
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активний жовтень 
14 жовтня, в День захисника України, Зазимська 

сільська рада привітала учасників бойових дій, 
ветеранів другої світової війни та родини Борейка О.П. 
і Щура В.І., які поклали своє життя в війні проти 
агресора. 

Дякуємо, захисники! Завдяки Вам ми можемо 
розвивати нашу громаду та впевнено будувати плани 
на майбутнє! 

 

Робота Зазимської сільської ради в жовтні була не 
менш активною, ніж і в попередні місяці. 

Розпочати варто зі значимого для Придесення проекту. 
Після тривалих аналітично-конструкторських робіт та 
отримання необхідних погоджень, 22 жовтня нарешті 
виставлено на тендер проект ремонту дороги Київ-Кіпті 
(від Опікового центру до майже завершення траси в 
с.Пухівка). Цей проект передбачає ремонт асфальтного 
покриття траси та будівництво тротуару по одній зі сторін. 
З іншого ж боку дороги передбачається прокладання 
комунікацій (каналізація та водопровід). Заплановано 
закінчити роботи до кінця 2021 року. 

На частині цієї ділянки, а саме по вул.Погребський 
Шлях, вже зараз відбуваються певні покращення – 
будівництво нового та модернізація існуючого вуличного 
освітлення, яке представляє з себе металеві опори з 
двома ліхтарями на кронштейнах з енергоощадними 
лампами. 

 Проект розділений на кілька частин. 
Перша частина (завершена): від Майдану (вул.Єдності) 

до ресторану «Райський 
Дворик». 

Друга частина (зараз 
будується): від ресторану 
«Райський Дворик» до кафе 
«Дубровка». 

Третя частина (заплановано 
на наступний рік, проект 
розроблено): від кафе 
«Дубровка» до межі з Києвом. 
Також на цьому етапі при в’їзді в 
с.Погреби та, загалом, в 
Зазимську ОТГ планується 
встановлення стели, яка б 
показувала початок території 
громади Придесення. 

Нещодавно закінчено монтаж вуличного освітлення 
вулиць Садова та Стара Гать, а по провулку Озерному 
вуличне освітлення реконструювали. Всі вулиці 
знаходяться в с.Зазим‘є. 

На даний час відбуваються підготовчі роботи для 
прокладання асфальтного покриття по частині 
вул.Європейська (с.Погреби). Зокрема, здійснено 
перенесення електроопор, які до цього знаходилися 
практично на проїжджій частині вулиці. 

Також в Погребах і Зазим’ї відбуваються будівельні 
роботи, пов’язані з удосконаленням дитячими 
майданчиками. 

Закінчено будівництво дитячих майданчиків в селі 
Зазим‘є. Біля них здійснюється благоустрій території. А 
саме: 

 -на Хуторі (біля вул.Київська, 3) на місці аварійного 
старого майданчика збудували новий та доповнили його 
спортивними об‘єктами Workout. 

 -в Селі (біля вул.Київська, 28) підсипали територію 
піском та встановили на ній нові об‘єкти дитячого 
майданчику. Територію планують обгородити парканом. 

В с.Погреби відбувається оновлення дитячих 
майданчиків. За останній час на майданчика по вулицях 
Некрасова, Столична і Мічуріна встановлено нові паркани 
та додаткові об’єкти. Роботи виконано за рахунок 
місцевого бюджету. 

Броварська райдержадміністрація продовжує 
допомагати в розвитку Зазимської ОТГ. За рахунок 

районного бюджету неодноразово вдавалося 
профінансувати роботи по асфальтуванню 
наших доріг та забезпечити реалізацію інших 
важливих проектів. 

Цього разу коштом районного бюджету 
закуплено автомобіль медичної допомоги. 
Поки що авто працюватиме на два села - 
Погреби та Зазим‘є. Також за фінансової 
підтримки Броварської РДА для потреб 
медицини ОТГ було придбано скутер. На 
даний час мопед буде використовуватися 
працівниками Зазимської медамбулаторії. 

