я зі 
старшим братом Володи-
миром спали на полу і з 
переляку залізли під піч, 
де зимою курей тримали, 
а мати з меншим Леонтієм 
на печі спали. 

Пізно ввечері ми під-
ходимо до своєї хати і ба-
чимо, що на вигоні лежить 
спечена людина… Потім 
з’ясували, що то був син 
сусіда Зайця — 16-ти річ-
ний Кирило, який ховався 
в клуні, бо не хотів їхати в 
Німеччину. Німці думали, 

що то партизан, підпалили 
клуню, і він згорів разом із 
телятком. 

І коли ми зайшли в хату 
— відкриті двері, вікна, досі 
перед очима картина: мати 
з печі рогачем дістає гор-
щик з якоюсь їжею. Потім 
ми ніколи ні з ким не спіл-
кувались, в село Бобрицю 
не їздили, бо там ні хати, 
ні землі, нічого нашого не 
зосталось, а думали, як ви-
жити.

Тільки із книжки «Бо-
бриця моя» і з газети «Го-
лос громад Київщини» ді-
зналися, чого нас німці ви-
ганяли з хати. В липні 1943 
р. на хуторі Петрівському 

партизани «зняли» охоро-
ну, забрали зі складу зброю 
і привезли в Бобрицю. 

Хто жив на хуторі Стра-
жа (найближчий до лісу 
куток села), тих розстріля-
ли, а хати підпалили і на-
казали видати інших пар-
тизан, бо інакше заженуть 
усіх до школи і підпалять 
її. Тоді староста Тищенко 
Ничипір Іванович, яко-

го німці самі вибрали, упав 
перед німцем на коліна й 
просив: «Не губіть людей, у 
моєму селі немає партиза-
нів. Убийте мене, якщо не 
вірите». Німець і перекла-
дач мовчали довго, потім 
наказали стояти й чекати. 
Партизани не з’явилися, 
каральний загін виїхав, і 
нас відпустили. 

БЕНТЕЖНЕ СТОЛІТТЯ: 
спогади про війну, голод та щастя
Прочитавши в газеті «День» №102-103 
від 6-7.06.2014 р. «Не підлягає забуттю» 
і виконуючи прохання письменника 
Бондарчука Андрія, хочу викласти спогади 
про те, що пройшло перед моїми очима, 
які залишаються в пам’яті на все життя. 
Діти війни і голодомору — покалічене 
дитинство, загублене здоров’я і важке 
виживання, щоб стати людиною. 

27 липня 2017 року конкурсна комісія підвела 
підсумки конкурсу на кращий концепт будівлі 
«Дошкільний навчальний заклад та школа І ступеня»  
в селі Бобриця. 

СТОР. 3

Потапенко Петро Єлисеєвич, 
народився у Бобриці, дитина 
війни, 1938 р.н.



— паливно-мастильні матеріали для 
тракторів та газонокосарок;

— придбання мішків для сміття;
— запасні частини для техніки;
— добрива та гербіциди для рослин;
— придбання інвентаря;
— витратні матеріали.
Основним джерелом доходів є фінан-

сова підтримка від Бобрицької сільської 
ради, якої вистачає лише на заробітну 
плату комунальників та й то на 9 місяців. 
На всі інші потреби КП повинно заробля-
ти власноруч. 
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ПІДСУМКИ ПІВРІЧЧЯ: 
доходи і видатки КП «Бобриця»

З них слід виділити осно-
вні: технологічність і еколо-
гічність проекту, створення 
і впровадження спеціалізо-
ваних унікальних програм 
навчання дітей через ігрову 
діяльність, альтернативні тех-
нології навчання, двомовний 
простір, 6 тематичних ігрових 
майданчиків, методики для 
розвитку «слабких сторін» ді-
тей — все це в комплексі дає 
результат: відкриті двері для 
випускників дитсадка в будь-
яку школу для продовження 
навчання», — коментує керу-
ючий партнер архітектурно 

майстерні Ars-Longa Григорій 
Лисенко. 

Під час розробки концеп-
ції та дизайну був врахований 
досвід Фінляндії та Японії, які 
наразі є лідери в питаннях до-
шкільної освіти. 

Ключовою ідеєю проекту є 
створення сприятливої атмос-
фери для творчого, спортивно-
го та індивідуального розвитку 
дитини. Процес навчання — це 
цікава гра, що заохочує дитину. 

