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Депутатський корпус в повному складі 
 

24 січня 2021 року відбулися повторні вибори у 

багатомандатних виборчих округах №1 і №7. За 

результатами волевиявлення, депутатами Зазимської 

сільської ради стали Прокулевич Ігор Богданович 

(с.Зазим’є) та Ячник Надія Дмитрівна (с.Пухівка). 

Результати виборів 25 жовтня 2020 року та причини 

проведення повторних виборів вказано в попередніх 

випусках газети «Вісник Придесення». 

 

Сміттєзбір в Придесенні по-новому 

#chystoZOTG 
 

Шановні жителі Придесення! 

Найближчі кілька місяців Зазимська сільська рада 

планує повністю перейти на новий спосіб зі збору сміття в 

усій громаді, який буде складатися зі: 

-збору роздільного сміття по вулицях (по графіку) - 

безкоштовно; 

-збору загального побутового сміття (яке не підлягає 

сортуванню) – платно на основі укладання договору; 

-створення сміттєвих станцій в Погребах та Пухівці, де 

майже в будь-який час можна буде здати побутове сміття 

та габаритне сміття – платно. 

Цю ініціативу планується реалізувати в кілька етапів. 

Про кожен етап повідомлятимемо окремо. 

Про тарифи, місце і час укладання договорів, 

розташування та графік роботи станцій збору сміття 

будемо повідомляти в наступних випусках газети та в 

фейсбук-групі «Вісник Придесення». 

 

Повідомляємо про перший етап – роздільний 

сміттєзбір. 
 

З 30 січня 2021 року запускаємо роздільний сміттєзбір 

в усіх селах громади. 

 

Як це буде відбуватися? 

-Відсортовуєте сміття вдома. 

-В зазначений час виставляєте відсортоване сміття біля 

свого будинку. 

-Роздільне сміття забирається безкоштовно без 

укладання договорів. 

-В графік збору відсортованого сміття збирається лише 

ваше відсортоване сміття. 

-Збір несортованого сміття поки що відбуватиметься як 

і раніше. Про зміни повідомлятимемо окремо. 

 

Графік: 

Погреби – кожна субота до обіду. 

Зазим’є – кожна субота після обіду. 

Пухівка – 11, 25 лютого, 11, 25 березня – перша 

половина дня. 

Рожни – 11, 25 лютого, 11, 25 березня – перша 

половина дня. 

Літки – 10, 24 лютого, 10, 24 березня – перша половина 

дня. 

Літочки, Соболівка – 10, 24 лютого, 10, 24 березня – 

перша половина дня. 

 

Маршрут: 

На початку реалізації проекту планується збір 

відсортованого сміття по великих вулицях сіл, поступово 

долучаючи до маршруту заїзд на менші вулиці. Все 

залежить від необхідності заїзду і забору роздільного 

сміття на інших вулицях. 

Якщо маєте питання до маршруту чи сортування, 

телефонуйте 067-466-93-59 (Ігор). 

 

Перелік побутових відходів, що підлягають 

вторинній переробці: 

 

СКЛО 

Приймається: 

-листове (вікна, склопакети); 

-пляшки, банки (пиво, вода, соки, алкогольні напої, 

банки з-під ліків); 

-склобій (бите скло, посуд порожніх ампул). 

Не приймається: керамічні вироби, дзеркала, 

новорічні іграшки, автомобільні фари, загартоване скло, 

лампочки, люстри, сувеніри тощо. 
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ПАПІР 

Приймається: 

-картон, гофрокартон; 

-книги, зошити, підручники, папір А4, газети, журнали; 

-рекламна продукція (брошури, листівка, флаєри); 

-яєчний лоток, мішки з-під будівельний сумішей); 

-тетрапак (упаковка від соків, вина, молока, кефіру 

тощо). 

Не приймається: м’яка упаковка від молока, кефіру, 

ряжанки, сметани, пачки з-під цигарок, чеки, вологі 

серветки, туалетний папір, мокрий папір. 

 

МЕТАЛ 

Приймається: 

-консервні банки (без вмісту рідин, олії чи залишків 

їжі); 

-залізні банки (пиво, вода, соки); 

-кришки для консервації; 

-інші металеві вироби (старі інструменти, цвяхи, труби, 

профілі, пружини, посуд тощо); 

-ОКРЕМО ПРИЙМАЄТЬСЯ ПОБУТОВА ТЕХНІКА. 

