
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Створюємо умови для дозвілля. Забезпечуємо комфорт для життя 
Варто почати з того, що на одну заасфальтовану 

вулицю в нашій громаді стало більше. В середині вересня 
2020 року тверде дорожнє покриття побачила вулиця Лесі 
Українки, що знаходиться в селі Погреби. Фінансування 
робіт здійснювалося за рахунок місцевого бюджету. В той 
же час за сприяння Служби автомобільних доріг було 
прокладено новий асфальт на під’їзді до автобусної 
зупинки «Школа» в с.Зазим’є. Також відремонтували 
міжквартальні проїзди багатоквартирних будинків, що 
знаходяться в с.Зазим’є (Хутір).  

Не зупиняються роботи по освітленню вулиць. За 
останній місяць вуличні ліхтарі було змонтовано на таких 
зазимських вулицях: Осіння, Дубрівка, Незалежності, 
Залізнична,  Сагайдачного та Вишнева. 

На фінальній стадії знаходиться ремонт підвального 
приміщення в будівлі Зазимського НВО. Тут планується 
облаштувати тренажерний зал для жителів громади. 

Частина тренажерів вже більше року чекає свого часу на 
складах, адже спочатку планувалося відкрити 
тренажерний зал у відремонтованому підвальному 
приміщенні Погребської школи. Але, дивлячись на велику 
кількість спортивних та творчих гуртків в громаді, 
вирішили залишити цей простір для дзюдо, акторської 
студії, танців, фітнесу, зумби та ін. При цьому велися 
пошуки приміщення для облаштування тренажерного 
залу, адже потрібно враховувати інтереси якомога більшої 
частини жителів. 

Закінчено розробку проекту будівництва 
універсального спортивного майданчика в с.Зазим’є. На 
даний час на території НВО є обгороджений майданчик 
для гри у футбол, волейбол та баскетбол. Але там 
асфальтне покриття, що робить гру не тільки незручною, 
але й дуже небезпечною. Таким чином, цей об’єкт мають 
кардинально вдосконалити за прикладом універсального 
майданчика, що знаходиться на території Погребського 
НВО.  

На прохання жителів громади в Погребському бюветі 
встановлено сучасну фільтраційну систему води. Останні 
аналізи якості показали, що всі основні показники 
(нітрати, залізо, запах, колір, каламутність, жорсткість, 
сухий залишок) знаходяться в межах допустимої норми. 

 

Звертаємо увагу, що в за діяльністю 
Зазимської сільської ради можна спостерігати 
також на її сайті: zotg.gov.ua, який працює в 
тестовому режимі. 
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Продовження волонтерських традицій 
 

23 вересня 2020 року місцеві 
волонтери відправилися в свою чергову 
подорож на схід України, везучи 
продуктово-речову допомогу 
вихованцям Лисичанського дитячого 
будинку. Це вже щонайменше третя 

подорож до цього закладу останнім 
часом. 

Участь в зборі допомоги взяли жителі 
нашої громади, які залишали свої 
пакунки в приміщенні 
Погребської сільської 
ради. Приємно було 
побачити ініціативність з 
боку власниць магазину 
квітів «Dolci fiori» Редьки 
Ольги та Гайдак Марії, які 
запропонували 
привозити допомогу до 
них в магазин, якщо 
людям далеко їхати в 
Погреби, адже їхній 

заклад знаходиться в Зазим’ї 
на Хуторі. Загалом за період 
збору представники магазину 
тричі відвозили зібрану 
допомогу до головного пункту 
збору в Погребах. Окрім 
надання послуг по 
транспортуванню товарів, 
магазином було закуплено 
продукти та медикаменти. 

Автомобіль для подорожі 
надав власник магазину квітів 

«Amore E Fiori», член виконавчого комітету 
Зазимської сільської ради Тимощук Олег. 
Також довелося ще взяти причіп в оренду, 
тому що вся зібрана допомога не 
помістилася в мікроавтобус.  

В подорож до міста Лисичанськ 
відправилися Стрельченко Микола та 
Олійник Віктор. 

Дякуємо всім за участь в зборі та 
передачі допомоги! 

 
 

Громадська активність школярів 
 

«Війна на Сході України. Сьомий рік…» Когось лякає, 
хтось звикає. Але безжалісною вона є для дітей, які не 
дочекалися батьків, для мам, які більше не обіймуть синів, 
для дружин, які не побачать чоловіків… А ще для дітей, які 
народилися під звуки кулеметів і вибухів, які травмовані 
фізично і психологічно, які 
через певні життєві обставини 
зараз знаходяться в 
прифронтових дитячих 
будинках.  

Учні нашої школи ніколи не 
залишалися байдужими до 
чужих бід і болю. І коли в 
«Віснику Придесення» у 
Фейсбуці побачили 
оголошення: «У суботу 
(12.09.2020) (спочатку 
планувалося везти допомогу 
саме 12 вересня – ред.) наші 

волонтери збираються везти продуктово-речову 
допомогу діткам у Лисичанський дитячий будинок. Хто 
хоче взяти участь у допомозі, приносьте свої пакунки…», 
одразу відгукнулися. Особлива подяка учням 10-го класу 
та їх класному керівнику Гриненко Оксані Григорівні та 

учню 11 класу Сергієнку Сергію, 
які миттєво й організовано 
підтримали волонтерську 
пропозицію. Ми розуміємо, що 
допомога дуже потрібна дітям. 

У маленьких жителів зі Сходу 
України є надії та мрії, як і у всіх 
дітей. Тож нехай вони 
здійснюються. 

 

Педагог-організатор 
    Негода Оксана Михайлівна 

 
 

S – Самоорганізація 
 

Здивування - саме те слово, що передає почуття даної 
миті. 

Гордість та відчуття, що трапилось щось важливе, в 
душі переповнюють після! 

В кінці надзвичайно тяжкого дня на роботі, знаючи, що 
найкраще ще попереду – вчити уроки, згадуючи програму 
мого сьомого-восьмого класу, коли дитина тільки в 
п’ятому…  

Здивування. З дитячого майданчику стрімголов 
мчиться зграя дітлахів: 

- Тато, є розмова! - каже найстарша з них. 
- Що трапилось?  
- Допоможи нам. - В цю мить в голові прокручуються 

найжахливіші речі!  
- Що трапилось?! 

Життя громади 



Коли решта дітлахів ще добігають до мене, очі 
мої бігають по ним чи не трапилось щось… 

- Ми вирішили прибрати на майданчику!  
- Хух!!! – видихнув я. 
Вже похитуючись від стресу думаю про себе: 

«Так в чому проблема?» 
- Я не можу їх вмовити поприбиратися на 

нашому майданчику!  
- Добре, – кажу я, – не треба нікого вмовляти, 

якщо ти хочеш зробити добру справу, то роби, а до 
доброї справи добрі люди і підтягнуться. Тим 
самим я скинув з себе відповідальність за 
вмовляння дітлахів до роботи.  