Важливі завдання:
— поєднання активного та 

пасивного видів навчання;
— забезпечення спілкуван-

ня між дітьми різних груп;

— заохочення до творчих 
дисциплін у приміщенні та на 
вулиці;

— активні ігри інтегровані у 
навчальний процес;

— розкриття потенціалу ди-
тини через заохочення до різ-
них видів творчості;

— залучення громадського 
простору будівлі у процес на-
вчання;

— створення зон творчих і 
виробничих активностей в бу-
дівлі та на вулиці;

— святкування подій всією 
громадою, залучення батьків у 
процес навчання;

9 серпня 2017 року проект 

був презентований громаді села 
Бобриця. Для його остаточно-
го оформлення будуть зібрані 
всі зауваження та побажання 
громади. Якщо ви бажаєте ви-
словити свою думку, пишіть на 
адресу info@bobrytsya-rada.gov.
ua.  

Наступна стадія роботи — 
замовлення проектної доку-
ментації та обговорення прак-
тичних питань за участі архі-
текторів. 

Приблизний кошторис бу-
дівництва — 40 млн гривень. 
Сільрада подасть запит на 
отримання фінансування від 
Державного фонду регіональ-

ного розвитку 90% вартості 
будівництва. Решта 10% увійде 
до бюджету Бобрицької сіль-
ради. Наразі сформовано кон-
цептуальний план, а восени за 
цією концепцією сільрада за-
мовить розробку проектної до-
кументації. В листопаді її буде 
подано до Державного фонду 
регіонального розвитку. Таким 
чином, з наступного року вже 
матимемо можливість розпоча-
ти будівництво.  

Врешті, спільними зусилля-
ми громада Казкового села Бо-
бриця виборола шанс побуду-
вати перший сучасний дитячий 
садок за державний кошт. 

ДИТСАДОК ТА ШКОЛА МРІЇ — 
вже незабаром у #казковеселоБобриця

СТОР. 1

Діяльністю та бюджет комунального 
підприємства «Бобриця» залишаються 
прозорими та відкритими. Працівники 
щодня працюють над забезпеченням 
чистоти та охайності нашого казкового 
села. 

Ми щиро вдячні всім, хто заключав 
договори на прибирання території, ви-

віз сміття, купував мішки для збору від-
ходів та акцентував на необхідності їх 
сортування.

Як можна побачити з таблиці, най-
більша прогалина в бюджеті — по до-
говорах із населенням. За півроку до 
бюджету надійшло майже вполовину 
менше запланованого через затримки 

по сплаті за договорами. Що стосується 
продажу мішків та укладення договорів 
із садовими товариствами, то тут також 
є відставання, яке необхідно наздогнати 
до кінця року.

Дозвольте нагадати, що КП «Бобриця» 
вже понад десять років опікується чисто-
тою села Бобриця. За ці роки комунальне 
підприємство реформувалося, створювало 
нові підходи до клієнтів та покращувало 
методи наведення краси в селі. 

Наразі основними завданнями для 
них є:

— вивіз сміття двічі на тиждень;
— покіс газону в центрі села та трави 

по селу вздовж доріг;
— обрізка дерев і кущів, видалення 

чагарників;
— полив та прибирання центральної 

частини села;
— технічне обслуговування облад-

нання;
— очищення стихійних сміттєзва-

лищ;
— озеленення території;
— догляд за зеленими насадження-

ми: полив новонасаджених дерев у скве-
рах, підкормка добривами;

— виготовлення та встановлення до-
шок оголошень;

— надання послуг населенню (фрезу-
вання, покіс трави);

— розчищення доріг від снігу.
Виконання цих послуг потребує зна-

чних коштів. Основними витратами КП 
«Бобриця» є:

Комунальне підприємство «Бобриця» оприлюднило фінансову 
звітність за перше півріччя 2017 року у форматі план/факт.

«За результа-
тами півріччя 
чітко видно, 
що створені 
умови для 
благоустрою 
села навіть 
на 80% не 
підтримують-
ся місцевими 
ж и т е л я м и . 

Ми робимо все, щоб територія насе-
леного пункту виглядала як картинка 
із Швейцарії. Однак, жителі не готові 
брати на себе відповідальність навіть 
за декілька метрів від власного пар-
кану».

Володимир Будкевич,
Директор КП «Бобриця»



Другим джерелом фінансування є 
плата за прибирання територій загально-
го призначення за договорами про бла-
гоустрій території. На сьогодні укладено 
близько 140 договорів із мешканцями 
села Бобриця. Єдина сума платежу від-
сутня, оскільки плата за цим договором є 
благодійним внеском. 

В середньому, більшість благодійни-
ків-спонсорів платить по 100 грн у мі-
сяць, але є односельчани, котрі платять 

по 200-250 грн у місяць. Важливою є ре-
гулярність цих платежів. 

