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Лютневі новини 
 

Початок другого місяця 2021 року запам’ятався 
хорошою новиною: за сприяння Зазимського сільського 
голови Крупенка В.В., Броварського районного медичного 
центру та депутатського складу Зазимської ОТГ 
Погребську медичну амбулаторію було оснащено новим 
гематологічним аналізатором крові, який визначає 
лейкоцити, еритроцити, гемоглобін, лімфоцити, 
гранулоцити, моноцити, тромбоцити, гематокрит. Забір 
крові буде здійснюватися з 9.00 до 10.00 в понеділок, 
середу та п'ятницю. За більш детальною інформацією Ви 
можете звернутися за телефоном 045 94 76 216. 

Останній місяць зими вирішив порадувати нас снігом. 
Найбільший снігопад синоптики прогнозували в ніч з 8 на 
9 лютого. Граючи на випередження, напередодні 
відбулася оперативна нарада керівництва Зазимської 
громади з підприємцями, фермерами, керівниками 
комунальних господарств, на якій було вирішено 
розпочати снігоочищення з другої години ночі. Такі дії 
виявилися виправданими. Дороги в більшій частині 
Придесення вдалося розчистити до ранку. Однак 
проблемними виявилися малі вулиці та деякі вулиці на 
нових житлових масивах. Основний акцент робився на 
розчищенні основних транспортних артерій громади та 
доріг, по яких їздить громадський транспорт. Сніг 
продовжував іти ще кілька днів. Великий обсяг роботи по 
розчищенню доріг змушував багатьох трактористів 
працювати по п’ятнадцять годин на добу. Зазимська 
сільська рада дякує всім небайдужим, які брали участь в 
прибиранні громади від снігу. 

Зокрема, варто відзначити: Негоду Андрія 
Петровича, Чижа Григорія Івановича, Негоду Сергія 
Петровича, Бацана Олексія Михайловича, Бацана 
Михайла Олексійовича, Ящевського Руслана 
Васильовича, Олійника Віктора Євгеновича, Лизуна 
Анатолія Павловича, Безсмертного Олександра 
Володимировича, Боровика Олексія Миколайовича, 
Захарченка Олександра Миколайовича, Рибалку Євгенія 
Анатолійовича, Бузенкова Миколу Миколайовича. 

До «снігового» питання всередині лютого додалися 
проблеми з електрикою, які систематично створюють 
незручності та завдають шкоду жителям громади. Однак 
відсутність електроенергії з 12 до 14 лютого в одні з 
найморозніших днів змусили погребців згрупуватися та 
поїхати на розмову до постачальника. Продовження 
розмови відбулося 24 лютого в актовій залі адмінбудівлі в 
с.Погреби за участю представників громади Придесення 
(жителі, старости, депутати, працівники апарату сільської 
ради) та керівництва компанії ДТЕК: 

-операційний директор ДТЕК Київські регіональні 
електромережі Калюш Олег; 

-керівник департаменту з експлуатації розподільних 
мереж Ярмішко Андрій; 

-керівник Східного регіону Бриж Юрій; 
-керівник відділу з комунікацій Гурова Алла; 
-менеджер зі зв’язків з громадськістю Курбанова 

Вікторія; 
-керівник департаменту з клієнтських операцій 

Гаркуценко Дмитро. 
Обговорювали проблемні питання електропостачання 

в Зазимській територіальній громаді. Відеофіксація заходу 
здійснювалася Литвиненком Віталієм. Відео можна 
переглянути на Youtube-каналі «Громадський захист 
Київщини». 

Коротко опишемо основні моменти розмови. 
Сільськи голова Крупенко Віталій Вікторович зазначив, 

що систематичні перебої з електропостачанням є значною 
проблемою для нашої громади. Зокрема, це не дає 
розвиватися нашим селам, залучаючи інвестиції: «Нема 
світла – нема інвестора». Також нагадав, що в 2017 році 
Погребською сільською радою постачальнику 
електроенерії було передано земельну ділянку в 
с.Погреби для будівництва підстанції, але роботи досі не 
розпочато. 

Зі сторони ДТЕК переважно доповідав Калюш Олег, 
який, зокрема, сказав, що компанія працює, щоб 
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покращити ситуацію з електропостачанням, проблемність 
якої особливо гостро помітна навколо столиці. Щодо 
підстанцій зазначив, що будівництво їх є в перспективних 
планах, але реалізація таких планів повинна йти по певній 
процедурі, що дозволить приступити до будівництва лише 
через кілька років. 

За словами Калюша О.Л., найбільш проблемною є 
мережа 10кВт, яка застаріла та має замалі січеня. Цю 
проблему також підсилюють зарослі рослинності в місцях, 
де проходять ЛЕП.  

