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Листопад змін 
 

Листопад 2020 року увійде в історію Придесення, як 

місяць змін, досягнень та нових викликів. Зазимська 

сільська рада реалізувала ряд проектів, які стосувалися 

Погребів і Зазим’я та розпочала роботу над розвитком 

всього Придесення. 

Так, за цей період було реконструйовано вуличне 

освітлення вулиці Деснянська (с.Зазим’є) – від вул.Лісова 

до кафе «Рибалка»: на електроопорах встановили 

кронштейни, на яких розмістили ліхтарі з LED-

освітленням. 

Раніше ми писали, що за рахунок місцевого бюджету 

придбано генератор для забезпечення електроенергією 

соціальних об‘єктів с.Погреби. На даний час закінчено 

його підключення до адмінприміщення сільської ради, 

пожежного депо, дитячого садочку, школи, світлофору і 

всіх погребських камер відеоспостереження. Підключити 

всі важливі об‘єкти до генератора, в першу чергу, вдалося 

завдяки тому, що вони знаходяться поряд. 

При аварійному чи плановому відключенні навчально-

виховний процес в освітніх закладах не зупинятиметься, в 

звичайному режимі працюватимуть інші важливі для 

безпеки і комфорту об‘єкти села. 

Завершено монтаж вуличного освітлення дитячих 

майданчиків с.Зазим‘є. Ліхтарі встановлено на трьох 

об‘єктах: вул.Київська (Село), вул.Київська (Хутір), 

вул.Лісова. 

По вулицях Ратушного і Ватутіна (с.Погреби) 

реконструювали вуличне 

освітлення: встановлено 7 нових електроопор та замінено 

старі лампи на LED по всій протяжності вулиці. 

Було проведено реконструкцію частини мережі 

вуличного освітлення по вулиці Горького (від будинку №1 

до перехрестя вулиці Різдвяна з вулицею Удитинська) в 

с.Погреби. 

Також змонтували вуличне освітлення вул.Лугова 

(с.Погреби) та вирівняли тут дорожнє покриття. 

Заасфальтовано частину вулиці Європейська 

(с.Погреби). Роботи здійснено за рахунок місцевого 

бюджету. 

В попередньому випуску ми писали про ремонт дороги 

Київ-Кіпті (від Опікового центру до майже завершення 

траси в с.Пухівка). В листопаді розпочато роботи по 

майбутньому ремонту ще двох важливих для ОТГ доріг. Ці 

проекти планується реалізувати за рахунок обласного 

бюджету. Замовником є Департамент регіонального 

розвитку Київської обласної державної адміністрації. 

- Розробка проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт автомобільної дороги загального 

користування місцевого значення О100604 Пухівка – 

Калинівка. 

- Проектування капітального ремонту автомобільної 

дороги загального користування місцевого значення 

О100603 Зазим'я - /М-01 (Київська Птахофабрика - 

Зазимські Сади). 

 

 

Установча сесія 
Зазимської сільської 
ради VIII скликання 

 

26 листопада 2020 року в 
актовому залі Зазимського НВО 
відбулася перша сесія новобраного 
складу сільської ради. 

Головою територіальної 
виборчої комісії Хорошуном М.І. 
було оголошено інформацію про 
результати виборів сільського 
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голови та депутатів Зазимської сільської ради. Присягу 
склав сільський голова Крупенко Віталій Вікторович. 
Також було обрано секретаря Зазимської сільської ради – 
ним став Бондаренко Олег Вікторович. Лисянську Ольгу 
Віталіївну затвердили на посаді керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Зазимської сільської 
ради. 

У зв’язку із затвердженням Лисянської О.В. на посаду 
несумісної з депутатською діяльністю та попередньою 
пропозицією по обранню Писаренко Анастасії Григорівни 
старостою с.Пухівка, Зазимська сільська територіальна 
виборча комісія призначила повторні вибори депутатів 
Зазимської сільської ради в багатомандатних виборчих 
округах №1 і №7 на неділю 24.01.2021 року. З 05.12.2020 
року починається виборчий процес повторних виборів 
депутатів.  

На першій сесії восьмого скликання було утворено 
п’ять постійних комісій та сформовано їхній склад. 