- Я так і знала, – похнюпилась Вероніка. 
- Урааа! Закричала решта та розбіглася хто 

куди. 
Ця мить відчаю в очах своєї дитини наче світ 

пригальмував. Дивитись в розгублені очі власного 
щастя.  

Стоп! 
- Пішли зі мною, – кажу я, – тримай сміттєві пакети і 

рукавиці (завжди в багажнику, специфіка роботи) та йди 
прибирати! Інші приєднаються.  

- І мені! – вигукнула поряд подружка, яку теж звати 
Вероніка.  

Вийшовши на дитячий майданчик, дівчатка (дві 
Вероніки) привернули увагу решти діток та через декілька 
хвилин вже весь майданчик був зайнятий тільки 
прибиранням.  

Дивлячись на те, як малесенькі діти з радістю 
прибирають місце свого дозвілля, не міг не пригостити 
дітлахів солодощами. 

Вибачте мене Батьки наших дітей, якщо вони вечеряли 
погано. 

Без пафосу і спонсорів. Просто самоорганізація дітей.  
Гордість – почуття, яке не передати словами. 
 

Начальник відділу з Надзвичайних ситуацій 
Зазимської ОТГ Ткачук Андрій 

 
 

Робота учнівського самоврядування 
 

Самоврядування – один з атрибутів демократичного 
устрою суспільства. Саме учнівське самоврядування дає 
можливість практикуватися у входженні в соціальне 
середовище, у світ сучасного суспільства. 

Наш складний час потребує виховання лідерів нової 
формації — ініціативних, компетентних, здатних мислити 
неординарно, генерувати нові ідеї та приймати 
нестандартні рішення. 

З метою підвищення рівня правової освіти й політичної 
культури майбутніх виборців, підвищення інтересу до 
інституту виборів у школярів, виховання у підлітків 
активної життєвої позиції, стало хорошою традицією 

проведення в Погребському навчально-виховному 
об’єднанні виборів Президента школи. 

14 вересня вибори стартували. Заяви на участь подали 
три учні: Гаращук Ельміра, учениця 9-А класу, Гумега 
Соломія, учениця 10 класу, Негода Вікторія, учениця 9-Б 
класу. На основі кращих шкільних традицій кандидати 
розробили програму своїх планів та дій на посаді 
президента школи. 

Після двотижневого агітаційного марафону, пройшли 
відкриті демократичні вибори. Усе як у дорослому житті: 
таємне голосування, бюлетені, скриньки, виборча комісія. 

У голосуванні взяли участь 122 виборці з 241 
можливих. За підрахунками новим президентом нашої 

школи стала учениця 10 класу Гумега Соломія, 
яка набрала 72 % голосів! Вітаємо її та бажаємо 
високого лету та творчих здобутків. 

Ми щиро вдячні учениці 11 класу Охмак 
Маріні, яка два попередні навчальні роки була 
президентом школи. Дякуємо їй за людяність, 
доброту, безкорисливість, за увагу до проблем 
закладу, за небайдуже ставлення до дітей. 
Бажаємо успіхів у всіх її справах. 

 

Педагог-організатор 
Негода Оксана Михайлівна 

 
 

 



Георгій Біркадзе: «У мене дуже багато запитань до роботи правоохоронців…» 
 

Новий очільник Броварської райдержадміністрації 
Георгій Біркадзе, якому 30 вересня виповнилося 40 років, 
здійснює ознайомчі поїздки населеними пунктами 
району. Першою була Калита – як одна з 
найпроблемніших  громад, і де підтримка голови РДА 
потрібна особливо. 

У перший день жовтня пан Біркадзе зі своїми 
помічниками прибув до Зазимської ОТГ. Пізніше він 
скаже, що ці села, тобто Погреби та Зазим’я,  йому 
відрекомендували як одні з найуспішніших. Тут громада 
розвивається добре. 

У сесійному залі Зазимської ОТГ, у Зазим’ї, відбулася 
його зустріч із депутатами громади, активом та 
представниками сусідніх сіл. Голова громади Віталій 
Крупенко привітав Георгія  Біркадзе у зв’язку з його днем 
народження, коротко охарактеризував стан справ у 
громаді, а також висловив сподівання, що очільники 
району й надалі допомагатимуть у становленні громади, 
вирішенні нагальних та проблемних справ. 

Георгій Біркадзе у вступному слові закликав присутніх 
бути активними, бо він приїхав на зустріч «…слухати 
присутніх, відверто говорити про існуючі проблеми». 
Голова РДА висловив деякі постулати, яких він 
дотримуватиметься у роботі. 

По-перше, наголосив, що є людиною бізнеса,  а у 
бізнесі головне – домагатися конкретного результату. Для 
нього нинішня  посада є першою у держорганах. Він хоче 
«…услышать каждого» і сподівається на допомогу 
кожного. 

Слід очікувати припинення практики багатогодинних 
нарад в РДА. Він наголосив, що в цьому плані все буде 
кардинально по-іншому. Наради будуть короткими. Є 
проблема, обговорили її, намітили план як впоратися з 
нею і пішли її вирішувати. «Тратити багато часу на наради 
ми не будемо, - наголосив пан Біркадзе. – Я не буду 
обговорювати роботу попередників. У кожного своя 
історія…» 

Голова РДА налаштований на конкретику. Тому у 
найближчі дні він проводить і проводитиме робочі зустрічі 
з керівниками енергетичних компаній, правоохоронних 
органів, зокрема, з керівництвом поліції, прокуратури, 
податкової та іншими. Мета – вирішити або намітити 
реальний план для подолання існуючих проблем. 

Своїми першочерговими завданнями на даному етапі 
називає  чітке, прозоре проведення місцевих виборів в 
районі. А найголовніша увага, наголосив він, буде у нього 
до роботи закладів медицини, шкіл, дитячих садків. 

Також Георгій Біркадзе налаштований працювати на 
залучення до району  інвестицій, в тому числі іноземних. 
Він вже запросив на зустріч представників дуже відомої 
компанії, котра займається реальним приведенням 
потужних  інвесторів в Україну. Відбудеться розмова про 
сприятливі варіанти щодо цього у Броварському районі. 
Зокрема, пан Біркадзе уже запропонував розглянути 
можливість приходу датських інвесторів у Калиту для 
розвитку розташованого там  свинокомплексу. 

- І взагалі я дуже хотів би, щоб з моїм приходом 
почалося зростання економіки району, - висловився 
голова РДА. 

Далі на зустрічі фактично кожен міг висловитися щодо 
проблематики, яка хвилює його. Депутати Зазимської ОТГ 
зупинилися, зокрема, на проблемі видобутку, а більше 
вивезення піску перевантаженими автомобілями, а відтак 
– руйнації доріг, житлових будинків у тій же Пухівці тощо. 

Георгій Біркадзе реагував миттєво: 
- Вже на завтра я викликав представника 

«Укртрансбезпеки» і вимагатиму встановити ваговий 
комплекс у потрібному місці, та організувати контроль за 
вивезенням піску. Якщо ж вони не захочуть придбати 
такий комплекс, то я це зроблю сам. Але він буде. 