Останнім джерелом надходження 
коштів є продаж мішків для вивезення 
сміття, які ви можете придбати в кожно-
му магазині села Бобриця. 

Просимо вас підтримати діяльність 
комунального підприємства та зробити 
свій внесок у благоустрій нашого села. 

Для цього ви можете прийти що-
денно з 08.00 до 17.00 з понеділка по 
п’ятницю за адресою: вул. Шкільна, 20а 
(навпроти сільської ради) та укласти до-
говір або придбати мішки, звертатися до 
Світлани. 

Договір також можна отримати на 
електронну пошту або через будь-який 
інший месенджер. Для цього телефонуй-
те: +380 (96) 576-94-83, Світлана або пи-
шіть на пошту: 7981@ukr.net. 

Якщо у вас залишилися питання щодо 
діяльності комунального підприємства 
— звертайтеся до Володимира Будкевича 
за номером: +380 (67) 968-55-88. 
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А початкова школа до сих 
пір стоїть, обкладена цеглою. 
Один багатодітний батько Яро-
шенко П.Ф. казав своїй родині: 
«Вважайте, що ви народилися 
щасливі, що не згоріли живцем 
у школі, отакий був кривавий 
майдан».

Про голод 1946 — 1947 р.
Жили ми бідно, мати Ольга 

Іванівна (1906 — 1969 рр.) і чет-
веро дітей: Володимир (1936 — 
1993 рр.), я — Петро (1938 р.н.), 
Леонтій (1940 р.н.) та Іван (1944 
— невідомо). Займали дідової 
півхати, тримали тільки курей. 

Коли дома не було що їсти, 
мати Володю і мене посила-
ла на колгоспне поле збирати 
мерзлу картоплю. Потім, у 1947 
р., мати кудись поїхала. Того 
року чимало людей із села їзди-
ли на заробітки в західну Укра-
їну. На зворотньому шляху їх 

підстерігали крючники, які сво-
їми крюками разом із торбами 
стягували і людей. 

Наша мати після переломів 
ніг і рук довго лікувалась і зна-
йшла мене з Володимиром че-
рез чотири роки, приїхала до 
нас у дитячий будинок в с. Старе 
з Леонтієм, якого забрала з ди-
тячого будинку в Пущі-Водиці. 
На цей час нам уже виписали 
свідоцтва про народження в с. 
Старому Бориспільського р-ну, 
дата виписки — 04.10.1950 р. 

Про життя в дитячому 
будинку

1947 — 1948 роки були дуже 
важкі. Організовувався дитбу-
динок з нуля. Ми часто хворіли, 
особливо після спілкування з 
новими дітьми, котрими попо-
внювався колектив. 

Коли колектив став стабіль-
ним, наш клас із дитбудинків-
ців став найкращим у школі, 
тому що після обіду і відпочин-
ку ми дружно сідали виконува-
ти домашні завдання під керів-
ництвом вихователів. 

У вересні 1947 р. до першо-
го класу пішли діти 7, 8, 9, 10, 
11 років. Через 2 роки почали 
на канікулах допомагати кол-
госпу: збирали з цукрових буря-
ків жучків-довгоносиків, рвали 
свиріпу, прибирали горохове 
поле, навіть одного разу приби-
рали баштанне поле. 

Потім завели своє підсобне 
господарство. Свині, коні, на-
віть з’явилася машина, на якій 

ми на свята їздили давати кон-
церти в Бориспіль і у військове 
містечко. А вчив нас музикант 
Луценко Віктор Васильович, 
він організовував хор, струнний 
оркестр (я грав на мандоліні), 
танці і фотогурток. 

Найкращими святами були 
Новий рік і 1 травня. На Новий 
рік під ялинку завжди приїж-
джали шефи з Києва з подарун-
ками, а одного разу приїхали 
льотчики з Чехословаччини і 
привезли нам подарунки: на 
кожного — спортивний костюм і 
на двох — ковзани на черевиках. 

А тепер розкажу, як при-
йшлось виживати дитині 
війни і голодомору.

Після дитячого будинку я 
два роки жив у селі в чужій хаті. 
Щоб на зиму купити кирзові 
чоботи, по черзі з братом пасли 
корови, школу пропускали. 

Весною рвав у лісі квіти: сон 
і конвалії, дикий щавель, во-
сени рвав у колгоспному саду 
яблука «антонівка», а зимою 
рубав ялинки і продавав на за-
лізничному вокзалі Києва. Це 
ще треба було донести до ст. Та-
расівка – 8 км пішки. 