Зазимська сільська рада висловлює подяку 
Дементьєвій Ірині Анатоліївні, директору 
Броварського районного центру первинної 
медико-санітарної допомоги, за організацію 
тендера на автомобіль та мопед.  
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Результати виборів 25 жовтня 2020 року 
 

В останню неділю жовтня відбулися місцеві вибори сільського голови та депутатів Зазимської сільської ради, 
Броварської районної ради та Київської обласної ради. 

Цією подією ознаменувалося об’єднання всього Придесення (Погреби, Зазим’є, Пухівка, Рожни, Літки, Літочки, 
Парня, Соболівка). 

Все Придесення поділено на вісім багатомандатних округів. Оновлена Зазимська сільська рада має складатися з 22 
депутатів, представлених цими округами. 

 
За результатами виборів сільським головою став Крупенко Віталій Вікторович. По всьому Придесенню за нього 

проголосувало 3643 людини (91% виборів). 
 
Результати виборів визначили наступний склад депутатського корпусу Зазимської сільської ради. 
Багатомандатний виборчий округ №1 (с.Зазим’є): Лисянська Ольга Віталіївна, Бондаренко Олег Вікторович, 

Петрашин Руслан Юрійович. 
Багатомандатний виборчий округ №2 (с.Зазим’є): Делайчук Олег Володимирович, Максименко Сергій Дмитрович. 
Багатомандатний виборчий округ №3 (с.Літки): Юхименко Юрій Вікторович, Юрченко Ольга Борисівна, Сахно 

Станіслав Михайлович. 
Багатомандатний виборчий округ №4 (села Літки, Літочки, Соболівка, Парня): Устенко Володимир Маркович, Дасік 

Олег Васильович, Шульга Микола Васильович. 
Багатомандатний виборчий округ №5 (с.Погреби): Силюков Данило Сергійович, Биков Олександр Андрійович. 
Багатомандатний виборчий округ №6 (с.Погреби): Марченко Євгеній Костянтинович, Бойко Андрій 

Олександрович, Гринько Євген Володимирович. 
Багатомандатний виборчий округ №7 (с.Пухівка): Абдукаримов Микола Петрович, Писаренко Анастасія 

Григорівна, Дзюба Костянтин  Степанович. 
Багатомандатний виборчий округ №8 (с.Рожни): Іваненко Павло Олександрович, Мехед Тетяна Іванівна, Река 

Микола Федорович. 
 
Станом на кінець жовтня відомості про склад новобраних районної та обласної ради відсутні – здійснюється 

консолідація результатів виборів з усіх виборчих дільниць. 
 
 
 

 

Нас врятують людяність і милосердя 
 

«Велике діло — милостиня. Полюбім її, вона не має 
нічого собі рівного», – про це казав колись Св. Йоан 
Золотоустий. Час іде вперед, але справи милосердя не 
втрачають своєї актуальності, особливо на карантині. 

Під час епідемії небезпечно обмінюватися 
рукостисканнями. Але життєво 
важливо обмінюватися увагою, 
милосердям, взаємодопомогою, 
співпереживанням. У дні, коли 
серце твердішає грудкою льоду, 
дуже важливими є людяність і 
порозуміння. Коли страх вбиває 
майже як вірус – рятують 
згуртованість і взаємна підтримка.  

Про волонтерство та добрі 
справи під час карантину нам 
нагадали наприкінці вересня з 
Броварської міської організації 
Товариства Червоного Хреста 
України, запропонувавши черговий 
раз взяти участь в акції «5 
картоплин». У рамках цієї акції ми 
збираємо продукти для 

стаціонарного відділення територіального центру 
соціального обслуговування району по догляду за 
пенсіонерами і самотніми непрацездатними 
громадянами, де живуть одинокі люди похилого віку в 
селі Гоголів, дитячого соціально-реабілітаційного центру 

«Сонячне світло» села Требухів, дитячого 
будинку змішаного типу «Надія» села 
Мокрець. І цього року ми зібрали 592 кг 
овочів та фруктів. Дякуємо всім, хто 
долучився до акції, а особливо учням 1-их, 
2-их, 5-Б і 6-Б класів, які були 
найактивнішими. 