1) Постійна комісія з питань регламенту, 
депутатської етики, законності, правопорядку, 
забезпечення діяльності депутатів, розвитку і 
вдосконалення місцевого самоврядування, запобігання 
корупції. 

Голова комісії – Биков Олександр Андрійович. Члени 
комісії: Мехед Тетяна Іванівна, Шульга Микола 
Васильович. 

2) Постійна комісія з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів, 

комунальної власності, реалізації державної 
регуляторної політики, інвестицій та 
зовнішньоекономічних зв’язків. Голова постійної комісії – 
Река Микола Федорович. Члени постійної комісії: 
Абдукаримов Микола Петрович, Максименко Сергій 
Дмитрович, Бойко Андрій Олександрович. 

3) Постійна комісія з питань земельних відносин, 
агропромислового комплексу, планування території, 
архітектури та містобудування. Голова постійної 
комісії – Силюков Данило Сергійович. Члени постійної 
комісії: Дасік Олег Васильович, Дзюба Костянтин 
Степанович, Петрашин Руслан Юрійович, Сахно Станіслав 
Михайлович. 

4) Постійна комісія з питань житлово-
комунального господарства, природокористування, 
екології та благоустрою. Голова постійної комісії – 
Делайчук Олег Володимирович. Члени постійної комісії: 
Юхименко Юрій Вікторович, Іваненко Павло 
Олександрович, Устенко Володимир Маркович. 

5) Постійна комісія з питань охорони здоров’я, 
материнства, дитинства, освіти, культури, 
молодіжної політики, фізичної культури, спорту, 
туризму та соціального захисту населення. Голова 
постійної комісії – Юрченко Ольга Борисівна. Члени 
постійної комісії: Гринько Євген Володимирович, 
Марченко Євгеній Костянтинович. 

 

 

 

 

Про якість асфальтування 
 

Наша громада стрімко зростає і невпинно 
розвивається. Тому дуже актуальним стає питання 
контролю якості виконаних робіт та наданих послуг. Адже 
ми усі зацікавлені в отриманні якісного сервісу для наших 
мешканців. 

Тому за ініціативи сільського голови, депутатського 
корпусу та громадського активу було запроваджено 
практику контролю якості робіт підрядників. 

Паралельно з державним технічним наглядом 
сертифікованими лабораторіями виконується повний та 
незалежний контроль. При цьому всі витрати за взаємною 

згодою сторін було покладено на 
підрядні організації. Тобто 
додаткові кошти громади не 
використовуються в цьому 
процесі. 

Такий додатковий контроль 
буде здійснюватися постійно 
після кожного асфальтування, 
починаючи з перевірки якості 
робіт виконаних по 
вул.Європейській (с.Погреби). 

 
 

Про людську свідомість 
 

В травні 2020 року 
широко обговорювалася 
новина про те, що через 
будівельні роботи на 
приватній ділянці було 
пошкоджено нове 
асфальтне покриття вулиці 
Співоча (с.Погреби). 

Власник земельної 
ділянки визнав, що через 
проїзд вантажівок та іншої 

спеціальної техніки на його ділянку 
частина нового асфальту не витримала 
перенавантаження і була зіпсована. 

Після закінчення основних 
будівельних робіт на приватній ділянці 
власник за свій кошт здійснив ремонтні 
роботи по відновленню дорожнього 
покриття вулиці. 

Дякуємо за свідому громадську 
позицію! 

Життя громади 



 

 

Добро з маленьких долонь                       
 

У житті є те, що не виходить з моди, не 
втрачає своєї цінності, не має перешкод (навіть 
коронавірус!). Це - ДОБРО. Справжнє, людське, 
щире... Особливо, якщо його творить дитяче 
серце. 

У Погребському НВО пройшла акція «Добро – 
з маленьких долонь». 

У п'ятницю (13 листопада – Всесвітній день 
доброти) учні відвідали самотніх погребців. 
Принесли малюнки від найменших школярів, 
подарунки, сказали теплі й щирі слова.  

Дякуємо всім, хто прийняв участь у цій акції! 
Навіть у маленьких долонях поміщається 

велике сонце! 

 

Благоустрій дороги 
 

Небайдужими жителями громади за сприяння 
Зазимської сільської ради наприкінці листопада було 
проведено прибирання узбіччя при в'їзді в с.Зазим'є зі 
сторони лісу – від повороту в санаторій «Хвиля» до 
залізничного мосту. 

