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Інтерв’ю з сільським головою 
 

12 грудня 2020 року було записано друге інтерв’ю з 

сільським головою Крупенком Віталієм Вікторовичем. 

Розмовляв з очільником громади Придесення редактор 

«Вісника Придесення» Кривобок Павло. Відео записував 

Литвиненко Віталій. Записи інтерв’ю можна знайти в групі 

«Вісник Придесення» в фейсбуці за допомогою хештегу 

#interviewPrydesennia. Відео останнього інтерв’ю, а також 

всіх сесій Зазимської сільської ради, опубліковано на 

YouTube-каналі «Громадський захист Київщини». 

Пропонуємо ознайомитися з питаннями, які 

обговорили під час другого інтерв’ю: 

1. Активність сільського голови в фейсбуці та його 

реакція на коментарі жителів громади. 

2. Виборчий бюджет Крупенка В.В.: розмір та 

джерела формування. 

3. Що вже встигла зробити Зазимська сільська рада 

за перші два тижні роботи (починаючи з установчої сесії 

26.11.2020)? 

4. Склад нинішнього депутатського корпусу та 

готовність його до роботи. 

5. Питання перевиборів депутатів, що призначені на 

24.01.2021 в округах, де було обрано Лисянську Ольгу 

Віталіївну та Писаренко Анастасію Григорівну. Чому не 

можна було визначитися з їхніми кандидатурами на 

посади керуючого справами та старости села Пухівка до 

виборів, щоб не проводити перевибори та не 

витрачати на це додаткові кошти? 

6. Старости сіл Придесення: чому ми бачимо знов 

«старі» обличчя? Функції старост та місце їх роботи. 

7. Головні проблеми в кожному селі ОТГ та 

першочергові завдання. 

8. Апарат сільської ради: структура та плани щодо 

його реструктуризації. 

9. Виконавчий комітет Зазимської сільської ради: 

склад та критерії його формування. 

10. Співпраця з головою Броварської РДА Біркадзе 

Георгієм Автанділовичем, народним депутатом від 

нашого округу Галушко Миколою Леонідовичем, 

депутатом Броварської районної ради Спичак 

Людмилою Валентинівною. 

11. Проект «Поліцейський офіцер громади». 

12. Проблема видобутку піску в Придесенні. 

13. Проблема КНС в селі Зазим’є: стан обладнання та 

тарифи. Заведення каналізації та водопроводу в село 

Погреби. 

14. Плани Зазимської сільської ради на 2021 рік: 

формування та розподіл бюджету, розвиток соціальної 

інфраструктури громади. 

15. Погляди Крупенка В.В. щодо свого перебування на 

посаді сільського голови. 

Свої питання для наступного інтерв’ю з керівництвом 

Зазимської ОТГ пишіть в коментарях під записом в групі в 

фейсбуці або надсилайте на електронну пошту pogr-

pres@ukr.net. 

 

Кандидати в депутати на повторних виборах 
 

Як зазначалося в минулому випуску, на 24.01.2021 року призначено повторні вибори депутатів Зазимської 

сільської ради по багатомандатних округах №1 і №7. Межі округів та кандидати в депутати представлено 

нижче.
 

БВО №1 
Межі: с.Зазим'є: 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.Лесі Українки, вул.С.Марущака, 
вул.Медова, вул.Мельника, вул.Миру, вул.Михайлівська, 
вул.Незалежності, вул.Новоселиця, вул.Остапа 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, 
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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. 
Кандидати: Дацишин Михайло Михайлович 
(самовисування), Прокулевич Ігор Богданович 
(самовисування), Карсім Андрій Вікторович 
(самовисування), Тюрін Сергій Вікторович (за підтримки 
ПП «Слуга Народу»). 
 
БВО №7 
Межі: с.Пухівка. 
Кандидати: Ячник Надія Дмитрівна (самовисування), 
Сулима Руслан Анатолійович (самовисування), Кишкель 
Вадим Володимирович (самовисування), Автомошин 
Олександр Олександрович (самовисування), Бендик Олег 
Миколайович (самовисування), Плакся Олег Сергійович 
(за підтримки ПП «Слуга Народу»), Покидько Олександр 
Володимирович (самовисування), Гиренко Наталка 
Григорівна (самовисування), Машевська Людмила 
Миколаївна (самовисування). 
 