Гріє серце, що для багатьох із нас 
немає чужих дітей, чужих людей. На жаль, 
ми не можемо допомогти всім, але кожен 
має змогу подати руку тому, хто поруч. 

 

Президент школи 
учениця 10 класу 

Гумега Соломія, 
Педагог-організатор 

Негода Оксана Михайлівна 

Вибори-2020 

Життя громади 



 

 

Вибори не стали на заваді роботи 
 

Побутує думка, що під час проведення 
виборів – причому будь-яких – життя в 
країні практично призупиняється. Багато 
чиновників не мають бажання брати на 
себе відповідальність, оскільки невідомо, 
чи залишаться вони на своїх виборних 
посадах. 

Зазимська ОТГ нівелювали й цю тезу. На 
останній сесії сільської ради, котра 
відбулася буквально за кілька днів до дня 
голосування, депутати розглянули понад 20 
питань – актуальних, потрібних для 
подальшого розвитку громади. 

Але спочатку – що передувало 
офіційному відкриттю сесії. Депутатам 
сільський голова Віталій Крупенко 
представив двох офіцерів поліції, які 
відтепер працюватимуть тільки в громаді. 
Таким чином завершилася майже річне співробітництво з 
Національною поліцією України щодо вирішення цього 
питання. Хлопці проходили відповідне навчання, 
перевірку. Раніше представити їх громаді заважав ще й 
коронавірус. 

- Так, ми довго до цього йшли. На щастя, завершили, - 
наголосив Віталій Крупенко. – І ось тепер Іван Радченко та 
Сергій Самсоненко розпочинають служити в інтересах 
громади. Роботи у нас дуже багато. Нам треба спільними 
зусиллями закріпити тенденцію про деяке зменшення 
правопорушень, яке ми мали останнім часом у двох селах. 
Але ж наша громада збільшується, тож і збільшиться обсяг 
роботи. Я особливо хочу наголосити на необхідності 
активної профілактичної роботи. 

Серед питань порядку денного слід наголосити на 
затвердженні звіту про виконання бюджету Зазимської 
ОТГ. Це однозначно позитивна інформація, оскільки 
кошторис обох сіл не тільки виконується, але й 
перевиконується. Так, за три квартали цього року 
надходження до бюджету Погребів склали 21,7 млн.грн. 
Профіцит, тобто перевищення надходжень над 
витратами, склав 6,4 млн.грн. У Зазим’ї отримали 27,8 
млн. грн. Профіцит – 8,2 млн.грн. Це означає, що бізнес у 
громаді працює успішно, платяться податки. 
Надходження дозволяють розширювати вирішення 
поточних проблем громади.  

 
Анатолій Гаркуша

 
 
 

 

Літопис Свято-Покровської парафії с. Літки, Броварського району, Київської 
області 

 

«Літківське братство — національно-релігійна 
громадсько-економічна організація православних руських 
(українських) міщан містечка Літковичі у 17-18 століттях. 

Братство і об'єднаний ковальсько-бондарсько-
римарський цех утворені при літківській церкві Святого 
Миколая грамотою Феодосія Углицького (на той час 
ігумена Видубицького монастиря, шанованого у 
Православ'ї святого) від 10 лютого 1687 року: 

«Хотячи мати в містечку нашом Літковичах, а при храмі 
Святителя і Чудотворця Миколая, звичайний межи 
братствами порядок, постановили-м і приказали-м, аби 
всі ковальського, бондарського і римарського ремесла 
господарі були з собою в єдином братстві і в єдином цеху, 
і аби таковий порядок межи собою заховали, яковий везді 
заховується, то єсть повинни напрод пильноє міти о церкві 
Божой і о украшенії єї старане і о інших учинках». 

За деякими даними, при Братстві пізніше створено 
окремі ремісничі цехи ткачів, ковалів, мельників, 
бондарів, шевців, гончарів, різників, кравців, музик, 

пічників, рибалок і навіть старців. Всі вони мали свої цехові 
символи й традиції. Можливо саме з цим братством 
пов'язана поява в цій місцевості (Київщина) таких 
українських прізвищ як Швець, Бондар, Кравець, Музика, 
Гончар, Шевченко, Бондаренко, Гончаренко. 