Не приймається: тара з залишками їжі, рідин, олії; 

іржаві предмети. 

 

ПЛАСТИК 

Приймається: 

-ПЕТ-пляшки з-під напоїв (пиво, вода, соки, молоко, 

йогурт, кефір тощо); 

-пляшки від миючих засобів, рідких порошків; 

-садові пластикові меблі (лише пластикові, без 

металу); 

-каністри (автохімія); 

-пластикові відра, овочеві ящики. 

Не приймається: одноразовий посуд, соломинки 

(трубочки), контейнери від м’яса, тістечок, йогуртів, 

сирних десертів; м’яка упаковка з-під кетчупу, майонезу, 

кефіру, молока, йогурту, тюбики зубної пасти; чорнильні 

ручки, дитячі іграшки, зубні щітки, бритви, коробки з-під 

косметики, тіні, туші тощо. 

 

ПОЛІЕТИЛЕН 

Приймається: 

-пакети для продуктів (Фора, АТБ, «маєчка» тощо) – без 

вмісту жиру чи їжі; 

-будівельна плівка, стрейч-плівка; 

-поліетилен високого тиску (прозора упаковка з-під 

наборів вод, соків, пива); 

-повітряно-пухирчаста плівка («лопавка»), тепличний 

поліетилен; 

-упаковка з-під порошків. 

Не приймається: упаковка з-під круп, цукру, так звані 

«шуршики» (легко відрізнити, бо сильно шарудять), 

упаковка з-під майонезу, кетчупу, кефіру, молока, йогурту 

тощо; обгортка з-під снеків, чіпсів, печива, вафель, 

цукерок, батончиків.  

 

Також НЕ приймається: тара з-під спреїв, 

дезодорантів будівельної піни, дитячі іграшки, гігієнічні 

засоби (пасперси, прокладки, пелюшки тощо), 

медикаменти та косметика (блістери від пігулок, шприци, 

голки, вушні палички, зубна щітка, бритва, помада тощо), 

гумові та паралонові вироби (шини, рукавички, калоші, 

гумки, ганчірки), небезпечні відходи (лампочки, 

батарейки, термометри), пінопласт (судочки, упаковки), 

одноразовий посуд. 

 

 

 

 

Літківські Крути – подвиг осяяний безсмертям 
 

29 січня біля Кургану Слави - «Пам’яті  Героям Крут», 

що розташований на території Зазимської територіальної 

громади в с. Літки, відбувся пам’ятний захід -  мітинг-

реквієм,  присвячений 103-й річниці подвигу 

українських патріотів.  

Вшанувати пам'ять Героїв Крут зібралися: 

голова Зазимської територіальної громади 

Віталій Крупенко, голова Броварської 

районної ради Сергій Гришко,  заступник 

голови Броварської районної державної 

адміністрації Павло Проскочило, військовий 

комісар Броварського об’єднаного міського 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки Василь Довгань, голова 

координаційної ради учасників 

Антитерористичної операції об’єднаних сил, 

волонтерів, діючих військовослужбовців та 

сімей загиблих при Броварській РДА Роман Комендант, 

голова громадської організації «Чорнобильський Спас» 

Життя громади 



 

 

Яків Скопич, старости сіл Придесення, 

депутати всіх рівнів, представники 

громадських об’єднань, учнівська молодь, 

актив району та ЗМІ.  
 

Жертовний хрест під Крутами 

стоїть, 

Людською пам′яттю приречений 

стояти. 

Холодний вітер з верховіть 

Цілує Хрест, як сина матір. 
 

Місцеві мешканці із покоління в 

покоління передавали спогади про ці події.  

Це сталося 29 січня 1918 року після бою 

під Крутами між курсантами новоутвореної Української 

республіки і вояками Червоної Гвардії Російської 

Радянської Федеративної Соціалістичної республіки.  

Невеликий загін у складі 24 юнкерів відступав у напрямку 

до Києва, столиці Української Республіки. Вже на світанку 

в село увійшли вояки підрозділів червоногвардійців. 