Старости Зазимської об’єднаної територіальної громади 
 

На сесії 10 грудня 2020 року депутати Зазимської 

сільської ради затвердили старост сіл Придесення. Ними 

стали: 

Погреби – Бойко Віра Миколаївна, 

Пухівка – Писаренко Анастасія Григорівна, 

Рожни – Кабиш Володимир Михайлович, 

Літки -  Андріяш Ігор Григорович, 

Літочки – Гайдак Михайло Васильович. 

 

Про діяльність сільської ради наприкінці 2020 року 
 

Зазимська сільська рада опікується не тільки вулицями 

в житлових частинах нашої громади. Запорукою розвитку 

ОТГ є стабільна і ефективна робота місцевих підприємств, 

які сумлінно сплачують податки, наповнюючи бюджет 

громади. В грудні за сприяння місцевої влади змонтували 

вуличне освітлення вул.Промислова (с.Погреби). Тут не 

знаходиться жодного житлового будинку, а розташовано 

кілька підприємств, які не тільки показують відмінну 

податкову дисциплінованість, але й забезпечують 

робочими місцями наших жителів. 

Бізнес і місцева влада повинні співпрацювати. Це 

дозволяє розвивати громаду та спільними силами 

створювати позитивний соціальний ефект. 

Також в цей час в с.Погреби було заасфальтовано 

дорогу, яка сполучає вулиці Некрасова і Франка. Роботи 

здійснено за рахунок місцевого бюджету с.Погреби. 

Зусиллями приватних підприємців було придбано 

скутер для головного лікаря Літочківської медамбулаторії. 

Серед інших позитивних змін медичного закладу села слід 

відзначити закупівлю всіх необхідних медичних 

препаратів (завдяки фінансуванню підприємства «Десна-

Агро») та заміна котла в приміщенні. 

Напередодні Нового року, дякуючи небайдужості 

депутатів, підприємців і підприємств, що проводять 

діяльність на території наших сіл, було придбано та 

вручено більше 1600 солодких подарунків учням 

початкових класів, вихованцям дитячих садочків, дітям, 

що знаходяться на домашньому навчанні, дітям із 

малозабезпечених  та багатодітних сімей, обдарованим 

дітям, учасникам колективів художньої самодіяльності. 

На даний час відбувається активна робота по 

забезпеченню роботи бюветів в громаді. Для бювету в 

с.Погреби закуплено новий насос. З усіх бюветів в 

Придесенні взято воду для аналізів для подальшого 

дослідження її безпечності та прийняття рішення для 

покращення якості води в бюветах, якими користується 

значна частина жителів Зазимської ОТГ. 

Завдяки підтримці небайдужих жителів громади нам 

вдалося залишити одне відділення Ощадбанку в громаді. 

На жаль, через політику оптимізації державний банк 

вирішив закрити свої відділення майже в усіх селах 

Броварського району. Тобто відділення Ощадбанку в 

с.Зазим’є продовжує своє роботу. 

 

 

Зазимська сільська рада оголошує конкурс на розробку логотипу (герба) Зазимської ОТГ. Логотип 

планується розмістити на всіх в’їздах в громаду та використовувати під час різних заходів в ОТГ. Свої 

пропозиції надсилайте на електронну пошту pogr-pres@ukr.net до 15 лютого 2021 року. 
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Молодь змінює світ 
 

25 грудня 

2020 року 

Пухівська школа 

радо зустрічала 

на своєму подвір’ї 

учнів, вчителів, 

батьків та гостей.  

Яскраві кульки, 

святкова музика, 

радісні усмішки 

на обличчях 

присутніх. І якщо 

ще хтось не знає, 

з якої нагоди 

відбувалося свято, то радо повідомляємо, що в Пухівській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів побудували й урочисто відкрили 

футбольний майданчик! 

 Справжній подарунок до новорічних свят! Щоб 

здійснилася ця мрія, стукали не в одні двері, переступали 

не один поріг. І зі слів директора школи, Ірини Іванівни 

Гриценко,  нарешті на зустрічі з народним депутатом 

України Галушко Миколою Леонідовичем почули 

стверджувальну відповідь щодо фінансування даного 

проєкту.  