Попри те, що ця ділянка входить до території м.Києва, 
вона псує вид в першу чергу нашій ОТГ. 

За два дні зібрано більше 30 великих мішків сміття. 
Не забувайте, що чисто не там де прибирають, а там де 

не смітять. 
Будьте сильними - донесіть своє сміття до смітника. 
Не засмічуйте узбіччя! 

 

Проект «Поліцейський офіцер громади» починається з Придесення 
 

26 листопада 2020 року 

відбулася історична подія в 

Зазимській ОТГ - відкриття 

поліцейської станції громади. 

Це перший реалізований 

проект «Поліцейський офіцер 

громади» в Броварському 

районі. 

На урочистостях були 

присутні: 

-сільський голова Крупенко 

Віталій; 

-начальник Головного 

управління Національної 

поліції в Київській області 

полковник поліції Нєбитов 

Андрій; 

-голова Броварської РДА 

Біркадзе Георгій; 

-начальник відділу 

надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, 

мобілізаційної та 

правоохоронної діяльності Зазимської сільської ради 

Ткачук Андрій. 

Відео з відкриття станції можна переглянули на 

YouTube-каналі «Громадський захист Київщини». 

Цей проект бере початок в нашій громаді ще на 

початку 2020 року. Саме тоді був підписаний Меморандум 

між Національною поліцією 

України та Зазимською 

сільською радою. 

Після цього було відібрано 

майбутніх офіцерів Зазимської 

громади та розпочато їх 

навчання. 

На відкритті станції було 

представлено поліцейських 

офіцерів громади Придесення. 

Це: 

-капітан поліції Самсоненко 

Сергій; 

-молодший лейтентант 

поліції Радченко Іван. 

Офіцерам громади 

сільський голова вручив ключі 

від поліцейського авто, який був 

придбаний за рахунок 

Погребського сільського 

бюджету (50%) та Зазимського 

сільського бюджету (50%). Але 

авто буде обслуговувати все 

Придесення. 

«Дякую місцевим підприємцям, що завдяки їх 

сумлінній сплаті податків ми можемо формувати бюджет 

та за рахунок його розвивати громаду», - зазначив 

Крупенко Віталій.  



 

 

Начальник обласної поліції Нєбитов Андрій вручив 

офіцерам громади помпові рушниці і сертифікати про 

успішне навчання, додавши при цьому, що офіцери будуть 

орієнтуватися на потребах місцевого населення, 

забезпечувати правопорядок території, своєчасно 

реагувати на проблеми в громаді. 

«Головним показником дієвості муніципальної поліції 

є довіра громади», - додав Нєбитов Андрій. 

На даний час поліцейська станція буде знаходитися в 

с.Погреби. Але найближчим часом її буде перенесено в 

с.Рожни. 

Варто сказати, що в розпорядженні офіцерів громади 

буде не тільки новий автомобіль, але й мережа камер 

вуличного відеоспостереження в с.Погреби і с.Зазим'є. 

Сподіваємося, що в недалекому майбутньому такі камери 

будуть встановлені й в інших селах Зазимської ОТГ. 

Офіцери громади працюватимуть 24/7. 

Сподіваємося на їхню сумлінну роботу та підтримку 

громади в їхній діяльності. 

Телефони офіцерів: 

капітан поліції Самсоненко Сергій 063-351-48-59; 

молодший лейтенант Радченко Іван 068-975-86-62. 

 

 
 

 

«Живемо» 25 років! 
 

Вже чверть століття Народний фольклорний ансамбль 
«Живемо» дарує справжню українську пісню людям. 

Ансамбль було створено 12 листопада 1995 року на 
базі Зазимського сільського клубу. Першим його 
керівником був Павло Іванович Туліка – прекрасний 
музикант, знавець своєї справи. Гурт одразу завоював 
любов у своїх односельчан та мешканців району. Жвава 
концертна діяльність та високий рівень виконавської 
майстерності допомогли стати впізнаваним. У 1998 
році «Живемо» отримали звання «Народний 
художній колектив».  