Воїни УНР вступили з ними у нерівний бій. З них 20 бійців 

загинули в бою, чотирьох полонених було порубано 

шаблями. Це дало потім право очевидцю тих подій 

Обеременку Степану Потаповичу написати на хресті, який 

він встановив на Великдень 1929 року «Тут поховані 

українські козаки закатовані більшовиками». За те, що 

Степан Обеременко  встановив хрест на братській могилі, 

він відбув 10 років заслання в Сибірі.  

Однак літківчани не забували своїх Героїв,  вони 

щороку невеличкими групами збиралися на могилі і 

вшановували пам'ять загиблих. В хрущовську відлигу 

місцеві священники відправляли на могилі панахиди, а із 

здобуттям Незалежності України літківчани  відновили і 

впорядкували могили Літківських Героїв. 

На жаль, жодного прізвища, похованих у братській 

могилі воїнів, встановити так і не вдалося. Вони, безіменні, 

йшли на бій свідомо, і зовсім не для того, щоб увіковічнити 

себе… У власній боротьбі вони намагалися увіковічнити 

ім′я своєї непоборної держави. 

Як і на початку ХХ ст., національна єдність сьогодні 

знову є життєво необхідною цінністю та обов′язковою  

передумовою ефективного спротиву зовнішній агресії. 

Це наша історія. Болюча та героїчна. Страшна і 

звитяжна. Ніколи не зітреться з пам′яті їх подвиг! 

 

Комунальний заклад «Центр культури, 

дозвілля та спорту» Зазимської сільської ради, 

с.Літки 
 

 

 

 

Історична довідка про бій в с.Літки 
 

Історію про героїзм студентів Київської військової 

школи імені Богдана Хмельницького в часи Крутянської 

битви 1918 р. приховували у радянські часи. І тільки в 1996 

році вона стала надбанням громадськості. 

Місцеві мешканці з покоління в покоління передавали 

спогади про ці події — про те, як наприкінці січня до села 

увійшов загін молодих українських вояків. Мешканці села 

охоче їх прийняли і розмістили по хатах — на вулиці 

лютував мороз. 

Цей загін юнкерів після закінчення увечері 

Крутянського бою, не встигши сісти у відступаючі 

крутянські вагони, в ніч із 29 на 30 січня вирушив пішки до 

Києва через село Семиполки. 3-го лютого через 4 дні 

досягли с. Літки (115 км). 

Загін муравйовців догнав їх у цьому селі. Тут же в 

нерівному бою переважна більшість юнкерів загинула. їх 

розстріляли, закатували та порубали російські нападники-

муравйовці, а кільком захопленим у бою і зв’язаним 

захисникам України муравйовці шаблями повідрубували 

голови. Імена цих героїв не збереглися. Але пам’ять про 

їхню безмежну відданість честі, славі та відданності 

Україні буде жити в серцях багатьох поколінь українців. 

Із архівних даних: у селі Літки Броварського району під 

Курганом із козацьким хрестом покоїться прах 24-ох 

юнкерів Першої сотні військової юнкерської школи імені 

Богдана Хмельницького (м. Київ). 

Ціною свого життя юні студенти цієї школи, воюючи 

поряд із іншими патріотичними українськими загонами, 

затримали ворога під Крутами на 4 дні. Цей час, який був 

витрачений та окроплений юною кров’ю самовідданих 

патріотів, дав змогу укласти проукраїнський Брест-

Литовський мир. 

Після бою місцеві селяни, не зважаючи на заборону 

більшовиків, позвозили загиблих і поховали їх у братській 

могилі. 

Достеменно відомо, що невдовзі після закладення 

могили місцевий столяр Степан Обеременко таємно вночі 

встановив на могилі юнкерів великий дерев’яний хрест з 

Історія рідного краю 



 

 

вирізаними на дошці словами: «Тут захоронені захисники 

України, по звірячому замучені більшовиками». 

Пізніше на могилі в Літках в пам’ять про загиблих 

захисників правди, свободи і соборного народовладдя –  

вояків Української Республіки – було встановлено 

пам’ятник у формі козацького хреста. 

У січні 2008 р. за ініціативи та власним коштом 

сільського голови Лідії Пінчук курган з хрестом на місці 

поховання юнкерів був упорядкований та ошатно 

обкладений гранітом. На мармуровому козацької форми 

хресті, встановленому українськими патріотами в 1996 

році, викарбувано: «21 січня 1918» (Дата подана за ст. 