Після продажу сідав на трам-
вай №13 і повз цирк, котрий тіль-
ки починали будувати, їхав у гос-
ті до дядька. Він мене годував і не 
раз важко зітхав, згадував, як не 
вірив, що в 1947 р. довезе нас до 
лікарні живими. З вулиці Турге-
нівської йшов в магазин, купляв 
гостинці — дешеві цукерки–по-

душечки до чаю і їхав у село.
А як приїхали у Харків, то 

носив одяг, що видали у фзо. А 
для того, щоб мати змогу купи-
ти більше,  після роботи і у ви-
хідні ходили на підробітки. А як 
демобілізувався, то ходив у сол-
датській одежі і в спецівці, яку 
видали на роботі, і теж після ро-
боти ходили на «халтури», щоб 
купити одяг і все необхідне для 
школи, а потім для інституту. 

Якби дембель не затримали 
на півроку, може, я б і поїхав 
за своїми речами до Харкова. 
Серед всіх моїх пожитків були 
лише одяг, книги і гармонь. 
Грошей на поїздку бракувало, 
та і зв’язок з Харковом пере-
рвався і не було певності, що 
там все збереглося. Коротше ка-
жучи, все життя на новому місці 
починав з нуля.

А що таке людське щастя
1) У 1943 р. німці не спалили 

нас у школі.
2) Не вчаділи в хаті — відли-

вали буряковим квасом.
3) Не вмерли у 1947 р. від 

голоду.
4) Не потонув в озері с. Ста-

ре в дитбудинку — відкачали, 
але плавати навчився.

5) Коли я працював майстром 
і піднімався по настилу на свій 
об’єкт — гуртожиток заводу реле 
і автоматики на вул. Генерала 
Тупикова, то п’ятикілограмова 
цеглина мало не зіпсувала мені 
зачіску: летіла з 9-го поверху і 
впала перед носом.

А що таке вистраждане 
щастя?

Це коли у 1963 р. я побачив 
своє прізвище у списку прийня-
тих на 1 курс будівельного ін-
ституту. А дорога була дуже до-
вга з 1947 по 1963 р.: с. Старе, с. 
Бобриця, м. Харків — вечірній, 
м. Київ — вечірній.

Друге вистраждане щастя 
— це коли у 1974 р. я їхав на са-
москиді перший раз у свою дво-
кімнатну квартиру з великим 
балконом. В цей день навіть 
природа раділа. Така була зли-
ва, що на вул. Татарській внизу, 
біля прохідної заводу Артема, 
утворилося озеро в 0.5м, заби-
лася каналізація.

З 1947 по 1974 рр. де я тільки 
не жив. У 1969 р. отримав ди-
плом інженера, у 1972 р. одру-
жився, а в 1973 р. народилася 
дочка.

СТОР. 1

ТЕМА НОМЕРА

ІсторІя тривалІстю в цІле життя 

«Я укладаю з 
населенням 
договори на 
благоустрій. 
Наразі оформ-
лено 140 до-
говорів, 20% 
з яких не ак-
тивні. Тобто 
люди заклю-
чили договір, і 
з того часу ми 

жодного разу не бачилися. Це обурює 
найбільше, адже ми розраховуємо на 
підтримку населення їх внесками».

Світлана Забудська, 
Головний бухгалтер КП «Бобриця»
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У серпні в Україні традиційно святку-
ють Яблучний Спас. В Бобриці ми єдна-
ємо локальні традиції з сучасним світом. 
Ми згадали, що яблуко в світі в першу 
чергу асоціюється з Нью-Йорком — міс-
то має прізвисько«BIG APPLE». І вирі-
шили трохи побешкетувати.

То ж цього разу у #казковеселоБо-
бриця в серпні відбувся тематичний Бо-
брицький ярмарок BIG APPLE FEST!

Гостей чекали всі яблука світу — що-
йно достиглі яблучка з українських садо-
вих господарств, яблучні пироги, яблуч-
ний сидр, жонглер з яблуками. Діти гра-
ли в яблучний квест та мали можливість 
погодувати найбільших прихильників 
яблук — кроликів. 

І, як завжди, неймовірна природа, 
локальні виробники продуктів та при-
ємна атмосфера на центральній площі 
мальовничого села. Гості охоче знайо-
мились з виробниками, що працюють в 
сусідніх населених пунктах, та купували 
у них сири та мед, халву і джеми, городи-
ну, наливки та вино, м’ясні вироби та ви-
роби хендмейд і ще багато смаколиків.

У програмі свята була лекція-презен-
тація про ресурси планети та екологічні 
види транспорту для дітей та дорослих, 

а також тест-драйв електромобілів — 
BMW i3 та Nissan Leaf.

