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ГОРЕНКО В.М.

ДО ІСТОРІЇ СЕЛА БОБРИК

Село Бобрик - центр сільської ради, розташований за 48 км на
південний захід від Білопілля (районний центр Сумської області). Площа
населеного пункту складає 226, 6 кв.км. У селі проживає 518 чоловік. До
території сільської ради належать сс.Руда, Піщане, Старозинів. Перші
згадки про село зустрічаються  в документах середини XVIII ст.

Походження назви невідоме. Згідно з легендою у цій
місцевості в давнину протікала річка, в якій водились бобри. Навкруги
були родючі землі та густі ліси. В селі діяли заводи: селітряний,
цегельний, кожевенний, сажовий, цукровий та водяний млин. В 1910 р.
за кошти М.Камстадіуса були збудовані церква і школа, де навчались
сільські діти. Восени 1917 р. М.Камстадіус помер і був похований
разом з батьками та братом у склепі під церквою, яку сам збудував.

Радянська влада була встановлена у грудні 1917 р. В 1920-
1922 рр. була утворена комуна “Заповіт Ілліча”, яка сприймалась
населенням неоднозначно. Були утворені колгоспи - “Червона зірка”,
“Заповіт Ілліча”, імені Молотова, “Прогрес”, “Сталінський шлях”.

Війна нанесла селу великі втрати. На фронтах Великої
Вітчизняної війни билися 178 жителів села. В центрі села біля Будинку
культури поховано 36 радянських воїнів, які загинули 3 вересня 1943 р.
під час визволення села. У 1975 р. встановлено пам’ятний знак
односельчанам, які загинули на фронтах цієї війни. Поступово почало
відроджуватись село. У 1950 р. було утворено об’єднаний колгосп
“Заповіт Ілліча”. У 1952-1975 рр. його очолював І.М.Василенко. В
1954 р. в селі запрацювали перші радіоточки. Було введено в дію завод
по виготовленню цегли, почалося будівництво нових будинків з цегли,
магазинів. У 1963-1964 рр. підведене електричне освітлення.

У 1974 р. в селі було побудовано восьмирічну школу та
їдальню. В 1975 р. було споруджено пам’ятник-меморіал загиблим
воїнам-односельцям. В цей час будували приміщення аптеки,
амбулаторії, було реставровано Будинок культури. У 1991 р. у селі
було побудовано дитячий садок на 50 місць.

В даний час в селі газифіковано 162 житлові будинки.
Функціонують сільська рада, загальноосвітня школа, амбулаторія
загальної практики сімейної медицини, Будинок культури, аптека,
відділення поштового зв’язку, 2 крамниці.