Кредитове Товариство сприймалося літківцями, як 
продовжувач традицій Літківського братства. Зокрема, 
було відновлено деякі братські ритуали. 

Літківське Кредитове Товариство — українська 
кооперативна організація, заснована 1907 року в містечку 
Літки Остерського повіту Чернігівської губернії Трохимом 
Королем. 

У 1907 році за ініціативою Трохима Короля, 
підтриманою місцевим священиком о. Яковом 
(Олександровським), відбулися збори громади Літок, на 
яких літківцям було запропоновано створити кредитове 
товариство. Члени товариства мали внести гроші готівкою 
у його касу (розмір внеску не обмежувався). Зібраний 
таким чином початковий капітал планувалося 

Історія рідного краю 



 

 

використати для відкриття ряду підприємств (тобто 
створення робочих місць). 

Збори відбувалися на Базарній площі, біля Покровської 
церкви, дзвін якої не раз скликав літківців на них. 

Спершу громада поставилася до ініціативи скептично і 
насторожено. Членами товариства стали тільки декілька 
десятків осіб. На другій сходці приєдналися вже понад 300 
чоловік, 10 сімей задля цього поставили своє майно під 
заставу. 

Першим комерційним проектом Кредитового 
товариства стало товариство «Лозоплет», спеціалізоване 
на виробництві плетених із лози меблів. Для навчання 
місцевих майстрів було запрошено вчителів із Вишгорода, 
що обійшлося Кредитовому товариству у значні кошти. На 
острові Любичів «Лозоплет» почав висаджувати 
спеціальні види білої та червоної лози, необхідні для 
виробництва. 

Незабаром «Лозоплет» почав щотижня відправляти до 
Києва валку возів із готовою продукцією, яка мала 
шалений попит. Проект окупився за півроку і почав давати 
прибуток, який Кредитове Товариство спрямувало на 
відкриття нових підприємств. Працівники «Лозоплета» 
мали високу заробітну плату. 

Літківці повірили Королю остаточно. Почався масовий 
вступ до Кредитового Товариства. У 1908 році його 
членами були вже більше третини мешканців містечка 
(понад 1000 осіб). 

Традиційно літківці тримали багато худоби і займалися 
шевством, тому Трохим Король запропонував Товариству 
створити чинбарню, котра б виготовляла високоякісні 
шкіри, і налагодити виробництво взуття. 

Протягом 1908—1910 років створено три чинбарні, 
одна з яких була справжнім заводом площею у декілька 
гектарів. Керував ним Кузьменко (його син пізніше став 
зятем Трохима Короля). В процесі вичинки шкіри 
застосовувалася чеська технологія, впровадженням якої 
займалися досвідчені найняті фахівці, в обов'язок яких 
входила підготовка місцевих спеціалістів. 

Для пошиття взуття Кредитове Товариство створило 
спеціальний Шевський цех. 

Налагоджено висів олійних культур, пристосованих до 
земель малопридатних для землеробства (рижій, ріпак 
тощо). За три роки сировини вже вистачало для роботи 
трьох олійниць. 

Економічні успіхи Літківського кредитового товариства 
отримали значний розголос по всій Російській імперії. 

Вранці 9 вересня 1911 року до літківської пристані 
причалив пароплав, на якому до Києва на урочистості з 
нагоди відкриття пам'ятника Олександру II прямував 
Микола ІІ зі своїм двором (зокрема, імператрицею 
Олександрою Федорівною, прем'єр-міністром 
Столипіним та графом Вітте). Зустрічаючи імператора, 
церковний хор виконав «Боже, царя храни». Староста села 
на рушнику, вишитому словами гімну, підніс Миколі ІІ 
коровай. Потім царю подарували чоботи, зроблені 
шевцем Кузьменком. На знак вдячності імператор 
нагородив Шевський цех золотим годинником. 

  
Джерело: фейсбук-сторінка Ірини Левіної 

(https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=723
538118233360&id=100017315343695) 

 
 
 
 

З блаженним прозрінням 
 

Ви знаєте, любі?! Я знову ожила, 
як в рідне село повернулась. 