Тут же, у продовження теми, виникло питання роботи 
правоохоронних органів, належного виконання  
покладених на них функцій. Претензій до роботи поліції. 
Один з депутатів зачепив питання фактичного полювання 
поліцейськими на водіїв, аби будь-що збити з останніх 
штрафні суми. 

- Щоб ви зрозуміли, - звернувся до присутніх голова 
РДА, - у мене дуже серйозні питання до роботи 
правоохоронців. Дуже серйозні! І я буду все робити, аби 
змінити ситуацію. Я це питання обговорював з 
керівниками обласної поліції. Я буду вимагати належного 
виконання правоохоронцями своїх обов’язків. Якщо не 
вдасться нічого зробити, то я відверто заявив – у такому 
разі я складу повноваження. 

Обговорювалося також проблема сміття, незаконного 
його складування у неналежних місцях, знов-таки – 
відсутність контролю. 

- Є тільки дві позиції щодо проблеми зі сміттям – або 
ми розвиваємо потужності для його складування, або ж 
будуємо сміттєпереробне підприємство. Так діють у 
всьому цивілізованому світі. Так маємо діяти й ми, - сказав 
пан Георгій. 

Також на зустрічі зачепили теми можливого 
розширення потужностей Погребської та Зазимської шкіл, 
оскільки вже через рік реальним  стане їх 
перенавантаження, якості мобільного зв’язку в регіоні, 
питання перереєстрації або і реєстрації комерційних 
підприємств у тих громадах, де вони працюють, щоб 
податки сплачувалися тут. Для прикладу цього голова 
громади Віталій Крупенко назвав автотранспортне 
підприємство «Експрес-транс». Воно розташоване у 
Погребах, має близько 50 фур, працює на цих дорогах, 
руйнуючи їх, але зареєстроване у столиці. 

Пан Біркадзе позитивно зреагував на пропозицію 
Віталія Крупенка зібрати представників таких 
підприємств, яких в районі чимало, відверто поговорити 
та знайти компроміс. Голова РДА наголосив, що його 
принципова позиція – податки мають платитися там, де 
структура розташована. 

Занотував собі очільник району й ще одну проблему – 
можливу незаконну забудову у природоохоронних зонах. 
Ці землі, як такі, що розташовані за межами населеного 
пункту, свого часу активно роздавалися 
райдержадміністраціями. 

Загалом на кожну порушену проблему Георгій 
Біркадзе реагував миттєво, повідомляючи або вже про 
заплановану зустріч для її обговорення та вирішення, або 
тут же давав вказівку своїм помічникам організувати її, 



запрошував взяти участь у таких обговореннях  того, хто її 
озвучував. 

- Ми тільки разом можемо домогтися позитивних змін. 
Тому я запрошую всіх до активної співпраці. Двері мого 
кабінету як голови РДА  відкриті для кожного. І ще одне: я 
обіцяю буквально через два тижні зустрітися з вами знову 
тут  і доповісти про результати розгляду всіх порушених  
проблем. Хочу також подякувати і голові громади, і всім 
вам за сьогоднішню зустріч. Вона була плідною і, я 
сподіваюсь, принесе конкретні результати. Я 
налаштований працювати лише на реальні зміни, які 
неодмінно мають бути позитивними,  - завершив зустріч 
Георгій Біркадзе. 

Георгій Біркадзе разом прийняв запрошення голови 
Зазимської ОТГ Віталія Крупенка відвідати  старожилів 
громади, ветеранів другої світової війни  – у Зазим’ї 97-
річного Павла Приходька  та у Погребах 94-річного 
Михайла Марченка. Відбулися теплі зустрічі, а пан 
Михайло просто вразив усіх ще й декламуванням 
напам’ять написаних власноруч ним віршів. 

У Зазим’ї вони побували у будинку, де мешкає сирота,  
інвалід дитинства  20-річна Катерина Харченко. 
Обговорили з головою РДА  також можливість 
працевлаштування Катерини найближчим часом. 

 

Гаркуша Анатолій 
 

 
 
 

ВОЛЕЙБОЛ 
 
 

Турнір з волейболу в Гоголеві 
12 вересня 2020 року вся Україна 

відзначала День фізичної культури та спорту. 
В рамках святкування цього Дня в селі Гоголів 
були організовані змагання з волейболу для 
юнацьких команд. Загалом участь у турнірі 
взяли 4 команди: Зазимської ОТГ, Калинівки, 
ДЮСШ «Форсаж» та команда Броварської 
школи №3. 

Дійство відбувалося на новому сучасному 
корті, з усіма можливостями для комфортної 
гри. Атмосфера на майданчику протягом 
всього турніру була дружня, хоча й відчувався 
дух суперництва. Першими у двобій випала 
честь вступити команді з Броварів та 
Зазимської ОТГ. Гра була доволі спокійною та 
затягнутою – команди тільки почали 
розігруватися та набирати обертів. Результат 
по партіям – 0:2 на нашу користь. Потім були ігри інших 
команд, які мали наступні результати: команда з Броварів 
перемогла команду з Калинівки та ДЮСШ «Форсаж»; 
команда ДЮСШ «Форсаж» перемогла нашу команду; 
команда з Калинівка перемогла ДЮСШ «Форсаж». 
Останньою грою було протистояння команд Зазимської 
ОТГ та Калинівки, з якої ми вийшли переможцями з 
рахунком 0:2 по партіям. Цікаво, що всі ігри закінчувалися 
з рахунком 2:0. До третьої партії жодного разу не дійшло.  

Отже, за результатами ігор ми ділили перше місце з 
командою школи №3 з Броварів, але завдяки кращій 
різниці в рахунках всіх ігор ми обійшли броварців – 15:3, 
тому перше місце присудили саме нам. Третє ж місце 
поділили між собою команди з Калинівки та ДЮСШ 
«Форсаж». 

Як бачимо, перспективи розвитку волейболу в нашій 
громаді величезні, як і багатьох спортивних секцій 
загалом. Тому вкотре закликаю: не стійте осторонь спорту, 
записуйте ваших дітей на гуртки, приходьте самі, адже 
спорт – це життя, це нові знайомства, веселі ігри, 
прекрасний досвід та час проведений з користю. Дуже 

класно, що молодь нашого ОТГ не тільки надає перевагу 
здоровому способу життя, але й при цьому прогресує й 
розвивається фізично, приносячи все нові й нові перемоги 
нашій громаді. 

Ми ж всією волейбольною командою висловлюємо 
подяку нашому тренеру та наставнику Галькевичу Валерію 
Віталійовичу та його помічнику Забарі Віктору 
Миколайовичу за мудрі поради, час, стриманість, досвід, 
якими вони так щедро діляться з нами кожне тренування. 
Будемо й надалі радувати Вас перемогами та показувати, 
що Ви не дарма вкладаєте в нас стільки зусиль. 