Автентичний спів та українська мелодика в 
поєднанні з театралізованими обрядодіями стали 
візитівкою колективу. Збереження та відновлення 
прадавньої традиційної культури України робить цей 
колектив унікальним.  

Кожен учасник є носієм унікального тембру та 
має неповторну харизму.  

З 2003 року колектив очолює Оксана Миколаївна 
Туліка – знавець фольклору, мудрий керівник, 
талановита співачка та чарівна жінка. Основною 
метою діяльності Оксани Миколаївни є збереження 
фольклорної спадщини рідного села та Броварського 
краю, аби твори пращурів не загубилися в часі. В 
репертуарі колективу понад 300 пісень.  

За сумлінну працю, професіоналізм, значний 
особистий внесок у культурний розвиток 
Броварського району та з нагоди ювілею Народного 
фольклорного ансамблю «Живемо» Оксана Туліка 
була нагороджена почесною відзнакою «ЗНАК 
ПОШАНИ» Броварської районної ради І ступеня. 

 «Живемо» є постійним лауреатом «Національного 
Сорочинського ярмарку», підкорили сцени зарубіжжя. 

Найяскравіші перемоги колективу: 
2000 рік – фестиваль «Вінок дружби», Білорусь. 
2001 рік – «Національний Сорочинський ярмарок» та 

«Родослав» (Івано-Франківськ). 
2002 рік – «Національний Сорочинський ярмарок». 
2004 рік – «Національний Сорочинський ярмарок». 
2007 рік – фестиваль «Галицькі перехрестя» (Рава-

Руська). 

2008 рік – Міжнародний фестиваль «Червона калина» 
(АР Крим) та фестиваль автентичної пісні  (Пологи, 
Запорізька обл.). 

2009 рік – Міжнародний фестиваль «Червона калина» 
(АР Крим) та Міжнародний фестиваль «Вршацький вінок» 
(Сербія). 

2010 рік – міжнародний фестиваль «Червона калина» 
(АР Крим).  

2019 рік – «Національний Сорочинський ярмарок». 
В день народження Народного фольклорного 

ансамблю «Живемо» бажаємо нових перемог на 
українських та міжнародних сценах, яскравого творчого 
шляху, вдячних поціновувачів, міцного здоров’я, а також 
достатку та гармонії, добробуту в домі, щастя в родині. 
Нехай все, що ви побажаєте, неодмінно збувається, а доля 
дарує приємні сюрпризи! 

 

Джерело:  фейсбук-сторінка  КЗ БРР 
«Броварський районний будинок культури»

Наша творчість 



 

 

 

Плач скрипки 
 

Це відбувалося в 1952-1957 роках. В той час Поломи, 
Залющину та багато інших місцевостей с.Погреби були 
залиті водою. 

В Поломах біля лісу в болоті росла вільха, серед якої 
часто зустрічалися кущі малини, черемшини, калини, 
смородини, а також було багато різноманітних птахів. 

Мій дядько, Сергієнко Іван Минович, розповідав, що 
він влаштовував змагання між скрипкою і солов’ями. Його 
хата була біля Полом поруч з вільхою. Вечорами він брав 
скрипку, сідав біля хати і починав грати. З вільхи прилітали 
солов’ї і, сівши на вишні біля стріхи, починали під скрипку 
співати. Інколи змагання продовжувалися до півночі. 
Завжди переможцями були птахи. 

На межі Поломів і Залющини був брід, яким можна 
було перейти до лісу. В інших місцях була трясовина. 
Траплялося, що корова заходила в це болото і її 
доводилося витягувати мотузками. Біля цього броду ми 
руками ловили диких качок. Ідеш по стежині по коліна у 
воді, підходиш до качки метрів за три, качка лякається, 
пірнає в траву і там заплутується. Дістаєш качку з трави, 
полюбуєшся її красою і відпускаєш. 

Під час другої світової війни вільха стала для жителів 
села Погреби рідним домом. Люди брали харчі, корів і 
сім’ями ішли у вільху, рятуючись від німців. Німці у вільху 
заходити боялися. Вони ходили між лісом і вільхою та 
кричали: «Партизан, виходь!». 

Відступаючи, німці спалили майже всі хати в Погребах, 
від яких залишилися лише димарі та печі. 