Тут істину древності серцем знайшла, 
душею прожите збагнула. 

   О земле свята! Пресвяті Небеса! 
   Я вдячна і долі і Богу! 

   Жила, «помирала», а воскреса – 
   шукала собі допомогу. 

Причалилась тут – де коріння живі. 
Я радість життя відчуваю. 

Моїм оберігом і поміч мені 
є – людяність рідного краю. 

   Черпаючи силу, правічну Землі, 
   Я їй виливаю провину. 

   І дихаю легко і вільно в селі, 
   за втомою я й відпочину. 

З блаженним прозрінням вуста запальні 
цінують прожиті хвилини. 

Я грудочка є на зазимській Землі, 
де пращурів тінь незгасима. 

Щиголь Ольга Федорівна 
с.Зазим’є, 28.07.2020 

Наша творчість 



 

 

 
 

ФУТБОЛ 
 

Чемпіонат Київської області. ФК «Десна» 
10.10.2020. 17 тур. ФК «Софія» (Софіївська Борщагівка) 

- ФК «Десна» 1:1. Гол забив Руженцев В‘ячеслав (пен.). 
17.10.2020. 18 тур. ФК «Десна» - ФК «Межигір‘я» (Нові 

Петрівці). Через сильну зливу рішенням Київської обласної 
асоціації футболу всі ігри цього туру перенесено на 4 
листопада на 14:00. 

24.10.2020. 19 тур. ФК «Десна» - ФК «Беркут-Легіон» 
(Бровари) 2:1. Двічі за погребський колектив забивав 
Кострома Ігор. 

31.10.2020. 20 тур. ФК «Десна» - ФК «Юніор» (Макарів) 
5:2. Голи забивали Слюсар Євген, Моісєєв Данііл, Якимлюк 
Андрій, Воробей Євген (2, один з них з пенальті). 

Чемпіонат Броварського району. ФК «Зазим’є» 
11.10.2020. 15 тур. ФК Зазим‘є» - ФК «Штурм» 

(Княжичі) 5:1. Голи забивали Тронько Юрій (2), Шпільовий 
Олексій, Лейба Сергій, Дружченко Олександр. 

17.10.2020. 16 тур. ФК «Рудня» - ФК Зазим‘є» 2:2. Двічі 
за зазимський колектив забивав Мануйленко Дмитро. 

17 тур. ФК «Зазим‘є» пропускає через непарну кількість 
команд в лізі. 

31.10.2020. 18 тур. ФК «Зазим‘є» - ФК «Металург» 
(Красилівка) 4:1. Голи забивали Мануйленко Дмитро (3, 
один з них з пенальті), Шпільовий Олексій. 

На даний час ФК «Зазим’є» зіграли всі матчі 
чемпіонату. Рішення щодо результатів цьогорічних 
змагань будуть відомі після того, як ФК «Рудня» зіграє 
перенесений матч. 

Перша ліга Броварського району. ФК «Десна-2» 
11.10.2020. 15 тур. ФК «Димерка» - ФК «Десна-2» 0:3. 

Голи забивали Марченко Сергій, Бруєнко Сергій (2). 
18.10.2020. 16 тур. ФК «Десна-2» - ФК «Альтернатива» 

(Шевченкове) 9:3. Голи забивали Марченко Сергій (2, 
один з них з пенальті), Слюсар Євген (2), Моїсєєв Данііл (2), 
автогол, Негода Ігор (2). 

25.10.2020. 17 тур. ФК «Юніон» (Бровари) - ФК «Десна-
2» 3:1. Гол забив Кривобок Павло. 

01.11.2020. 18 тур. ФК «Десна-2» - ФК «Калинівка» 4:1. 
Голи забивали Марченко Ростислав, Марченко Сергій, 
Пластун Володимир, Бруєнко Володимир. 

За результатами проведеного чемпіонату серед 
команд Першої ліги Броварського району ФК «Десна-2» 
стали переможцями, випередивши найближчого 
переслідувача ФК «Фаворит» (Требухів) на 4 залікових 
бали.  

Детальний аналіз виступів футбольних колективів 
громади в наступному випуску. 