Сільський голова та весь депутатський корпус також 
висловлює подяку тренерам за підготовку команди. 
Сподіваємося що в найближчому майбутньому ми 
зможемо гідно представляти нашу громаду і на обласних 
змаганнях. В свою чергу ми дякуємо громаді за підтримку 
на змаганнях. 

Дякуємо також організаторам турніру. Було дійсно 
приємно грати на такому класному корті та в такій чудовій 
атмосфері. 

Всього найкращого і до зустрічі на корті! 

 
Бойко Андрій 

Спорт 



 

Кубок Придесення 
19 вересня 2020 року на універсальному спортивному 

майданчику с.Погреби відбувся турнір «Кубок 
Придесення з волейболу - 2020». 

Перемогу здобула команда Калинівки. 
Команда Погребів посіла друге місце, перегравши в 

третій додатковій партії команду з Літок. 

 
БОКС 

 

Сергієнко Максим 
З 27.08.2020 р. по 30.08.2020 р. в м.Ворохта пройшов 

чемпіонат України з боксу серед об‘єднання «КОЛОС». 
На змаганнях було зібрано більше 100 учасників після 

піврічної перерви.  
Вихованець СК «ПАТРІОТ», представник районної ДЮСШ, 

учень БВУФК, зазимець Сергієнко Максим (на фото) провів три 
бої та отримав три дострокових перемоги, завоювавши таким 
чином звання чемпіона України. 

Тюрін Сергій 
 

Ловчинський Дмитро 
27 вересня у Маріуполі пройшли вирішальні поєдинки 

Кубку України з боксу серед чоловіків-Меморіалу Макара 
Мазая 2020. 

За результатами змагань було розіграно комплект з 32 
нагород серед найкращих боксерів України, які протягом 
останніх шести днів змагалися у спортивному комплексі 
«Іллічівець». Варто відзначити, що цьогорічний Кубок 
України з боксу серед чоловіків став першим 
Всеукраїнським боксерським стартом після тривалої 
перерви пов’язаної з пандемією коронавірусу. 

Відповідно до результатів проведених поєдинків 
перше місце у загальному медальному заліку посіла 
команда Київської області з п’ятьма медалями в активі, 
серед яких: два золота, два срібла та одна бронза. Друге 
місце в активі представників Чернігівської області, які 

здобули дві золоті та одну бронзові медалі. Ну і почесне 
третє місце посіли господарі змагань – команда Донецької 
області, яка здобула одну золоту та одну срібну медалі. 

Варто сказати, що золоту медаль до активу команди з 
Київщини приніс житель нашої громади Ловчинський 
Дмитро, ставши кращим боксером в ваговій категорії 91+ 
кг. 

 

 

Ловчинська Марія 
З 28.09.2020 по 04.10.2020р. в м.Харків відбувся Кубок 

України з боксу серед жінок-еліти та чемпіонат України 
серед дівчат,юніорок та молоді. 

 Київська область виборола наступні місця: 
Юніори: 
Жиленко Аліна -3 місце; 
Граждан Аліна-3 місце; 
Корчова Оля-3 місце; 
Березіна Аліна-2 місце; 

Тернесюк Аліна-3 місце. 
Еліта: 
Серед жінок-еліти Лисенко Ганна взяла срібні 

нагороди. 
А представниця Зазимської ОТГ Ловчинська Марія в 

черговий раз підтвердила свій високій рівень, 
завоювавши перше місце! 

Вітаємо дівчат та тренерів! 
Бажаємо наступних перемог! Ми вами пишаємося! 

 

 
ФУТБОЛ 

 

Чемпіонат Київської області. ФК «Десна» 
29.08.2020. 11 тур. ФК «Динамо» (Фастів) – ФК «Десна» 

1:1. Гол забив Воробей Євген. 
05.09.2020. 12 тур. ФК «Десна» - ФК «Кудрівка» 3:3. 

Голи забивали Чернишов Олексій, Воробей Євгеній (2, 
один  з них пенальті). 

09.09.2020. 10 тур (перенесений). ФК «Десна» - ФК 
«Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка)  1:0. Гол забив Кострома 
Ігор. 

12.09.2020. 13 тур. ФК «Асканія-Флора» (Калинівка) – 
ФК «Десна» 1:4. Голи забивали Руженцев В’ячеслав (2, 
один з них з пенальті), Слюсар Євген, Степаненко Микита. 

19.09.2020. 14 тур. ФК «Денгофф» (Денихівка) – ФК 
«Десна) 2:1. Гол забив Моїсєєв Данііл. 

26.09.2020. 15 тур. ФК «Десна» - ФК «Джуніорс» 
(Шпитьки) 0:1. 

03.10.2020. 16 тур. ФК «Колос» (Пустоварівка) – ФК 
«Десна» 1:2. Голи забивали Александровський Арістарх, 
Моїсєєв Данііл. 

 



Чемпіонат Броварського району. ФК «Зазим’є» 
29.08.2020. 10 тур. ФК «СМ25» (Семиполки) – ФК 

«Зазим’є» 1:6. Голи забивали Польчук Артур (2), 
Прокулевич Богдан (2), Шпільовий Олексій, Тронько Юрій. 

13.09.2020. 11 тур. ФК «Зазим’є» - ФК «Богданівка» 3:1. 
Голи забивали Дружченко Олександр, Марченко Микола, 
Кругляк Ярослав. 

19.09.2020. 12 тур. ФК «Тарасівка» - ФК «Зазим’є» 1:2. 
Голи забивали Тронько Юрій, Шпільовий Олексій. 

27.09.2020. 13 тур. ФК «Зазим’є» - ФК Колос» (Велика 
Димерка) 1:1 Гол у власні ворота забив гравець гостей. 

03.10.2020. 14 тур. ФК «Ресмус» (Гоголів) – ФК 
«Зазим’є» 1:10. Голи забивали Мануйленко Дмитро (5), 
Шпільовий Олексій (2), Тронько Юрій, Дорогинський 
Денис, Кругляк Ярослав. 

Перша ліга Броварського району. ФК «Десна-2» 
30.08.2020. 10 тур. ФК «Маяк» (Світильня) – ФК «Десна-

2» 1:2. Голи забивав Марченко Сергій (2). 
13.09.2020. 11 тур. ФК «Десна-2» - ФК «Літки» 3:1. Голи 

забивали Негода Ігор, Гончаров Іван, Марченко Ростислав. 
20.09.2020. 12 тур. ФК «Фаворит» (Требухів) – ФК 

«Десна-2» 0:2. Голи забивали Сторожук Максим, Негода 
Ігор. 

13 тур ФК «Десна-2» пропускає через непарну кількість 
команд в лізі. 

04.10.2020. 14 тур. ФК «Десна-2» - ФК «Арсенал» 
(Красилівка) 1:2. Гол забив Негода Ігор. 