В багатьох місцях в селі взимку вода замерзала, 
утворюючи величезні ковзанки. Ми виходили на лід. Хто 
на ковзанах, а в кого їх не було, то на санках з піками. В той 
час ковзанів з черевиками в нас не було. Саме лезо 
ковзанів прив’язували мотузками до валянків. Самі ж 
валянці шили з різних ганчірок, поверх на них одягаючи 
резинові галоші, які ми називали чунями. 

Санки робили теж самі. З дерева майстрували щось 
схоже на ковзани, підковували дротом, прибивали до 
коробки – і сані готові. 

Коли збирався гурт хлопців, то робили карусель. 
Забивали в лід лом, на нього надівали колесо від воза, до 
колеса кріпили жердину під три метри, до якої з іншого 
боку фіксували сані. В сані сідав хлопець, а інші двоє 
палицями розкручували колесо. Через велику інерційну 
силу, що утворювалися від розкручування, мало хто міг 
довго втриматися в санях. 

Ковзани я ходив гострити до дядька Сергієнка Івана 
Миновича. Буває, прийду вечором, він пригостить чаєм, а 
потім бере скрипку і починає грати. Скрипка в його руках 
не грала, а плакала. Слухаючи його гру, в мене виступали 
сльози. 

Як випадав сніг, кататися на ковзанах ставало 
неможливо, тому ми брали лижі, які теж робили самі з 
вільхи чи дуба. На лижах каталися в лісі на пагорбах 
Лисому і Волосяному (на Лисому нічого не росло, а 
Волосяний був покритий тонкою довгою травою). Там 
збиралися погребські і зазимські хлопці, робили 
трампліни і стрибали з них. Із Зазим’я приходив невисокий 
хлопчина на коротких лижах, якого товариші називали 
Дунею. Серед зазимських хлопців Дуня, мабуть, був 
найсміливішим, тому що на трамплін його посилали 
першим. Утриматися на трампліні на малих лижах було 
важко. Хлопець часто падав, але потім навчився. На 
трампліні падали і погребці. 

На мою думку, ці горби насипані навмисне. Дуже 
схоже на скіфські поховання. Це належить вияснити 
молодому поколінню. 

З повагою до читачів Сергієнко Володимир 
Сергійович, який проживає в м.Харків, а раніше 

проживав в с.Погреби по вул.Шевченка, 54 

 

 

 

 

Зазимський олімпієць 
 

Якуша Василь Федорович народився 31 липня 1958 
року в с.Зазим’є Броварського району Київської області в 
родині Якуши Федора Васильовича та Якуши Софії 
Борисівни. Дитинство та молодість пройшли в 
придесенському селі, але кардинально його життя 
змінила армія та московська Олімпіада 1980 року. 

В СРСР розвиток спорту був на високу рівні, але 
«домашня» Олімпіада діло відповідальне – потрібно ж 
показати всю велич Соціалістичної держави, де й 
організація хороша, і найкращі спортсмени. Чемпіонів та 
призерів міжнародних змагань з веслування вистачало, 
але попередні Ігри в Монреалі показали, що молодь може 
дати неабияку конкуренцію досвідченим гребцям. (До 
речі, на тій Олімпіаді в Канаді в складі вісімки «срібло» 

завоювала 20-річна уродженка с.Погреби Гузенко Ольга 
Миколаївна). Тому радянським керівництвом 
веслувального спорту було вирішено провести 
експеримент. На Тихоокеанському флоті відібрали біля 
сотні високих – під два метри, що в греблі вважається ледь 
не головним критерієм досягнення успіхів, - матросів і 
делегували цей екіпаж в Москву. Там з кандидатами, 
серед яких був і Василь Федорович, мали попрацювати 
кращі тренери країни. 

Вперше в човен Василь Федорович сів в Тирасполі 21 
квітня 1978 року. Тренер Рожков долучив молодого 
зазимця до «вісімки». Після випробувальних тренувань з 
флотського набору залишилося 13 веслярів. 