стилем). 

 

Ірина Левіна 

(джерело: група «Літки» в Фейсбук)

 

 

Шершень 
 

Розмова піде не про того шершня, що описав Остап 

Вишня, а про комаху-шершня. 

Шершень схожий на осу, але вдвічі більший. Якщо 

вкусять двоє шершнів, то людина може померти. 

Шершень, як і оса, полюбляють спілі соковиті груші, а 

також шершень полює на ос. Він, схопивши осу, 

перекушує її на дві частини. Частину, що з медом, несе в 

своє гніздо. Гніздо шершня дуже велике – як 

десятилітрове відро. 

Одного літнього дня приходить до мене Іван 

Олесейович, який проживав по вулиці Шевченка (по 

нинішньому десь будинок №46) і пропонує піти набрати 

шершневого меду. 

Я в той час був зайнятий. Ми з братом Михайлом із 

снопів пшениці ціпами вибивали зерно (ціп – це дві палки, 

з’єднані шкіряним ремнем). Із жердин робили квадрат 

приблизно 3 на 3 метри. Обставляли квадрат снопами, 

щоб зерно не розліталося. Посередині клали снопи 

колосками до колосків і ціпами вибивали зерно. Зерно 

сушили, молотили на млинах із ручним приводом. Із 

борошна в печах на листі капусти випікали хліб. Хліб в той 

час в село не завозили. Тому змушені були вирощувати 

пшеницю. Пшеницю жали серпом і в’язали в снопи. Мати, 

Сергієнко Марта Трофимівна, в копанці вимочувала 

коноплю. Із коноплі на прядках  робили нитки, з яких на 

ткацьких верстатах (які робили з дерева самі) ткали 

полотно шириною десь сантиметрів вісімдесят. Із полотна 

шили сорочки, штани, простирадла та інші вироби. В 

людей не було грошей купувати фабричні вироби. Люди 

працювали в колгоспі, за що їм нараховували трудодні 

(трудові дні). Вкінці літа за трудодні колгосп видавав 

вирощені продукти (про це детально написано в книзі 

історії села Погреби «Перлина Придесення» - ред.). 

Іван Олесейович розповів, що у вербі Гринька Івана в 

дуплі шершні збудували гніздо. Подвір’я Гринька Івана 

знаходилося через дорогу від Олесея. Воно було 

обмежене з однієї сторони болотом, а з іншої – рівчаком. 

Жителі села по цьому рівчаку діставалися до Круглого 

болота (зараз тут центральний погребський стадіон – 

ред.). З Круглого болота на Заобірок, далі Кодак, Десна, 

Дніпро, Київ. В Києві продавали продукцію, вирощену на 

своїх ділянках. Хата Гринька Івана була найкраща в селі 

Погреби. Вона збудована з бруса і вкрита шифером. Сусіди 

говорили, що він працював в с.Зазим’є головою сільської 

ради. Майже всі інші хати села збудовані з дерева, 

одранковані, обмазані глиною та покриті очеретом із 

соломою. 

Все ж ми вирішили із Іваном Олесейовичем не чіпати 

шершнів, бо боялися, що покусають. 

Ці події відбувалися в 1950-х роках. 

 

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

проживав в с.Погреби по вул.Шевченка, 54 

 

 

 

 

Футбольне тріо Придесення. Частина 1: ФК «Літки» 
 

На даний час в Зазимській ОТГ діє три футбольних 

клуби, які відрізняються за віком, інфраструктурою, 

наявністю футбольних шкіл та кількістю перемог і 

досягнень. 

Наймолодшим колективом є футбольний клуб «Літки», 

який складається переважно з місцевих жителів. 

Клубу трохи більше двох років. Це колектив, який 

створений і функціоную здебільшого за рахунок 

ініціативності та бажання місцевих любителів народної 

гри. Президентом клубу є Симиненко Василь Іванович – 

людина, закохана в футбол, який навіть в 62 рокі кличе 

його на поле порозігрувати футбольні комбінації та 

позабивати голи. Це й не дивно. Адже колишніх 

футболістів не буває. А Василь Іванович з таких. 