 

Кубок Броварського району 
06.09.2020 
ФК «Літки» - ФК «Зазим’є» 0:2. Голи забивали 

Стрельченко Геннадій, Мануйленко Дмитро. 
ФК «Десна-2» - ФК «СМ25» (Семиполки) 9:0. Голи 

забивали Сторожук Максим (2), Вареник Назар (2), 
Петрусенко Віталій, Марченко Сергій, Слюсар Євген, 
Трубаньов Дмитро, Білявський Єгор. 

 

«Асканія Cup – 2020» 
12 вересня в смт Калинівка відбувся дитячий турнір з 

футболу «Асканія Cup – 2020». 
Перемогу здобули вихованці ФК «Зазим‘є». Юні 

футболісти ФК «Десна» завоювали бронзові нагороди. До 

речі, в групі погребці переграла зазимців. 

Гравець ФК «Зазим‘є» Осадчий Андрій був визнаний 

кращим гравцем турніру! 

 

 

 

 

Звіт депутата Зазимської сільської ради Максименка Сергія Дмитровича 
 

За законом України «Про статус 
депутатів місцевих рад», кожен 
обранець сільської, міської, 
районної чи обласної ради 
зобов’язаний бодай раз на рік 
прозвітувати перед громадою, яка 
його обрала. Я щиро вдячний всім, 
хто віддав свій голос за мене на 
виборах до місцевих рад 2019 року. 
Прикладаю максимум зусиль, щоб 
виправдати вашу довіру — 
працювати чесно і плідно. 

 
Моя діяльність спрямована на 

захист інтересів громади, 
виконання доручень виборців у 
межах моїх депутатських 
повноважень. Постійно спілкуюсь з 
нашими жителями, підтримую 
зв'язки з підприємцями, співпрацюю з органами 
місцевого самоврядування й громадськими 
організаціями. За цей час були направлені депутатські 
запити й звернення, разом з виборцями були підготовлені 
колективні звернення, що допомогло вирішити низку 
питань. 

Так, нами, разом з небайдужими мешканцями, 
підготовлені й підтримані наступні ініціативи: 

 - облаштування громадського пляжу в с.Зазим’є; 
Вдячний сільській раді за одноголосну підтримку даної 

ідеї. Втім, все ж таки схиляюсь й вважаю, що розвиток 
громадського пляжу можливий шляхом залучення 

підприємців, які візьмуть на 
себе зобов'язання 
прибирати сміття, 
забезпечити наявність 
туалетів, питної води, 
роздягалень та іншої 
інфраструктури, яка 
приноситиме дохід до 
бюджету ОТГ. Залучені 
кошти можуть піти на нові 
дороги, трансформатори, які 
вирішать проблеми з 
електропостачанням села та 
інші потреби громади. 

- відкриття супермаркету 
АТБ у с.Зазим’є; 

Відкриття нового 
супермаркету стало 
можливим завдяки активній 

участі голови громади та забудовника Desna Residence, 
який викупив земельну ділянку з цільовим призначенням: 
під будівництво супермаркету та вів постійні переговори з 
представниками різноманітних мереж. Завдяки плідній 
роботі наша громада розвивається, з’являються нові 
робочі місця та сплачується пайова участь.  

- запуск водонапірних веж та підключення станції 
знезалізнення у с.Зазим’є; 

- розглянуто та підтримано колективне звернення 
щодо внесення змін до розкладу руху маршрутних 
автобусів з останнім рейсом о 23:00; 

Оголошення 



- розглянуто та підтримано звернення щодо 
встановлення світлофору по вул. Лісова 31К; 

- за моїм проханням приведено до ладу частини 
прибудинкової території по вул. Лісова коштом 
забудовника Desna Residence; 

- підтримані усі ініціативи спрямовані на розвиток 
громади, поліпшенню освітлення вулиць та 
асфальтуванню; 

- облаштовано пішохідний перехід біля школи по вул. 
Київська; 

- підготовлені й направлені депутатські звернення до 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, 
Департаменту екології та природних ресурсів Київської 
області, голові Зазимської ОТГ, колективне звернення 
щодо недопущення будівництва підприємства з 
перероблення шкідливих відходів; 

- за моїм проханням отримана підтримка народних 
депутатів від фракції «Батьківщина» Івана Крулька та 
фракції «Слуга народу» Миколи Галушка щодо ремонту 
дороги від птахофабрики до центра Зазим’я.  

Враховуючи рекомендації виборців та громади в 
цілому, заплановано здійснити: 

- участь у благоустрою громадського парку у с.Зазим’є; 
- габаритно-ваговий контроль транспортних засобів під 

час проїзду автомобільною дорогою загального 
користування Київ – Кіпті (вулиці Зазимської ОТГ, де від 
вантажного транспорту руйнуються будинки); 

- взяти на контроль розв'язання питання якості 
постачання електричної енергії; 

 - розвиток фізичної культури, нове футбольне поле 
для всіх жителів та підтримка інших напрямків 
спортивного виховання молоді, дозвілля та гуртки для 
дітей; 

- благоустрій території, пішохідні доріжки, ремонт та 
розширення дороги; 

- продовження встановлення камер 
відеоспостереження; 

- впровадження ідеї сортування сміття; 
- продовження переговорів щодо встановлення 

банкомату. 
 
Так, я відносно нещодавно проживаю в Зазим'ї, 

можливо, не проживаючи тут все своє свідоме життя, я не 
до кінця розумію, якісь моменти, але якісь питання бачу 
більш гостро. З чимось я стикаюся вперше, але я щоденно 
спілкуюсь з місцевими жителями, у своїй роботі я й надалі 
підтримуватиму всі ініціативи пов’язані з розвитком 
громади та залученню порядних інвесторів. Висловлюю 
щиру вдячність всім, хто повірив у мене, за допомогу й 
підтримку в моїй депутатській діяльності, колегам-
депутатам з якими ми плідно працювали в цій каденції. 
Лише спільними зусиллями зможемо зробити багато 
справ на благо громади.

 
 

Вибори, які об’єднають все Придесення 
 

25 жовтня 2020 року відбудеться історична подія – до Зазимської об’єднаної територіальної громади (села Зазим’є і 
Погреби) приєднаються населені пункти ще чотирьох сільських рад: Пухівської, Рожнівської, Літківської, Літочківської. 
Все Придесення поділено на 8 багатомандатних округів. 

Кількість мандатів по округам: БВО №1 – 3 мандати, БВО №2 – 2 мандати, БВО №3 – 3 мандати, БВО №4 – 3 
мандати, БВО №5 – 2 мандати, БВО №6 – 3 мандати, БВО №7 – 3 мандати, БВО №8 – 3 мандати. 

Нижче можна ознайомитися з межами багатомандатних виборчих округів (БВО) та кандидатами, які балотуються. 
 

Вибори сільського голови Зазимської сільської ради 
 
Два кандидати: 
1.Крупенко Віталій Вікторович, 1986 р.н. Народився і проживає в с.Погреби Броварського району Київської області. 

Працює Зазимським сільським головою. Самовисуванець. 
2.Мартіян Сергій Михайлович, 1959 р.н. Народився в с.П’ятничани Чемеровецького району Хмельницької області, 

проживає в с.Княжичі Броварського району Київської області. Працює директором ТОВ «Сільськогосподарське 
товариство «Княжичі». Самовисуванець. 