З вітальним словом до присутніх звернулися ті, хто не 

залишається осторонь розвитку освіти та спорту: голова 

Зазимської сільської ради Крупенко Віталій Вікторович, 

начальник управління молоді та спорту Київської обласної 

державної адміністрації Тимофєєв Сергій Олександрович, 

голова Броварської районної державної адміністрації 

Біркадзе Георгій Автанділович. За прадавнім українським 

звичаєм учні школи з короваєм зустрічали гостей, які  

обіцяли і надалі підтримувати розвиток спорту на 

Придесенні.  

І звісно, не обійшлося без щедрих спортивних 

подарунків. Радості маленьких футболістів не було меж. 

Їхні слова вдячності звучали особливо щиро і хвилююче. 

І ось – святкову стрічку перерізано! Перші голи у ворота 

– забито! А далі, ми сподіваємося, що на новому 

майданчику ніколи не буде тихо. Що тут завжди 

звучатимуть голоси учителя фізкультури та тренера 

футбольної команди, юних футболістів і решти школярів, 

які дбають про своє здоров’я і фізичний розвиток! 

Наполегливих і результативних тренувань вам, діти! 

Перемог і підкорених вершин! Пам’ятаймо, молодь 

змінює світ! Майбутнє – за нами! 
 

Педагог-організатор Пухівської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Омеля Любов 

 

Добро, милосердя, любов 
 

День святого Миколая завжди 

пов'язаний із вірою у дива, добротою 

та душевним теплом. Тому дуже 

важливо намагатися поділитися 

частинкою свого тепла з тими, хто його 

потребує. Святого Миколая чекає 

кожен із нас, особливо вихованці 

дитячих будинків. Вони вірять, що 

здійсняться їхні маленькі бажання. 

Усі діти з нетерпінням чекають ночі 

з 18 на 19 грудня, коли в кожну 

домівку приходить Святий Миколай. 

Але, на жаль, не всі щороку отримують 

подарунки від Чудотворця. 

І аби не розчарувати дітей у цьому, 

помічниками Святого Миколая стали учні Погребського 

навчально-виховного об’єднання, які за ініціативи 

учнівської ради вирішили поєднати одразу дві корисні 

справи: зібрати макулатуру і на отримані кошти придбати 

Життя громади 



 

 

подарунки вихованцям дитячого будинку «Надія» села 

Мокрець Броварського району. Отож, старанно протягом 

2 тижнів у навчальному закладі збирали папір для 

переробки. (Зібрали біля 700 кг. Найактивнішими були 

учні 1-А, 9-А та 9-Б класів, а найбільше (130 кг) здав учень 

9-А класу Корчомний Іван).  
18 грудня дітки отримали від  Погребського НВО 

велику кількість іграшок, солодощів, одягу, канцтоварів, 

засобів гігієни, взуття, розвивальні ігри, які збирали всі 

учні школи. Малеча з цікавістю розглядала подарунки. 

Вони дуже допитливі, от лише шкода, що дитинство їхнє 

проходить не в теплих обіймах рідних мами і тата, а в ласці 

та опіці вихователів, яким дай Боже здоров’я! 

Дітки надзвичайні, від зустрічі з ними школярі 

отримали позитивні враження. Між ними панує 

надзвичайна атмосфера. Дитячим радощам не було меж. 

Бажаємо їм тільки всього найкращого. Нехай їх Бог 

оберігає! 

Ми ж, коли допомагаємо, то відчуваємо щастя, яке не 

можна передати словами, відчуваємо, що проживаємо це 

життя недаремно. 
 

Педагог-організатор Погребського НВО 

Негода Оксана Михайлівна 

 

 

 

 

Про видачу перепусток 
 

Під час німецької окупації України Зазим'є і Погреби 

входили у Київську агломерацію. Сюди ще можна було 

киянам отримати перепустки на прохід, а в Пухівку вже ні. 

Зокрема, у номері газети «Нове українське слово» від 19 

квітня 1942 року читаємо про значні обмеження на вихід з 

Києва на Лівобережжя. Перепустки давали тільки в 

крайніх випадках. Не пускали навіть відвезти дітей, 

привезти продукти, відвідати хворих чи сходити обробити 

город. Далі текст статті зі згаданої газети (правопис 

збережено). 