Народившись і вирісши в Одеській області, він грав в 

обласних і районних чемпіонатах свого регіону, на рівних 

з офіцерами представляв військові підрозділи, коли 

служив в армії. Доля розпорядилася так, що згодом він 

Спорт 



 

 

переїхав в с.Літки, 

супроводжуючи свою 

дружину, яку призначили 

директором місцевої 

школи. Такий перебіг 

подій згодом, звичайно 

ж, позитивно вплинув й 

на розвиток футболу в 

селі.  
ФК «Літки» лише на 

старті свого, 

сподіваємося, довгого і 

успішного шляху. Перші 

два сезони видалися 

дуже складними. В клуба 

не було свого стадіону і 

практично всі свої 

домашні ігри хлопці 

провели на запасному полі с.Погреби. Фінансово теж було 

не легко, так як майже всі необхідні затрати вони несли з 

власних кишень. Інколи вдавалося заручитися 

підтримкою підприємців та небайдужих людей, що теж 

немаловажливо, тому що дозволяло футболістам 

зосередитися на своїх 

головних задачах – 

виступах в змаганнях 

Броварського району. 

Перший сезон (2019 рік) 

видався провальним – 

останнє місце в першій лізі. 

Однак в 2020 році колектив 

показав свій хороший 

потенціал, виборовши 

шосте місце в першій лізі, 

здобувши шість перемог, 

вісім ігор програли та двічі 

звели матчі до нічиєї. При 

цьому, до останніх турів 

колектив зберігав шанс 

завоювати бронзові нагороди. Самовіддачу 

літківців в чемпіонаті пам’ятає й ФК «Десна-

2», яка двічі зустрічалася зі своїми друзями 

по громаді. Так, для ФК «Літки» ці зустрічі 

були неуспішні – програш 2:5 в 8 турі (9 

серпня) та програш 3:1 в 11 турі (13 вересня), 

але грали літківці гідно, вміло обороняючись 

та намагаючись будувати вдалі атаки. 

Також 6 вересня ФК «Літки» спробували 

свої сили в першому етапі Кубку 

Броварського району. Суперником був ФК 

«Зазим’є». Глядачі й досі згадують 

імпровізовану гру ногами літківського 

воротаря на виходах. Тоді зазимці виявилися 

сильнішими, обігравши на запасному 

погребському полі колектив з Літок з 

рахунком 0:2. 

Завершення 2020 року для ФК «Літок» було 

вдалим ще й завдяки тому факту, що нарешті на 

місці колишнього смітника було з нуля збудовано 

футбольне поле. Навіть свою останню гру 

чемпіонату літківці змогли прийняти на власному 

домашньому стадіоні. Будівництво поля було 

тривалим і важким процесом, де переважно 

задіювалися сили гравців та деяких підприємців. 

Значну допомогу й підтримку надав й сільський 

голова Зазимської ОТГ Крупенко Віталій Вікторович. 

Неодноразово директор ФК «Десна» Руженцев 

В’ячеслав Володимирович передавав літківським 

футболістам косарку для покосу молодої трави на 

газоні стадіону. Рівною поверхнею поля варто 

завдячувати літківському підприємству «Будгал», 

яке неодноразову рівняло стадіон катками.  
Під газонним покриттям розкинуто систему 

поливу, яку можна запустити в дію за допомогою власного 

генератора. Свердловина зроблена біля самого поля. 

Встановлено лави для глядачів. Поки лежить сніг, 

президент, гравці та підприємці закуповують добрива для 

поля, щоб з першими весняними променями почати 

підживлювати газон та готувати поле до нового сезону. 

Форма закуплена, 

інвентар є. Єдине, чого не 

вистачає – це власної 

газонокосарки, за 

допомогою якої можна 

було б робити 

систематичний покос 

поля, не залежачи ні від 

кого.  
ФК «Літки» готові до 

нового сезону. І навіть 

взимку не забувають про 

тренування, проводячи їх 

в спортивному залі смт 

Калинівка.



 

 

Чемпіонат України в Придесенні 
 

30 січня 2021 року на лугах Погребів і Зазим’я 

прохоходив перший етап Чемпіонату України з 

Кантрі Кросу 2021 року. Організатором змагань був 

квадроциклетний клуб «Адреналін». Захід 

проходив за підтримку сільського голови Крупенка 

Віталія Вікторовича та під егідою Федерації 

мотоциклетного спорту України. 