 

Вибори депутатів Зазимської сільської ради 
 
БВО №1 
Межі: с. Зазимʼє - вул. Берегова, вул. Березівка, вул. Березова, вул. Благовісна, вул. Блакитна, вул. Будівельників, 

вул. Ватутіна, вул. Верболозна, вул. Весела, вул. Веселкова, вул. Весняна, вул. Висока, вул. В. Терешкової, вул. Гагаріна, 
вул. Галицька, вул. Г. Мельника ,вул. Городецького, вул. Грушева, вул. Грушевського, вул. Деснянська, вул. Заплавна, 
вул. Зарічна, вул. І.Богуна, вул. Каштанова, вул. Київська: № 5-75; вул. Ковалівська, вул. Л. Українки, вул. С. Марущака, 
вул. Медова, вул. Мельника, вул. Миру, вул. Михайлівська, вул. Незалежності, вул. Новоселиця, вул. О. Вишні, вул. 
Осинки, вул. П. Дорошенка ,вул. Приозерна, вул. Прирічна, вул. Прорізна, вул. П. Суботовського, вул. Райдужна, вул. 
Сагайдачного, вул. Стара Гать, вул. Степова, вул. Травнева, вул. Т. Радченка, вул. Тростянецька ,вул. Шевченка, вул. 
Широка непарні: № 1-63,парні № 2-66 ; вул. Шовковична ,вул. Юності, вул. Ю. Тарковського, вул. Яблунева, вул. Вільхова, 
вул. Вірності, вул. Волошкова, вул. В. Стуса, вул. Дніпровська ,вул. Довга, вул. Довженка, вул. Дружби, вул. Живописна, 
вул. Заболотна, вул. Західна, вул. Зоряна, вул. І. Франка, вул. Калинова, вул. Козацька, вул. Колодень, вул. Кринична, 



вул. Кринки, вул. М. Подєльського, вул. М. Чурай, вул. Польова, вул. Поперечна ,вул. Рибальська, вул. Савичанська, вул. 
Соборна, вул. Софіївська, вул. Спортивна, вул. Урожайна, вул. Хвощі, вул. Церковна, вул. Червнева, вул. Щаслива, вул. 
Джерельна, вул. Квітнева, вул. Солов’їна, пров. Бузковий, пров. Вересневий, пров. Громадський, пров. Деснянський 
пров. Київський, пров. Озерний, пров. Тополиний, пров. Дружби, пров. Короткий, пров. Мирний,  пров. Привітний, пров. 
Прорізний, пров. Софіївський; «Десенка» садівниче товариство, вул. Садова,1; «Десенка» садівниче товариство, вул. 
Садова,10А; «Десенка» садівниче товариство, вул. Садова,7; «Зазимʼє-12» садове товариство, вул. Садова,26; «Зазимʼє-
19» садове товариство,вул. Красилівська; «Зазимʼє-5» садове товариство,вул. Садова,17; «Зазимʼє-14» садове 
товариство,вул. Садова,11; «Зазимʼє-8» садове товариство,вул. Садова,20; «Молнія » садове товариство,вул. Садова,5. 

Орієнтовна кількість виборців: 1067 осіб. 
Кандидати: Бондаренко Олег Вікторович (самовисування), Журибіда Олександр Миколайович (самовисування), 

Лисянська Ольга Віталіївна (самовисування), Селик Юрій Миколайович (самовисування), Петрашин Руслан Юрійович 
(самовисування), Сергієнко Андрій Васильович (самовисування), Дацишин Михайло Михайлович (самовисування), 
Д’ячков Валерій Іванович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Хусаінов Руслан Володимирович (за підтримки ПП 
«Перемога Пальчевського»), Спичак Людмила Валентинівна (за підтримки ПП «ВО «Батьківщина»), Машевська Зоя 
Сергіївна (за підтримки ПП «Україна Славетна»). 

 

БВО №2 
Межі: с. Зазимʼє – вул. Вишнева, вул. Дубрівка, вул. Залізнична, вул. Затишна, вул. Зелена вул. Києво – Деснянська, 

вул. Київська №1-4; вул. Крайня, вул. Липнева, вул. Лісова, вул. Лугова, вул. Молодіжна, вул. Н. Барбон, вул. Нова, вул. 
Придорожня, вул. Пухівська, вул. Садова вул. Трояндова вул. Широка №65-101;68-104; Лісове урочище, вул. Соснова, 
Лісове урочище , вул. Конотопська, Лісове урочище, вул. Полярна , Лісове урочище , вул. Сонячний шлях Лісове урочище, 
вул. Ялинкова, вул. Осіння, вул. Броварська,вул. Підлісна, пров. Східний, пров. Осінній. 

Орієнтовна кількість виборців: 984 осіб. 
Кандидати: Корнійчук Ольга Олександрівна (самовисування), Прокулевич Ігор Богданович (самовисування), Кулініч 

Інна Миколаївна (самовисування), Делайчук Олег Володимирович (самовисування), Ткачук Андрій Леонідович 
(самовисування), Руденко Володимир Васильович (самовисування), Пустовалов Іван Вікторович (самовисування), 
Карсім Андрій Вікторович (самовисування), Радченко Володимир Петрович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Тюрін 
Сергій Вікторович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Філімонов Сергій Олександрович (за підтримки ПП «Перемога 
Пальчевського»), Максименко Сергій Дмитрович (за підтримки ПП «ВО «Батьківщина»), Лісна Ірина Михайлівна (за 
підтримки ПП «Україна Славетна»). 

БВО №3 
Межі: с. Літки - вул. Армійська, вул. Буслівська, вул. Б. Хмельницького, вул. Весняна, вул. В.Садова, вул. Гончарівська, 

вул. Грушевського, вул. Дарницька, вул. Деснянська, вул. Деснянське лісництво,вул. Зоряна, вул. Каштанова, вул. 
Кільцева, вул. Кленова, вул. Коцюбинського, вул. Лісова, вул. Миру, вул. Музиченка, вул. Набережна, вул. О. Кошового, 
вул. Північна, вул. Прилісна, вул. Приозерна, вул.  Ранкова, вул. Савченка, вул. Соболівська, вул. Стельмаха, вул. 
Травнева, вул. Урожайна, вул. Харченка:29,31-98; вул. Челюскіна, вул. Шевченка :31-178; вул. Яблунева, вул. 8 Березня, 
пров. Буслівський, пров. Виноградий, пров. Грушевий, пров. Дарницький, пров. Козацький, пров. Луговий, пров. 
Мельника, пров. Молодіжний, пров. Озерний, пров. Пушкінський, пров. Садовий, пров. Сосновий. 