Історія рідного краю 

Спорт 



 

 

Першими змаганнями для Василя стали змагання 
Кубок Перемоги в Москві 9 травня. Тоді його посадили 
в човен до дорослих спортсменів і вони виграли. 
Перший тріумф розбудив в Якуші інтерес до цього 
спорту. Після цього він сам на сам переміг в першості 
Збройних Сил, вигравши при цьому 20 секунд в майстра 
спорту. А через деякий час в Тракаї на молодіжному 
чемпіонату країни піднявся на верхню сходинку 
п’єдесталу, залишивши позаду з 12-секундним 
відривом чемпіона СРСР серед дорослих Валерія 
Клєншьова.  

На Іграх в Москві в 1980-му уродженець Зазим’я міг 
їхати і в четвірці, і в двійці з білорусом Олександром 
Фомченко, і в одиночці. Виграв тоді в країні все, що 
можна. Але Олімпіада - єдиний старт, де Василь не 
переміг, поступившись тоді тільки триразовому 
олімпійському чемпіону фіну Пертті Карпінену, який на 
той час разом з німцем Петер-Михаель Кольбе були 
найкращими в світі. 

За свою кар’єру Якуша Василь Федорович став: 
-срібним призером XXII літніх Олімпійських Ігор 1980 

року; 
-бронзовим призером XXIV літніх Олімпійських Ігор 

1988 року; 
-срібним призером чемпіонату світу  1982 року; 
-бронзовим призером чемпіонату світу 1986 року; 
-переможцем комплексних міжнародних змагань 

«Дружба»; 
-12-разовим чемпіоном СРСР. 
Нагороджений: 
-почесною грамотою ЦК ВЛКСМ;  
-знаком ЦК ВЛКСМ «Спортивна доблесть»; 
-почесними грамотами Президіуму Верховної Ради 

Білоруської РСР; 
-почесною грамотою і грамотою Президіуму Верховної 

Ради Азербайджанської РСР; 

-похвальним листом Збройних Сил Республіки 
Білорусь; 

-грамотами Військово-морського флоту СРСР, 
спортивного комітету Міністерства оборони СРСР, 
Червонопрапорного Білоруського військового округу; 

-почесною грамотою Державного комітету Білоруської 
РСР з фізичної культури та спорту; 

-почесною грамотою 7 Спортивного клубу армії. 
Варто сказати, що на Іграх в Москві Василь Федорович 

представляв Азербайджанську РСР, так як за кілька років 
до цього в Мінгечаурі створили Центр олімпійської 
підготовки, до якої Якушу й прикріпили. Після Олімпіади 
1980 року спортсмен вирішив одружитися і виникло 
питання де жити. В Києві спортивні чиновники до Василя 
віднеслися скептично. Коли вони визнали свою помилку, 

то було вже пізно, тому що напередодні голова 
республіканського спорткомітету Путиков Віктор 
запропонував Якуші переїхати в Мінськ. Причиною згоди 
стало ще й те, що його нареченою була мінчанка. 

Таким чином, з 1984 року Якуша Василь Федорович 
почав виступати за Білорусь. Після завершення кар’єри 
веслувальник віддалився від спорту, хоча інколи 
приїжджав на збори і консультував молоде покоління. 

Василь зі своєю дружиною Тетяною почали жити в 
Мінську, виховуючи двох дітей: донька Катерина 
(17.05.1981 р.н.) та син Сергій (05.08.1988 р.н.). 14 липня 
2015 року їхня родина поповнилася – у Василя 
Федоровича народилася внучка Маргарита. 

24 листопада 2020 року в м.Мінськ через 
атеросклеротичну хворобу серця помер Якуша Василь 
Федорович – відомий в Радянському Союзі спортсмен, 
який мав безпосереднє відношення до нашої громади. 
Висловлюємо слова співчуття родині та близьким! 

 

Стаття написана на основі матеріалів 
наданих родиною Якуши В.Ф. та газети 

«Мінський кур’єр» 
 

 

Найкращі представники академічного 
веслування в одиночці в 1980-х роках. Зліва 
направо: Перті Карпінен, Петер-Михаель Кольбе, 
Якуша Василь 

Якуши разом. Справа наліво:  Василь Федорович, 
дружина Тетяна, внучка Маргарита, донька 
Катерина, син Сергій 



 

 

Футбол 
 

В першій половині листопада закінчився футбольний 
сезон 2020 року для всіх колективів Придесення. 