Змагання проходили в кількох класах. 

Змагалися як дорослі, так і діти. 

 

 

 

 
 

Зима на Водохреща 
 

На Водохреща, в день святий 

Розплакалися небеса 

Рясним дощем, а сніг густий 

У схованках десь зависав. 
 

Лише під вечір навалив 

У перемішку із дощем 

Важкий, лапатий. І прибив 

Шляхи-дороги, як прачем. 
 

Калюжі зникли… І зима 

Пішла, як кажуть, у розноси. 

Диктує всім свої права, 

Їй підтанцьовує мороз. 
 

Не день, не два зима біжить 

Навипередки й навздогін. 

І хочеться перепочить 

Від холоднечі та від змін. 
 

І хочеться в зимових снах 

Побачити уже мерщій, 

Як прокидається весна – 

Теплом поніжитися в ній. 

Щиголь Ольга 

с.Зазим’є, 20.01.2015 р. 

Наша творчість 



 

 

. 
 

Розклад руху автобусів в селах Зазимської ОТГ 

 

 

  

 

 

з Погребів (від 

Зазимської школи)

з Києва

з Погребів (від зупинки 

Майдан/Удитин)

з Києва

із Зазим'я (час, коли 

автобус біля Зазимської 

школи)

з Києва

із Зазим'я (час, коли 

автобус біля Зазимської 

школи)

з Києва

з Пухівки

з Києва

з Пухівки

з Києва

з Рожнів

з Києва (АС Дарниця)

з Рожнів

з Києва (АС Дарниця)

з Рожнів

з Києва (АС Дарниця)

з Літочок (сади Любич)

Бровари (Центр.лікарня)

з Літочок

з Києва (АС Дарниця) 6.20; 7.20; 10.05; 10.25; 13.20; 15.20; 16.05; 18.25; 19.30

№ 712  «Рожни (СТ Трудовик) - Київ (АС Дарниця)»    (через Пухівку, Зазим'є, Птахофабрику із заїздом в Село-Зазим'є вранці та в 

обід).

Маршрут вводиться в дію з 5 квітня 2021

8.20; 11.10; 13.20; 16.10; 18.10; 21.00

7.10; 9.55; 12.15; 14.40; 17.10; 20.00

6.45; 8.10; 9.25; 11.05; 14.00; 15.25; 17.40; 18.45; 21.15 (до Броварів)

№ 12 (30)  «Літочки - Бровари»    (до 31.01.2021 маршрут був "Літки-Бровари")

6.35; 9.00; 11.15; 13.30; 16.30; 18.40

5.35 (м-н Калина); 7.45; 10.10; 12.20; 15.25; 17.40

№ 337  «Літочки - Київ»    (через Бровари)

5.50; 7.55; 8.45; 11.50; 12.25; 14.45; 16.45; 17.45; 19.45 (до Броварів) ; 20.50 (до Броварів)

6.45; 7.55; 9.25; 10.40; 12.20; 15.35; 16.55; 18.50; 20.00

6.30; 7.10; 7.30; 8.20; 8.40; 9.50; 10.30; 11.50 (до Садів) ; 14.00; 15.20; 16.00 (до Садів, по вих.) ;  17.10;  17.40; 

18.35; 19.00; 20.10; 21.00; 22:30

№ 325  «Пухівка - Київ (ст.м Лісова)»    (через ж/м Вигурівщина-Троєщина)

6.10; 6.50 (з "Веги") ; 7.15; 8.00; 8.50 (з "Веги") ; 9.20; 10.00; 11.10 (з "Веги", в 11:20 з зупинки "Перелісок") ; 

11.55 (по вих.) ; 13.00 (з "Веги") ; 14.00; 15.00; 16.00 (з "Веги") ; 17.00; 17.50; 18.50 (з "Веги") ; 19.55

7.00; 7.55; 8.15; 9.00 (по вих.) ; 9.10 (по буд.) ; 10.20; 11.00 (по вих.) ; 12.00; 13.00; 14.00; 14.50; 15.15; 16.10; 

17.20; 18.10; 19.10; 20.30; 21.10

№ 334  «Пухівка - Київ (ст.м Лісова)»    (через Бровари)