Орієнтовна кількість виборців: 1128 осіб. 
Кандидати: Юхименко Юрій Вікторович (самовисування), Ільченко Борис Петрович (самовисування), Деменко 

Анатолій Володимирович (самовисування), Юрченко Ольга Борисівна (самовисування), Андріяш Юрій Григорович (за 
підтримки ПП «Слуга Народу»), Сахно Станіслав Михайлович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Тисячна Юлія Василівна 
(за підтримки ПП «Слуга Народу»), Гордина Валерій В’ячеславович (за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»), 
Задояний Дмитро Володимирович (за підтримки ПП «Україна Славетна»), Вавілін Іван Вікторович (за підтримки ПП 
«Україна Славетна»). 

 

БВО №4 
Межі: с. Літки - вул. Гагаріна, вул. Калинова, вул. Квітнева, вул. Київська, вул. Костенка, вул. Літківська,вул. 

Л.Українки, вул. Можилевського, вул. Незалежності, вул. Некрасова, вул. Південна, вул. Покровська, вул. Сонячна, вул. 
Тиха, вул. Ткачів, вул. Т. Короля, вул. Франка, вул. Харченка:1-28,30; вул. Хутірська, вул. Чехова, вул. Чоповського, вул. 
Шевченка:1-30; пл. Перемоги, пров. Базарний, пров. Береговий, пров. Березовий, пров. Вишневий, пров. Городній, 
пров. Дачний, пров. Житній, пров. Зелений, пров. Квітневий, пров. Кузнєчний, пров. Літківський, пров. Почаївський, 
пров. Рибальський, пров. Річковий, пров. Ягідний. с. Літочки, Броварського району, Київської області. с. Соболівка, 
Броварського району, Київської області. 

Орієнтована кількість виборців: 1183 осіб. 
Кандидати: Устенко Володимир Маркович (самовисування), Дасік Олег Васильович (самовисування), Шульга 

Микола Васильович (самовисування), Микитко Олександр Олексійович (самовисування), Пов’якіль Олександр 
Миколайович (самовисування), Донцов Дмитро Григорович (самовисування), Андріяш Ігор Григорович (за підтримки 
ПП «Слуга Народу»), Туней Тамара Михайлівна (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Чайковська Людмила Володимирівна 
(за підтримки ПП «Слуга Народу»), Вінокур Юрій Сергійович (за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»), Грановський 



Юрій Олександрович (за підтримки ПП «ВО «Батьківщина»), Постол Роман Ігорович (за підтримки ПП «Україна 
Славетна»). 

 

 
БВО №5 
Межі: с. Погреби - вул. А. Пасіченка, вул. Весняна, вул. Вишнева, вул. Гагаріна, вул. Грушевського, вул.  Європейська, 

вул. Єдності парні:№ 2-32; непарні №1-63; вул. Завбірська, вул. Заозірська, вул. Козацька, вул. Лісова, вул. Лугова, вул. 
Мисливська, вул. Мічуріна, вул. Молодіжна, вул. Нова, вул. Привітна, вул. Промислова, вул. Прорізна, вул. Райдужна 
вул. Ратушного, вул. Садова, вул. Світанкова, вул. Спортивна, вул. Суворова, вул. Центральна, вул. Юності, пров. 
Суворова, пров. Пшеничний, пров. Степовий. 

Орієнтована кількість виборців: 775 осіб. 
Кандидати: Силюков Данило Сергійович (самовисування), Улещенко Ольга Олександрівна (самовисування),Биков 

Олександр Андрійович (самовисування), Марченко Олексій Анатолійович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Щербінін 
Олег Борисович (за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»), Гецько Євгеній Борисович (за підтримки ПП «Україна 
Славетна»), Загура Анастасія Іванівна (за підтримки ПП «Україна Славетна»). 

 

БВО №6 
Межі: с. Погреби - вул. А. Малишка, вул. Берегова, вул. Ватутіна, вул. Висока, вул. Гайдара, вул. Гайова, вул. Гоголя, 

вул. Городецького, вул. Горького, вул. Деснянська, вул. Дружби народів, вул. Дубова, вул. Єдності  непарні №65-
141,парні № 34-140; вул. Зарічна, вул. Зелена, вул. Каштанова, вул. Квітнева, вул. Київська, вул. Кленова, вул. Кодацька, 
вул. Комерційна, вул. Кутузова, вул. Лідіївська, вул. Лозова, вул. Майданівська, вул. Некрасова, вул. О.Гончара, вул. 
Озерна, вул. Осіння, вул. О.Чижика, вул. Паркова, вул. Погребський шлях, вул. Покровська, вул. Польова, вул. 
Приозерна, вул. Рибальська, вул. Різдвяна, вул. Соборна, вул. Солов’їна, вул. Солом’янська, вул. Сонячна, вул. 
Софіївська, вул. Стородеснянська, вул. Старосільська, вул. Столична, вул. Теплична, вул. Терникова, вул. Тополина, вул. 
Травнева, вул. Удитинська, вул. Франка, вул. Чкалова, вул. Шевченка, вул. Яблунева,пров. Тепличний, пров. 
Старосільський, пров. Софіївський, пров. Приозерний,пров. Парниковий, пров. Лозовий,пров. Калиновий, пров. 
Горького. 

Орієнтована кількість виборців: 1209 осіб. 
Кандидати: Марченко Євгеній Костянтинович (самовисування), Сергієнко Оксана Василівна (самовисування), 

Петрусенко Віталій Анатолійович (самовисування), Камєнєва Тетяна Геннадіївна (самовисування), Бойко Андрій 
Олександрович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Бруєнко Сергій Петрович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), 
Литвиненко Максим Володимирович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Гринько Євген Володимирович (за підтримки 
ПП «УДАР»), Щербініна Сніжана Василівна (за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»), Нефьодов Геннадій Павлович 
(за підтримки ПП «Україна Славетна»), Шелудько Віталій Валерійович (за підтримки ПП «Україна Славтена»). 

 

БВО №7 
Межі: с. Пухівка,Броварського району, Київської області. 
Орієнтована кількість виборців: 1466 осіб. 
Кандидати: Ячник Надія Дмитрівна (самовисування), Кондратенко Віталій Георгійович (самовисування), Краєв 

Валерій Валентинович (самовисування), Гурбич Микола Григорович (самовисування), Сулима Руслан Анатолійович 
(самовисування), Деркач Валерій Миколайович (самовисування), Абдукаримов Микола Петрович (самовисування), 
Міхно Віталій Миколайович (самовисування), Дзюба Костянтин Степанович (самовисування), Назаренко Олександр 
Юрійович (самовисування), Кишкель Вадим Володимирович (самовисування), Писаренко Анастасія Григорівна 
(самовисування), Климась Олександр Миколайович (самовисування), Скопич Яків Якович (самовисування), Автомошин 
Олександр Олександрович (самовисування), Буцан Наталія Прокопівна (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Дорош Сергій 
Володимирович (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Цисарська Валентина Миколаївна (за підтримки ПП «Слуга 
Народу»), Куліш Валентина Костянтинівна (за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»), Бедник Леся Володимирівна 
(за підтримки ПП «ВО «Батьківщина»), Червінський Владислав Леонідович (за підтримки ПП «ВО «Батьківщина»), 
Антощук Іван Миколайович (за підтримки ПП «ВО «Батьківщина»), Глущенко Євгеній Михайлович (за підтримки ПП «За 
Майбутнє»), Гриценко Ірина Іванівна (за підтримки ПП «Україна Славетна»), Резаненко Микола Костянтинович (за 
підтримки ПП «Україна Славетна»). 