ФК «Десна». Чемпіонат Київської області 
18 тур (перенесений), 04.11.2020. ФК «Десна» - ФК 

Межигір’я» (Нові Петрівці) 3:1. Голи забивали Слюсар 
Євген, Воробей Євген (2, один з них з пенальті). 

21 тур, 07.11.2020. ФК «Сокіл» (Михайлівка-Рубежівка) 
– ФК «Десна» 1:3. Голи забивали Слюсар Євген, Чернишов 
Олексій, Воробей Євген. 

22 тур, 14.11.2020. ФК «Десна» - ФК «Динамо» (Фастів) 
1:2. Гол забив Слюсар Євген. 

Чемпіонат Київської області ФК «Десна» завершила на 
четвертому місці, набравши 41 очко. Перемогли 12 разів 
та по 5 разів зіграли внічию і програли. Команда забила 45 
м’ячів, пропустивши 26. 

ФК «Зазим’є» 
Команда провела свій останній матч сезону 8 

листопада, програвши вдома в чвертьфіналі 
требухівському ФК «Фаворит» 1:2. Єдиним забитим 
м’ячом за зазимців відзначився Тронько Юрій. 

В чемпіонаті Броварського району ФК «Зазим’є» посіли 
друге місце, заробивши однакову з ФК «Рудня» кількість 
очок – 38. Колектив в 16 матчах переміг 11 разів, зіграв 
внічию 5 разів. Забили 51 м’яч та пропустили 19. ФК 
«Рудня» має на одну перемогу більше, тому стала 
чемпіоном. 

ФК «Десна-2» 
Другий погребський колектив показав найкращий 

сезон серед всіх команд Придесення. 
В чвертьфіналі (08.11.2020) на виїзді біло-зелені 

переграли ФК «Богданівку» 1:4. Голами відзначилися 

Марченко Сергій та тричі Пластун Володимир (раз з 
пенальті). 

В півфінальному матчі (15.11.2020) на погребському 
стадіоні наша команда зустрілася з ФК «Рудня». В 
основний час рахунок був 1:1. Після додаткових 
п’ятнадцятихвилинок визначився переможець – ФК 
«Десна-2» перемогла 3:1. Голи забивали Моісєєв Данііл, 
Якимлюк Роман, Пластун Володимир. 

Фінальний матч мав відбутися 21 листопада в 
с.Шевченкове проти ФК «Тарасівка», але через карантинні 
обмеження та погодні умови поєдинок відмінили. Є 
ймовірність, що фінал та матч за Суперкубок буде 
проведено навесні 2021 року. 

В першій лізі Броварського району ФК «Десна-2» стала 
переможцем, набравши 42 залікових бали. З 16 матчів 
команда 14 разів перемагала та двічі програла. При цьому 
було забито 55 та пропущено 17 м’ячів. 

ФК «Літки» 
Майже всі свої домашні матчі молодий колектив з Літок 

провів на запасному футбольному полі в с.Погреби. Лише 
наприкінці сезону було відкрито нове поле в Літках. 

З розіграшу Кубку команда вибула на першому етапі, 
поступившись зазимцям 0:2. Гра відбувалася на 
запасному погребському полі. 

В перші лізі ФК «Літки» шість разів перемогли, двічі 
зіграли внічию та вісім разів програли. Забили 27 та 
пропустили 32 м’ячі. Команда зайняла шосте місце. 

За підсумками сезону представниками клубів району 
було визначено кращих гравців та тренерів. Голкіпер ФК 
«Зазим’є» Мельник Олександр став кращим воротарем 
чемпіонату Броварського району, а гравець ФК «Десна-2» 
Моісєєв Данііл – кращим півзахисником першої ліги. 

 

Бокс 
 

07.11.2020 в боксерському залі СК «Патріот» (Бровари) 
відбулася бойова практика серед боксерів районної 
ДЮСШ, представників новоутворених ОТГ –  Зазимська 
(СК «Патріот», тренери Тюрін С., Череп О.), Калинівська 

(БК «Молот», тренер Павлик О.), Димерська ( Міхеєв І.) – 
та с.Шевченкове ( тренер Халєєв Я.) і м.Бровари (СК 
«Патріот», тренери Тюрін С.,Череп О.,Астапенко С.). 

 
 

 

Газета, яка об’єднує Придесення 
 

Шановні жителі великої Зазимської об'єднаної територіальної громади. 