На завершення всі учасники ярмар-
ку мали можливість поспілкуватись між 
собою, обмінятись досвідом та ближче 
познайомитись з організаторами Бо-
брицького ярмарку. Ярмаркарі дійшли 
висновку, що Бобрицький ярмарок — на-
йдушевніший ярмарок з усіх. Учасники 

домовилися зустрічатися після кожного 
ярмарку для дегустацій продукції один 
одного та приємного спілкування.

Серед дорослих розваг була новинка 
— гра в крокет. Для гри використовував-
ся найкращий газон села. Впродовж яр-
марку гості змагались один з одним або 
пара на пару. Гра виявилась дуже захо-
пливою для дорослих та малих. 

Big Apple Fest у Бобриці

ОГОЛОШЕННЯ

Бобрицька бібліотека поповнилась 
книжками грузинських авторів.

Запрошуємо до бібліотеки з вівторка 
по суботу з 11.00 — 16.00! 

Книжні 
новинки осені

ОФІЦІЙНО

Оформлення паспорта у 
формі ID-картки

Згідно чинного законодавства паспорт 
громадянина України (у формі ID-картки) 
оформляється при досягненні особою 
14-річного віку.

Оформити паспорт можна за адресами: 
— Києво-Святошинський РВ УДМС (м. 

Боярка, вул. Хрещатик, 88; тел.: (04598)470-
64, 470-65; 

прийом: вівторок, середа п’ятниця — 
09.00 — 18.00, субота — 09.00 — 16.45, 
обід — 13.00 — 13.45);

— ЦНАП (м. Вишневе, вул. Л. Україн-
ки, 88; тел.: (044)379-28-69, 501-88-16, 
(04598)610-09;

прийом: понеділок, середа, п’ятниця.

Необхідні документи: 
— свідоцтво про народження (оригінал 

та копія);
— ідентифікаційний номер (оригінал та 

копія);
— довідка про місце реєстрації (дод. 13);
— паспорт громадянина України (матері 

та батька, оригінал та копія).

При оформленні паспорта з 14- до 
16-річного віку необхідна присутність одно-
го з батьків. Виготовлення паспорта вперше 
— безкоштовно.

Земельний податок 
Бобрицька сільрада нагадує про необ-

хідність сплати земельного податку та по-
датку на нерухомість. Квитанцію можна 
отримати у Бобрицькій сільській раді в по-
неділок та середу з 09:00 до 16:00. 

Перерва 13:00 — 13.45. 

Новини Бобрицької сільської ради 

Запрошуємо Вас відвідати щомісяч-
ний тематичний захід — Бобрицький яр-
марок. Цього вересня у #казковесело- 
Бобриця продовжуємо літо!!! 

Тема Бобрицького ярмарку 16 ве-
ресня 2017 року — «БАБИНЕ ЛІТО та 
інші радощі життя»!

Як завжди: локальні виробники про-
дуктів та приємна атмосфера на цен-
тральній площі мальовничого села. Ви 
матимете можливість познайомитись з 
виробниками, що працюють в сусідніх 
населених пунктах та придбати в них ко-
зячі, коров'ячі та овечі сири, мед, халву, 
варення і джеми, городину, наливки та 
вино, м’ясні вироби — від копченої гру-
динки до сиров'яленої ковбаси з сиром 
дор блю, вироби хендмейд і ще багато 
чого. Ми самі щоразу дивуємось тому, 
що привозять на ярмарок наші крафтові 
виробники.

Має бути сонячно, тепло, буде лимо-
над, апероль та ще багато інших атбри-
бутів літа.

У програмі свята:
12.00 — Початок розважальної про-

грами. 
14.00 — Фінал конкурсу карикатур.
15:00 — Open air концерт Eclectic 

Sound Orchestra.

P.S.: Цього разу працюємо над спе-
ціальним музичним сюрпризом, — має-
мо вас приємно здивувати!

Ярмаркова частина — з 11.00 до 
15.00. Фудкорт та розважальна зона 
працюватимуть до 16.00 (або до 20.00 
— слідкуйте за оновленнями).

Крім власного транспорту дістати-
ся до нас із Києва можна від ст. метро 
Святошино маршрутками 749 та 824. 
Інтервал руху кожні 20 хв.

Інформація у нас на сайті:  
www.bobrytsya.kiev.ua та у групі  

#КазковеселоБобриця у Facebook.

«БАБИНЕ ЛІТО та  
інші радощі життя»

12-го серпня відбувся Big Apple 
Fest на Бобрицькому ярмарку. 
Ярмаркували на центральній 
площі понад 30 учасників з 
органічними продуктами та 
товарами власного виробництва. 
На свято з’їхались гості з 
навколишніх сіл та міста Києва. 

АНОНС