Багато ще спостерігається випадків безцільного або 

ж з метою спекулятивної наживи мандрування певної 

частини людності Києва на лівий берег Дніпра. Цілими 

натовпами такі особи звертаються до бюро 

перепусток адміністративного відділу Міської управи. 

Вони даремно забирають у працівників час, 

позбавляють можливості своєчасно одержати 

перепустку тим, що мають на це всі підстави. 

Щоб надалі запобігти цьому, установлено, що 

перепустки на лівий берег Дніпра видаватимуться 

тільки з поважних на це обставин: громадянам, що 

мають відповідні довідки з місця роботи, за окремим 

дозволом німецьких організацій та особам, що 

повертаються на місце свого постійного мешкання. 

Перепустки видаватимуться виключно до таких 

пунктів: Никольська та Вознесенська слобідки, Труханів 

острів, Нова та Стара Дарниця, Зазим’я, Погреби, 

Троєщина, Вигурівщина, Бровари Княжичі, Нова 

Олександрівка, Руднівка, Осокорки, Бортничі, Гнєдин, 

Вишеньки та Борисполь. Ті, що бажають піти хоча б на 

3-5 кілометрів далі зазначених пунктів, перепусток не 

одержать. 

Не з’являються поважними обставинами для 

одержання перепустки відвіз або привіз дітей, 

відвідування хворих, привіз продуктів, обробка городів 

на короткий термін тощо. За штучно вигадані мотиви 

для одержання перепустки накладатиметься кара. 
 

Селик Віталій 

 

 

 

З Новим роком та Різдвом Христовим! 

Цьогорічний Новий рік 

Запрягає Білий Бик: 

З викрутасом, з вихилясом, 

Щось своє мудрує часом! 

Ти нас, Бицю, не лякай – 

Краще спокій посилай, 

Мир, здоров’я і достаток 

Завези у кожну хату. 

Щоб, нарешті, люди в світі 

Щастям звеселилися! 

Щоб Христовим світлом 

Душі засвітилися! 

Щиголь Ольга 

с.Зазим’є, 15.12.2020 р. 

Історія рідного краю 

Наша творчість 



 

 

На Різдво Христове 
(мандрівка в дитинство) 

Вечором казковим 

На Різдво Христове 

У думках мандрую 

В неповторний світ. 

І тоді здається 

Зашпори із серця 

Трохи розтоплю я 

За багато літ. 

Списую з дитинства 

Миле серцю дійство: 

Як сягали в небо 

Сиві димарі, 

Ми ж кутю чекали, 

Зірку виглядали 

І вона котилась в руки дітворі. 

Наша біла хата 

Збіжжям не багата: 

Був рушник чарівний 

Кролевецьких ткаль. 

Образ Прісно-Діви 

Обгортав в надії 

Щоб умалити 

В Боженьки печаль. 

Блимала лампада, 

Босі ноженята 

Тупали по хаті 

Чотирьох дівчат. 

Біля печі мама 

Зранку щебетали, 

Мліли у горнятах 

Узвар та кутя. 

Батько теж при ділі 

Завжди щось робили 

Чи в колгоспних справах 

Їздили кудись. 

Був кравець хороший 

То, бувало, просять 

Перешить стареньке, 

Спробуй не зроби… 

Баба Лисавета 

При своїх прикметах 

В покуті мостила 

Жменечку сінця. 

А тканий настільник 

Скрашував і стіл наш 

Лусточки хлібця 

(хоч не дуже часто) 

Запашна капуста. 

Із картоплі – драники, 

Із гороху – пряники, 

Кльоцики гречані, 

Голубці пшоняні 

(запах лоскотав), 

З білої квасолі 

Пиріжечкі «голі» 

Найдобріші смаком – 

З калиною й маком, 

Ще й нам для утіхи 

В «золоті» горіхи. 

Вже й не пам’ятаю 

Чи ж 12 страв? 

«Отче наш» читали, 

Всі за стіл сідали, 

Промовляли мама: 

- Їжте, голуб’ята, 

Все, що Бог послав! 