 

БВО №8 
Межі: с. Рожни,Броварського району, Київської області. 
Орієнтована кількість виборців: 1044. 
Кандидати: Іваненко Павло Олександрович (самовисування), Васянович Сергій Миколайович (самовисування), 

Река Микола Федорович (самовисування), Белінська Антоніна Леонідівна (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Селюк 
Олена Володимирівна (за підтримки ПП «Слуга Народу»), Цисарський Руслан Анатолійович (за підтримки ПП «Слуга 
Народу»), Андрієвська Леся Миколаївна (за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»), Мехед Тетяна Іванівна (за 
підтримки ПП «За Майбутнє»), Мичак Віктор Васильович (за підтримки ПП «За Майбутнє»), Біленко Олена Вікторівна 
(за підтримки ПП «Перемога Пальчевського»). 



 

 
 
 

Зазимська сільська рада, колеги, родичі та друзі вітають з днем народження 
ювілярів та іменинників: 

Яковенко Софія Антонівна, жителька с.Зазим’є – 9 вересня – 90 років. 
Глаговська Ольга Єгорівна, жителька с.Зазим’є – 1 вересня – 80 років. 
Ломонос Олександр Григорович, Учитель Зазимського НВО – 2 вересня – 55 років. 
Машевський Сергій Васильович, інженер з охорони праці дитячого садочку «Академія 

дитинства» - 5 вересня – 60 років. 
Яковенко Марія Василівна, медсестра Зазимської медамбулаторії – 21 вересня – 70 років. 
Ващенко Світлана Василівна, жителька с.Зазим’є – 24 вересня – 70 років. 
Яковенко Світлана Василівна, касир Зазимської сільської ради – 25 вересня. 
Тюрін Сергій Вікторович, тренер з боксу – 11 вересня. 
Пасіченко Антоніна Вікторівна, медсестра Зазимської медамбулаторії – 19 вересня. 
Максименко Сергій Дмитрович, депутат Зазимської сільської ради – 25 вересня. 
Машевська Зоя Сергіївна, начальник Зазимського відділення АТ «Укрпошта» - 3 жовтня. 
Пасіченко Ольга Михайлівна, спеціаліст Зазимської сільської ради – 10 жовтня. 
 

 
Нехай можливим стане неможливе, 
Над труднощами будьте на висоті. 

І щось приємне дуже і важливе 
Хай неодмінно станеться в житті. 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ 
 

Шановні користувачі, орендарі та власники земельних ділянок! 
       Зазимська сільська рада нагадує вам про обов’язковість сплати земельного податку та орендної плати за 
землю! 
        За несплату земельного податку та орендної плати ви, в першу чергу, несете відповідальність перед 
Законом, а також  наносите збитки місцевому бюджету, основним джерелом наповнення якого, на 
сьогоднішній день, є збір за користування землею. 
       Пам’ятайте, що від вашого розуміння та дотримання вимог чинного законодавства залежить 
оздоровлення ваших дітей, соціальні виплати, благоустрій села, утримування закладів позашкільної освіти та 
ін. 

   Зазимська сільська рада 
 

Запрошуємо 
всіх бажаючих до спільного творення 

«Вісника Придесення». 
 

Свої матеріали для публікації в газеті 

надсилайте на електронну пошту: 

pogr-pres@ukr.net 
 

Зі збільшенням Зазимської ОТГ актуальним 

є пошук громадських кореспондентів-

дописувачів, які будуть більш детально 

розповідати про життя і події в кожному селі 

громади. 

Долучайтеся до редакційної колегії газети! 

Привітання 

mailto:pogr-pres@ukr.net


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

27 вересня святкує свій 85-річний ювілей жителька с.Погреби 
 

Кладун Варвара Василівна 
 
Бабуся сива, мов квітуча вишня, 
Бабуся  наша— вишенька в саду. 
Нас знову зустрічати вийшла, 
Несем Вам вдячність ми свою. 
Ідем, щоб прихилитися всім серцем 
До Ваших рук — ласкавих і м'яких, 
Поглянути у очі — два озерця, 
І прочитати радість щиру в них. 
Пробачте, що буваєм неуважні  — 
Трапляється всіляке у житті. 
Ми знаємо, бабусенько рідненька, 
У Вас і серце й руки золоті! 
 
Роки у праці пролетіли, 
Неначе ластівки в блакить, 
Хай серце Ваше молодіє, 
Душа хай піснею бринить. 
 

Хай квітнуть дні яскравим цвітом 
І будуть в них сердечність і тепло. 
Щоб у житті було чому радіти, 
А смутку у душі ніколи не було! 
 
Бажаєм довго Вам ще жити, 
Здоров’я міцного на довгий вік, 
Щоб внуків встигли одружити 
Й благословити правнуків у світ. 
Усе було в житті — і радості, і біди, 
І мед солодкий, і гіркий полин… 
Нехай тепер же не буде кривди, 
А більше гарних і щасливих днин. 
Прийміть найкращі наші побажання! 
Яскравих квітів незабутній цвіт. 
Нехай це добре, щире привітання 
Звучить ще добру сотню літ. 

                                                                                                                              Ваша родина та друзі 
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28 вересня святкує свій 20-й день 

народження житель с.Погреби 
 

Некрашевич Назар 

Олександрович 
 

 

Двадцять років – це таке щастя. 

Енергія, оптимізм і пустотливий вогник в 

очах. 

Двадцять років — це вік грандіозних 

планів на майбутнє, гарячих надій і зухвалих 

прагнень. 

Бажаємо тобі не розгубити цей позитив 

і багато-багато років легко крокувати по 

життю з гідністю і впевненістю у власних 

силах. І тоді твоя душа завжди буде 

молода, а удача стане твоїм другим ім’ям. 

Успіхів тобі в усіх починаннях! 

Міцного здоров’я! 

Твої рідні та близькі 

27 вересня святкує свій 20-й день 

народження житель с.Погреби 
 

Оксютенко Ярослав 

Костянтинович 
 

 

Ти найкращий друг, про якого можна 

мріяти. Твоя доброта, безкорисливість і 

веселий настрій – магніти, які притягують 

до тебе лише хороших людей. 

Твоя працьовитість та безмежність 

талантів нас щораз дивують і змушують 

захоплюватися. 

Бажаємо тобі завжди залишатися 

такою чудовою людиною! 

Щоб всі твої мрії здійснювалися! 

Будь здоровий і щасливий! 

Щоб всі твої грандіозні плани завжди 

успішно реалізовувалися! 

 

Твої друзі 

mailto:pogr-pres@ukr.net