Нагадуємо, що в нас є газета «Вісник Придесення». 

На даний час вона виходить раз в місяць. В ній освітлюються поточні події і явища, що відбуваються в громаді. 

Запрошую всіх взяти участь в створенні газети, так як від цього залежить повнота наданої інформації та 

взаєморозуміння між жителями всіх наших Придесенських сіл. 

В першу чергу це стосується керівників організацій (дитячі садочки, школи, комунальні господарства, спортивні та 

творчі колективи) а також депутатів – представників громади, які представляють інтереси виборців і в інформації про 

діяльність яких зацікавлені люди. 

Як ви можете ділитися актуальними новинами? 
-або писати в фейсбук-групі «Вісник Придесення» і тоді вони можуть потрапити в друковану газету; 

-або відправити на електронну пошту pogr-pres@ukr.net. 

Всі випуски газети зберігаються на сайті Зазимської сільської ради http://zotg.gov.ua/index.php/visnyk-prydesennia 

Користуйтеся перевіреними джерелами інформації! 

Оголошення 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzotg.gov.ua%2Findex.php%2Fvisnyk-prydesennia%3Ffbclid%3DIwAR30HPcwQexUipN1XlpuqFjeksnnb5SRn_KbUHHqyfWDTdsw87QP5Xg1F3s&h=AT0kE8d9ko4v_V5dSlVj47YjIOzo5xhZ-Wm8QBPJuzzA5rY9eE3waLFA2z81fEMW-ou69tn1nz3vBCSJQhA4Ltxfzbx4eHzc2HmU8T24RyhxxyzZZSGi6pVVQ6A4ooXyapp1&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT1zVwP00HUhrLsy43iAdqdSTw3hYDRDpzjKTwtOtZpiNW0F7lcwwGcvWFg5tyHUFo3R8cLcyr_ZP8yHuU0vwgC1u8sVeojfXKF9S47nv-tkmta5U0pej1fMzSYHhHWJeqGHcFHHO_XrLH_sPE6Mo5OjicJoPkYTIv4GhbATf38d0twId5mBPuo5JYeGBD3T75AnZhM6XlshwCdpyA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Авраменко Наталія Гаязівна, жителька с.Пухівка – 28 листопада – 50 років 

Сергієнко Любов Миколаївна, завідувач господарством дитячого садочку «Лісова пісня», с.Погреби – 11 

грудня – 50 років 

Погребняк Альона Віталіївна, вихователь дитячого садочку «Академія дитинства», с.Зазим’є – 24 листопада 

– 35 років 

Приходько Лариса  Миколаївна, помічник вихователя дитячого садочку «Академія дитинства», с.Зазим’є – 

2 грудня – 55 років 

Нічпальська  Світлана Валеріївна, учитель початкових класів Зазимського НВО – 3 листопада – 25 років 

Лук’янова Світлана Станіславівна, техпрацівниця Зазимського НВО – 18 листопада – 50 років 

Щиголь Надія Григорівна, техпрацівниця Зазимського НВО – 27 листопада – 65 років 

Мусієнко Наталія Іванівна, жителька с.Рожни – 10 грудня – 80 років 

Ячник Дмитро Петрович, житель с.Рожни – 11 листопада – 60 років 

Гайдак Марія Леонтіївна, жителька с.Літочки – 28 листопада – 90 років 

Шевченко Віталій Іванович, житель с.Літочки – 2 грудня – 80 років 

Пучок Палагея Федорівна, жителька с.Літочки – 12 грудня – 80 років 

Сахно Надія Опанасівна, жителька с.Літочки – 12 грудня – 80 років 
 

Нехай добром наповнюється хата, 

Достатком, щирістю і сонячним теплом! 

Хай буде вірних друзів в ній багато, 

Прихильна доля огорта крилом! 

Хай весни будуть світлі, легкокрилі, 

Не буде втоми лагідним рукам! 

Нехай здійсниться те, що не збулося, 

І добре серце не підкориться рокам! 

Вивіз сміття в Придесенні 
З питання отримання послуг по вивезенню і утилізації габаритного і будівельного сміття та твердих 

відходів можна звертатися в компанію ТОВ «Володар-Роз». 
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