…Роки в спогад збились… 

За столом мостились 

На святу вечерю 

Вже моя сім’я. 

Крізь років тенета 

Мама із портрета 

Зіркою сіяла, 

Тихо промовляла: 

- Їжте, голуб’ята, 

Все, що Бог послав! 

А Різдвяний вечір 

Обіймав за плечі 

Крокував землею – 

Звістку розсилав: 

Божий син родився, 

З Діви воплотився, 

Християнську віру 

В душі засівав. 

Щиголь Ольга 

с.Зазим’є, 17.01.2008 р. 

Кришталевий замок 

Я кришталевий замок намалюю. 

Буде жити в ній моя сім’я: 

Лагідна завжди моя бабуся, та сестричка, 

мама, тато й я. 

А за замком буде озеро блакитне, 

Плавати там будуть лебеді 

Та на небі сонечко привітне, 

Що світитиме до першої зорі. 

Намалюю я садок чудовий , 

Щоб цим цвітом милуватись на весні 

Та багато різних квітів кольорових, 

Щоб зміг побачити все це навіть вісні. 

Коли виросту, великий дім збудую 

Буде жити в ній моя сім’я: 

Лагідна завжди моя бабуся, та сестричка, 

мама, тато й я. 

Озеро блакитне з лебедями, 

Лебедята біля них маленькі, 

Щоб і сад був веселковий завжди з нами, 

 Щоб могли ним милуватись дорогенькі, 

Щоб жили ми разом всі щасливо. 

Про це мрію й дуже хочу я, 

Щоб було в житті усе красиво 

Як та дружна лебединая сім’я. 

 

Марченко Тамара 

с.Погреби 



 

 

Крик дитячої душі 
 

Повертайся матусю із війни, дуже ждем, 

Бо без тебе погано, ми без тебе ростем. 

Коли боляче, нас приголубить бабуся, 

Та ніхто так не зробить, як рідненька матуся. 

Ні кінця, ні краю цій проклятій війні 

В чому ж ми провинились, що без мами одні 

Повертайся матусю, слізно просимо ми 

Повернись дорогенька, бо без тебе сумні 

Так потрібна ти дома, на яву і  ввісні 

Тільки думки про тебе, що ти десь на війні. 

Із далека лелеки знов летять на весні 

Не вертаєшся з ними, рідко бачу й ввісні 

Схилю голову низько, стану я на коліна 

За тобою матусю, вся сумує родина 

До Всевишнього в небо руки я простягаю 

Притулитись в обіймах я до мами жадаю 

Рано сонечко сходить, та не радує нас 

Коли прийде щасливий отой день і той час 

Вийду я на дорогу, в далечінь задивлюся 

Чи не йде вже додому наша рідна матуся 

Повертаюсь додому, твій портрет на стіні 

Пильно дивляться очі, ніби зорі ясні 

Та вуста ніби хочуть щось сказати мені 

Так без тебе все зайве, ти потрібна мені 

Хоч і поруч бабуся і дідусь й навіть тато 

Та коли мама поруч, то це значить багато 

Повернись же рідненька, нема сили терпіти 

Бо без тебе на світі дуже важко нам жити. 
 

Марченко Тамара 

с.Погреби 

 

 
  

Волейбол 
Продовжуємо святкування Нового року в спортивному залі 
Другого січня в селі 

Требухів відбувся черговий 

турнір по волейболу серед 

дівчат молодшої та 

середньої шкіл. Загалом 

участь в ньому взяло три 

команди: команда з 

Требухова, команда 

Зазимської ОТГ та команда 

ДЮСШ «Форсаж». Перш за 

все варто сказати 

величезне «Дякую!» 

організаторам, спонсорам, 

тренерам та всім іншим 

людям з великої літери, які 

долучилися до організації цього дійства. Важко 

переоцінити їх працю, адже що може бути кращим, ніж 

почати Новий рік з такого дійства, як турнір з улюбленого 

виду спорту!  

Першою грали команди Требухова та Зазимської ОТГ. 

Першу партію впевнено і зі значним відривом записали на 

свій рахунок дівчата з нашої громади, але потім все пішло 

не за планом. На мою думку, в першій грі тренери юних 

требухівських волейболісток вирішили випустити 

слабший склад, поступово роблячи заміни і підсилюючи 

їх, чим дали змогу розігратися кожному з гравців команди. 