 

БОКС  
 

22-23.10.2020 в м.Київ відбувся всеукраїнський турнір на 
Кубок чеченської діаспори в Україні. 

Зібралось 250 учасників з різних куточків нашої країни. 
Команда СК «ПАТРІОТ» загалом здобула три золоті та 

одну срібну нагороду. 
1 місце: 
Головенко Ілля (Зазим‘є). 
Степанченко 

Назар (Зазим‘є). 
Сергієнко Назар 

(Зазим‘є). 
2 місце: 
Сапон Роман 

(Зазим‘є). 
Вітаємо хлопців, 

їх батьків та тренерів 
з вдалим виступом, 
бажаємо подальших 
перемог та міцного 
здоров‘я! 

 

 
КАРАТЕ 

4.10.2020 пройшов абсолютний чемпіонат з карате клубу «Спартанець». В 
категорії до 8 років наші односельчани зайняли: 

-2 місце Леляк Юрій; 
-3 місце Дабіжа Андрій. 
Вітаємо хлопців з перемогою! 

 

Спорт 



 

 

 
 

Бути жителем громади означає усвідомлювати свою причетність до цієї 
громади! 

 

Вітаю всіх жителів Придесення! Ось настав той час, 
коли ми стали однією громадою, до якої увійшли Погреби, 
Зазим’є, Пухівка, Рожни, Літки, Літочки, Парня і Соболівка. 
Офіційно так, ми тепер одне ціле. Але як буде на ділі? Чи 
зможуть жителі наших сіл порозумітися між собою? Чи не 
буде «перетягування одіяла» та представлення своїх 
інтересів вище інших? Чи будемо ми брати участь в житті 
громади, а чи все ж скинемо все на плечі сільській раді і 
депутатам? 

Ми повинні розуміти, що від відповіді на ці питання 
залежить майбутнє нашої громади. Бути жителем 
громади означає усвідомлювати свою причетність до 
цієї громади! Наша активність повинна проявлятися не в 
наших висловлюваннях, а в наших діях. І варто не 
забувати, що духовний стан керівництва є лише 
віддзеркаленням духовного стану народу, який його 
вибрав. 

Наші села різні за економічним, соціальним та 
культурним рівнем. Наше спільне бажання, щоб 
об’єднана територіальна громада стала одним ефективно 
працюючим організмом з активним розвитком в усіх 
сферах життя. Так, ми обрали депутатів. Але: 

а)потрібно не забувати, що місцеві депутати працюють 
на безоплатній основі; 

б)помітний позитивний ефект в ОТГ можна буде 
побачити не відразу, тому що початкові завдання сільської 
ради будуть вивчення ситуації в селах, формування 
основних органів забезпечення життєдіяльності громади, 
надання адміністративних послуг тощо; 

в)не можна будувати новий будинок, маючи старі 
креслення. Омріяне 
суспільство потрібно 
будувати знизу, а не 
покладаючи всю 
надію на владу. 

І таким чином, коли 
сільська рада зверне 
увагу на всі наші 
потреби, може бути 
вже пізно. 

То чому б нам, 
жителям Придесення, 
не стати тією 
об’єднуючою силою, 
яка буде доповнювати місцеву владу і ми разом створимо 
свою унікальну громаду, де буде не тільки комфортно, але 
й престижно жити. 

І це не утопія! Це реально! Потрібно просто почати 
діяти. Потрібно взаємодіяти. 

Для того, щоб щось хороше принести в громаду, не 
обов’язково бути депутатом! 

Наведу лише кілька простих ініціатив, які зможуть 
підняти громадську активність Придесення і разом з 
ефективною господарською діяльністю сільської ради 
посприяти розвитку громади: 

1)проведення молодіжних форумів серед юного 
населення наших сіл; 

2)організація арт-просторів – безсумнівно, в нас багато 
творчих людей; 

3)квест «моя громада», який допоможе познайомити 
людей з історією та життям кожного окремого села; 

4)толока – найпростіший спосіб організації групи 
людей це зібратися на спільне прибирання певної 
території; 

5)містечко професій та креативна майстерня – тут 
можна і на людей подивитися, і себе показати; 

6)формування платформи безкоштовних консультацій 
та тренінгів – впевнений, що кожен з вас є спеціалістом в 
певній сфері, то чому б і себе не прорекламувати, і людям 
кілька корисних ідей не підказати тощо. 