6.45; 8.35; 11.45; 15.45; 17.50

7.40; 10.45; 14.30; 16.55

№ 344  «Рожни (СТ Трудовик)- Київ (АС Дарниця)»    (через Бровари)

6.10; 8.40; 11.40; 14.10; 17.40; 20.30 (до Броварів)

7.40; 10.35; 12.55; 16.30; 19.15

№ 341  «Рожни (СТ Трудовик)- Київ (АС Дарниця)»    (через Бровари)

6.05; 6.45; 7.05; 7.45; 8.05; 9.05; 9.25; 10.35; 11.05; 12.45; 14.35; 16.05; 17.05; 18.00; 18.20; 19.15; 19.35; 

20.50; 21.40

№320 "Погреби - Київ (ст.м Лісова)"          (через ж/м Вигурівщина-Троєщина)

6.50; 8.40; 10.45; 12.15; 14.40; 16.45; 18.35

7.45; 10.00; 11.30; 13.40; 15.40; 17.50; 19.45 (до Пухівки)

№700 "Погреби - Київ (ст.м Лісова)"    ЛИШЕ В БУДНІ      (через Птахофабрику)

6.00; 7.40; 9.20; 13.20; 15.20; 17.20; 21.00 // у ранковий і вечірній час через вул.Ватутіна-Соборна//

6.45; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.15

№ 328  «Зазим’є (сади) - Київ (ст.м Лісова)»    (через Птахофабрику)

6.20; 7.30; 8.45; 10.05; 11.50; 14.05; 15.35; 17.40; 19.05; 20.15

6.45; 8.00; 9.10; 10.55; 13.10; 14.40; 16.45; 18.10; 19.30

№ 321  «Зазим’є - Київ (ст.м Лісова)»    (через Птахофабрику)

Оголошення 

Дитячий садок-ясла «Лісова пісня» 
запрошує на роботу 

помічника вихователя (2 посади). 

За детальною інформацією 

звертайтеся за адресою с.Погреби, 

вул.Соборна, 3 
або телефонуйте за номером 

097-502-92-66 

(Наталія Володимирівна). 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ювілярів: 
 

Ячник Надія Петрівна, жителька с.Рожни – 6 лютого – 85 років 

Литовченко Микола Григорович, житель с.Рожни – 1 лютого – 70 років 

Глечик Ганна Петрівна, жителька с.Рожни – 29 січня – 70 років 

Ячник Людмила Олексіївна, жителька с.Рожни – 24 січня – 70 років 

Ячник Микола Іванович, житель с.Рожни – 22 січня – 70 років 

Гурін Василь Миколайович, житель с.Погреби – 28 січня – 85 років 

Негода Михайло Максимович, житель с.Погреби – 6 січня – 80 років 

Бондаренко Марія Андріївна, жителька с.Погреби – 6 січня – 75 років 

Коваль Ганна Кузьмівна, жителька с.Пухівка – 20 січня – 90 років 

Гиренко Наталія Григорівна, жителька с.Пухівка – 22 січня – 70 років 

Кривошлик Ольга Іванівна, жителька с.Пухівка – 27 січня – 70 років 

Толкачев Євгеній Іванович, житель с.Пухівка – 28 січня – 75 років 

Сидорова Софія Іванівна, жителька с.Пухівка – 8 лютого – 70 років 

Мороз Людмила Миколаївна, жителька с.Пухівка– 12 лютого – 70 років 

Плакся Марія Василівна, жителька с.Пухівка – 21 лютого – 75 років 
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Привітання 

17 лютого святкує свій 75-й день народження жителька с.Погреби 
 

Олейнікова Марія Іванівна 
 

Щиро вітаємо найдорожчу у світі матусю, бабусю, тещу з 75-річним ювілеєм! 

Щиро дякуємо за дар життя, за ночі недоспані, сльози непрошені, за Вашу 

ласку і добро! 

Хай світить сонце у Вашому вікні і буде на столі хліб до хліба! Міцного 

здоров’я, радості і втіхи від дітей та внуків, душевного спокою і Божого 

благословення на довгі й щедрі роки! Любимо! 

Ваші діти, внуки, правнуки, зять 

mailto:pogr-pres@ukr.net