Як виявилося, рішення було дуже вдалим, адже вже в 

першій половині другої партії виявилося, що Требухів не 

збирається здавати позиції просто так і дві наступні партії 

дівчата вдало виграли з немалим 

розривом у рахунку. Отже, за 

результатами трьох партій перемогла 

команда Требухова 2:1. 

Далі були ігри між командами 

Требухова та ДЮСШ «Форсаж. Рахунок 

2:0 на користь команди села Требухів. 

І заключна гра між командами 

Зазимської ОТГ та ДЮСШ «Форсаж» 

закінчилися з рахунком 2:0 по партіям 

на користь наших дівчат. Відрив у 

рахунку також був доволі значним. 

Як було сказано з вуст одного з 

організаторів, в цьому турнірі не було 

переможених, адже виграли всі. Для 

більшості дівчат цей турнір став першим у їхній 

волейбольній кар’єрі, вони отримали перші враження, 

краще зрозуміли свої можливості, побачили як можна 

грати, отримали нових друзів та безцінний досвід. Тому 

вітаю всіх учасників змагань, бажаю з кожним 

тренуванням прогресувати та розвиватися, формуватися 

як особистість та обирати шлях здорового способу життя. 

У вас для цього є всі можливості завдяки нашим тренерам, 

організаторам та меценатам турнірів.  
До зустрічі на тренуванні! Якщо когось цікавить такий 

вид спорту, як волейбол – ми будемо раді вітати вас у 

нашій дружній волейбольній родині! З Новим роком та 

прийдешніми святами! 

Бойко Андрій 

Спорт 



 

 

Перший Кубок Федерації 
20 грудня 2020 року в спортивному залі Будинку 

культури Калинівської ОТГ відбувся перший Кубок 

Федерації волейболу Броварщини. 

В турнірі взяли участь чотири команди: представники 

броварської школи №3, команда «Форсаж» 

(Гоголів/Требухів) та колективи Зазимської і Калинівської 

об’єднаних громад. 

Принциповим виявився матч останніх двох команд. 

Завдяки перемозі над спортсменами з Калинівської ОТГ 

(2:0), наш колектив завоював третє місце. 

 

Теніс 
Зустріч Другої світової групи Кубку Девіса між 

національними збірними України та Ізраїлю прийматиме 

закритий хардовий корт Marina Tennis Club у селі Погреби 

Київської області. 

Матч запланований на 5-6 березня. Україна та Ізраїль 

мали зіграти у вересні нинішнього року, але зустріч була 

перенесена через пандемію COVID-19. 

На Кубку Девіса команди зустрічалися двічі — обидва 

матчі залишилися за Україною. Синьо-жовті здобули 

перемогу (3:2) 1999 року, а три роки тому українська 

збірна розбила ізраїльтян. 

Нагадаємо, що у березні збірна України перемогла 

Тайвань у плей-оф Першої світової групи (3:2). В матчі з 

Ізраїлем вирішиться доля путівки до кваліфікації Фінала 

Кубку Девіса-2021. 
 

Джерело: https://sportarena.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Бадрук Микола Андрійович, житель с.Пухівка – 8 січня – 80 років 

Висоцька Ганна Йосипівна, жителька с.Пухівка – 24 грудня – 90 років 

Мороз Андрій Андрійович, житель с.Пухівка – 28 грудня – 90 років 

Михайленко Анатолій Лукович, житель с.Пухівка – 10 січня – 90 років 

Бондаренко Павло Григорович, житель с.Пухівка – 30 грудня – 70 років 

Михайленко Алла Миколаївна, вихователь ДНЗ «Десняночка» – 26 грудня – 50 років 

Бакулін Валерій Олександрович, житель с.Рожни – 1 січня – 80 років 

Мичак Іван Михайлович, житель с.Рожни – 3 січня – 80 років 

Оголошення 

Безкоштовні юридичні консультації 

За ініціативи активної громадськості та підтримки сільського голови Зазимської сільської ради, мешканці 

ОТГ мають можливість отримувати безкоштовні юридичні консультації 

щосереди та щоп’ятниці з 14.00 до 18.00 год. 