Як бачимо, наведені приклади не потребують значного 
фінансування чи безпосередньої участі місцевої влади. 
Для деяких з них вистачить лише кількох людей, які це 
організують. А уявіть, якщо такі люди будуть в кожному 
селі. 

Пропонується, щоб в громаді існувала ініціативна група 
людей, яка б не боялася братися за найсміливіші ідеї. 
Ідеально, щоб кожне село мало власний осередок цієї 
групи, завдяки чому враховувалися б інтереси всіх жителів 
Придесення. 

Роботи вистачить для кожного. Адже напрямків 
діяльності безліч, що дозволить групу розділити на 
сектори. Це може бути, наприклад, розвиток бренду 
громади, спорт, творчість, благоустрій, туризм, 
інформаційне забезпечення, навчання і тренінги та ін. Все 

залежить лише від нашого з 
вами бажання. 

Карантинні обмеження 
можуть не дозволити нам 
збиратися в кожному селі. 
Але можна розпочати нашу 
громадську діяльність із 
соціальних мереж. 
Основним джерелом буде 
фейсбук-сторінка «Вісник 
Придесення» та ця газета 
(рубрика «Громадська 
активність»). Далі ми 
створимо групу в одному з 

месенджерів, де за допомогою спільних обговорень 
сформуємо напрямки нашої діяльності. 

Почнемо з дрібних питань. А з часом й не помітимо, 
як стали рушійною силою розвитку нашої об’єднаної 
громади. 

Ми на порозі нової історії. Потрібно бути не її 
очевидцями, а активними учасниками! 

 
 

Кривобок Павло

Громадська активність 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Шановна громадо! 
 

За попередніми даними я отримав переконливу 
перемогу на посаду сільського голови Зазимської 
(Придеснянської) об’єднаної територіальної 
громади. 

Не зважаючи на складну епідеміологічну 
ситуацію, пов'язану з поширенням COVID-19, я 
вдячний кожному, хто відвідав виборчі дільниці та 
віддав свій голос за мене та за своїх представників 
громади. 

Також хочу висловити подяку тим, хто приймав 
участь в організації виборчого процесу та 
забезпечував роботу виборчих дільниць, всім 
працівникам територіальних та дільничних виборчих 
комісій.  

Об’єднання Придесення – це історична подія. 
Віднині ми одне ціле: Погреби, Зазим’є, Пухівка, 

Рожни, Літки та Літочки (в т.ч. Парня і Соболівка). 
Нас чекає новий та не легкий період. Але давайте 

дивитися на це не як на якусь проблему, а як на 
виклик і на можливість самореалізації кожного з нас. 

Ми маємо об’єднатися заради створення 
життєздатної та потужної громади. 

Я дуже сподіваюся на Ваше терпіння, адже, щоб 
стати впевнено на ноги, потрібен час. Завдяки 
співпраці та підтримці ми збудуємо сильну та міцну, 
дружню та квітучу громаду! 

Роботи в нас буде багато, запрошую однодумців 
та бажаючих конструктивно працювати до нашої 
команди. 

Основними напрямками нашої роботи будуть 
забезпечення жителів громади якісними 
адміністративними послугами, розвиток туризму, 
створення нових робочих місць, розвиток спорту, 
безпека жителів громади, створення комфортних 
умов життя в КОЖНОМУ селі Придесення. 

Турбота про жителів громади моє основне 
завдання! Цього принципу я дотримувався і буду 
дотримуватися надалі. 

Дякую за те, що довірилися мені та за Вашу 
підтримку! 

Бажаю Всім міцного здоров’я, успіху та 
процвітання! 

З Богом! 

Крупенко Віталій 
 

Оголошення 

Гепатит С 
 

Шановні жителі м. Бровари та Броварського 

району, КНП «Броварська БКЛ» БРР БМР 

отримала противірусну терапію для лікування 

хронічного вірусного гепатиту С за державною 

соціальною програмою (БЕЗКОШТОВНО). 