за номером телефону: +38 (096) 404-91-25 

Особистий прийом жителів громади юристами здійснюється в адміністративних приміщеннях Зазимської 

ОТГ за попереднім телефонним записом. 

Вакансія сімейного лікаря 
 

Зазимська об'єднана територіальна громада в пошуках 
сімейного лікаря. 

Місце роботи: Літківська медична амбулаторія. 
Немісцевим надається житло. 
Детальна інформація за телефоном: 
(04594) 29-2-81, 29-3-17. 

 

Вакансія помічника вихователя 
 

Дошкільний підрозділ (ясла-садок) 

«Лісова пісня» Погребського НВО 

запрошує на роботу помічника 

вихователя. 

Звертатися за адресою: с.Погреби, 

вул.Соборна, 3. 

 

Привітання 

https://sportarena.com/


 

 

Денисенко Анастасія Григорівна, жителька с.Погреби – 24 грудня – 90 років 

Стрельченко Марфа Павлівна, жителька с.Зазим’є – 25 грудня – 85 років 

Мироненко Олександра Павлівна, жителька с.Зазим’є – 2 січня – 85 років 

Бутиріна Марія Григорівна, жителька с.Зазим’є – 5 січня – 80 років 

Книш Станіслав Степанович, вчитель історії Зазимського НВО – 23 грудня – 65 років 

Мельник Ольга Леонтіївна, жителька с.Зазим’є – 23 грудня – 65 років 

Лисянська Ольга Віталіївна, керуюча справами Зазимської сільської ради – 4 січня – 45 років 

Шандиба Уляна Григорівна, жителька с.Літочки – 1 січня – 75 років 

Дуля Олександр Васильович, житель с.Літочки – 21 грудня – 40 років 

Коваль Юрій Миколайович, житель с.Літочки – 23 грудня – 40 років 

 

3 січня 

святкує 

свій 

70-річний 

ювілей 

житель 

с.Погреби 

    

 

 

  Потапенко Василь Іванович 

Пливуть літа, як тихі води 

І вже минає 70 

Хоч як прожитих років шкода 

Та не вернути їх назад 

Живи  до 100 щасливих літ 

 Хай щастя панує 

Звенить дитячий сміх 

Здоров’я міцного і щирої долі 

Хай бог посилає, тебе береже 

 Наш славний і рідний найкращий у світі 

З тобою нам завжди затишно і світло 

Ти гарний господар і батько чудовий  

Даруєш турботу і море любові 

 Спасибі за ласку і руки умілі 

Що вмієш підтримувать і словом і ділом 

Що в рідному домі надійний і щирий  

Живи нам на радість у щасті і мирі 

 Хай Бог милосердний з високого неба 

Дарує усе чого тобі треба 

А Матінка Божа – цариця свята 

Дарує щасливі і довгі літа. 
 

      З любов’ю дружина, діти, внуки 
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21 січня святкує 75-річчя жителька с.Погреби 

Ковпак Тетяна Євгенівна 

Хочемо, щоб Ви часто і щиро посміхалася! Ми вітаємо Вас з 75-

річчям, з Вашим ювілеєм, і хочемо побажати Вам радіти життю так 

само, як і 40 років тому. Хай життя подарує Вам те, що Ви ще не 

пережили, але тільки нехай це будуть приємні години! 

Знаємо, що у Вашій душі живе молодість, так нехай це відчуття 

буде настільки сильним, щоб там ніколи не було місця для старості! 

Міцного здоров’я! 

З ювілеєм, наша дорога Тетяна Євгенівна! 

 

З повагою колишні колеги 

будинку побуту 

Вітаємо з 50-річчям коханого чоловіка, люблячого татуся, чудову 

людину 

Некрашевича Олександра Григоровича 

Тобі сьогодні, рідний, п'ятдесят. 

Із вдячністю ми хочемо вітати 

Тебе за мудрість батьківських порад, 

За вміння всім завжди допомагати, 

За приклад чоловіка й сім'янина 

І за могутні руки золоті. 

Нехай Господь пошле тобі благословення, 

Нехай здоров'я й сил дарують всі святі. 

 

З любов'ю дружня 

велика родина і друзі 
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