Просимо Вас звертатися: 

м. Бровари, вул.. Шевченка, 14, КНП 

«Броварська БКЛ» БРР БМР, в КДЦ (поліклініка), 

кабінет №135 - інфекціоніст. 

Тренування з водного поло 
 

Продовжується набір в секцію водного поло. 
Тренування проходять в басейні «Хвиля» в понеділок, 

середу, п'ятницю. 
Запрошуємо дітей - хлопців та дівчат 2009-2012 років 

народження. До басейну возить шкільний автобус. 
Збір біля школи в Погребах (біля бювету) о 16:30. 

Зупинка біля Зазимської школи (біля автобусної зупинки) 
о 16:40. 

Довідки за телефоном 067-404-27-72 (Клєстов Віталій 
Валерійович) 

 

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. 

Також цікавими будуть розповіді про життя в селах Придесення. 

Долучайтеся до редакційної колегії газети! 

mailto:pogr-pres@ukr.net


 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Сергієнко Анастасія Олександрівна, жителька с.Погреби – 26 жовтня – 90 років 

Калениченко Ганна Павлівна, жителька с.Зазим’є – 7 жовтня – 85 років   

Ткаченко Галина Василівна, жителька с.Погреби – 20 жовтня – 85 років 

Троценко Ольга Василівна, жителька с.Зазим’є – 10 жовтня – 80 років 

Щиголь Наталія Андріївна, жителька с.Зазим’є – 20 жовтня – 80 років 

Чернишенко Олександр Леонідович, житель с.Зазим’є – 4 жовтня – 60 років 

Книш Ірина Іванівна, учитель Зазимського НВО – 14 жовтня – 60 років 

Толочко Оксана Василівна, старший контролер-касир  АТ «Ощадбанку  с. Зазим’є – 25 жовтня – 50 років 

Руженцев В’ячеслав Володимирович, диретор ФК «Десна-Погреби» - 6 листопада – 40 років 

Кулініч Інна Миколаївна, спеціаліст  Зазимської сільської ради – 20 жовтня – 35 років 

Радченко Володимир Петрович, член виконкому Зазимської сільської ради – 16 жовтня 

Деревко Катерина Сергіївна, член виконкому Зазимської сільської ради – 5 жовтня 

Галькевич Валерій Віталійович, тренер з волейболу – 4 листопада  
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Привітання 

27 жовтня святкує 85-річний ювілей найкраща 

матуся, бабуся, прабабуся 
 

Якуша Софія Борисівна 
 

 

Матінко наша рідна! 

Років твоїх нам не видно, 

Ні зморшок, ні сивини 

Не помічаємо ми. 

А бачимо очі ясні, 

Мов зірочки навесні, 

І усмішку молоду, 

І жваву та спритну ходу. 

Та чисте високе чоло, 

Та рук твоїх рідне тепло. 

І ми – твої діти малі – 

Вклоняємося до землі, 

І зичим тобі здоров'я, 

З пошаною і любов'ю! 
 

Ваша родина та друзі 

Дорогі наші 

Литвиненко Галина Степанівна та 

Крупенко Надія Іванівна! 
 

 Прийміть найщиріші вітання з Днем 

народження від усіх своїх колег. 

Побажання наші щирі, хоч і не нові: великого 

людського щастя, величезної любові, бадьорості, 

завзяття і міцного здоров’я. Бажаємо, щоб все це 

було постійно. Успіхів вам у роботі і задоволення від 

неї такого ж, як і ми отримуємо від спілкування з 

вами. 

Ваші колишні колеги 

16 жовтня відзначає свій день народження 
 

Радченко Лариса Іванівна 
 

 

Вітаємо її з золотим ювілеєм – з 50-річчям! 

Бажає, щоб здоров'я не підводило, енергії та 

оптимізму вистачало ще на довгі-довгі роки, в 

душі була весна, радість, щастя і любов завжди 

були у твоєму домі. Нехай онуки радують, діти 

допомагають, друзі не забувають. Живи легко і 

сповна насолоджуйся кожною хвилиною! 
 

З любов’ю друзі 
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