Проблему електропостачання підсилює також те, що 
більше половини підстанцій є абонентськими, тобто не 
належать ДТЕК, що ускладнює ліквідацію аварій на них. 

Крупенко В.В. підняв питання щодо обслуговування 
«безхозних» підстанцій. Калюш О.Л. пояснив алгоритм 
передачі таких підстанцій на баланс і обслуговування 
ДТЕК. Сільський голова доручив старостам виявити 
«безхозні» підстанції. 

Представник «Десна-Резіденс» Чабан Євген запитав, 
що потрібно від громади, щоб вирішити питання 
електопостачання. 

Калюш О.Л. перерахував: 
-підтримка по абонентських підстанціях, чистка трас, 

тому що ДТЕК не може проводити роботи по обрізці дерев 
на території, яка не є їх власністю; 

-споживати електроенергію в межах норми. Так як 
недотримання цих правил сприяє перенавантаженню 
лінії, що призводить до перепадів напруги, псуванню 
техніки тощо. 

Крупенко В.В. сказав, що сільська рада готова надати 
список споживачів, які можливо порушують вимоги щодо 
кількості споживання електроенергії. Від ДТЕК чекаємо 
перевірку та фіксацію порушень. Калюш О.Л. відповів, що 
штрафувати ДТЕК не може. 

Також піднімалося питання дерев’яних електроопор, 
повідомлення населення про відключення, можливість 
переключення Погребів на електропостачання з ТЕЦ-6. 

Калюш О.Л. порадив зареєструватися в онлайн-
мережах ДТЕК, щоб бути завчасно повідомленими про 
відключення електроенергії. А з переключення на ТЕЦ-6 є 
питання в тому, що це різні ліцензіати та тарифи. 

Загальний дефіцит коштів ДТЕК складає 3 млрд грн. 
Будівництво нових підстанцій здійснюється за рахунок 
оплати за нові підключення. Зі слів Калюша О.Л., по факту 
вартість приєднання нового споживача має бути біля 120 
тис. грн. (це не тільки витрати на роботи і матеріали для 
одного індивідуального приєднання, але й супутні робота 
та заміни обладнання на лінії, які необхідні при 
підключенні нових споживачів). 

Після основного тексту доповіді розпочалося 
переважно «питання-відповідь» між представниками 
ДТЕК та громади. 

Піднімалися питання: неякісної ліквідації аварій 
(виконання ремонту), причина останнього відключення, 
лінії резервування, приєднання споживачів на нових 
житлових масивах, фінансування ремонту електромережі 
за рахунок місцевого бюджету тощо. 

Погребський священник о.Олександр (Лиман) окремо 
підняв питання відшкодування збитків, заподіяних 
відсутністю електроенергії. Було отримано наступні 
відповіді: 

-якщо електроенергії немає більше однієї доби, то 
відшкодування здійснюється автоматично і 
відображається в рахунках; 

-матеріальне відшкодування за псування побутових 
електроприладів здійснюється в індивідуальному порядку 
через звернення до ДТЕК. 

Калюш О.Л. порекомендував з проблемними 
питаннями звертатися в кол-центри. 

 

 

Підтримуємо захисників всією громадою 
 

19-23 лютого 2021 року в селах Зазимської ОТГ 
проводився збір допомоги захисникам України в зоні 
ООС (АТО). 

Збір допомоги та її транспортування на передову 
для бійців батальйону «Київська Русь» здійснювали 
броварські волонтери, які мають значний досвід 
співпраці з нашими селами. 

В зборі допомоги взяли участь всі села громади. 
Дякуємо жителям Придесення, які не опинилися 
осторонь даної ініціативи. 

Приємно було знати, що школярі наших сіл теж 
проявили свою активність, зокрема Літківського НВО та 
Рожнівського НВК. А учні й працівники Пухівського НВО 
взагалі видали на-гора. Їх частка в цій допомозі є 
однією з найбільших (без врахування допомоги, що 
окремо збиралася в адмінбудівлі с.Пухівка) і яку вони 
доповнили учнівськими малюнками та листами 
підтримки і подяки воїнам.  

Дякуємо всім за активну громадську позицію! 
Дякуємо за участь в зборі допомоги! 

Життя громади 



 

 

150-річчя письменниці 
 

25 лютого в Україні святкують день народження Лесі 
Українки. Сьогодні ж ця дата має ще більше значення, 
адже 150 років тому на світ народилася одна з 

найвідоміших і найшанованіших письменниць нашої 
держави. 

Ця річниця не залишила осторонь нікого - вірші Лесі 
Українки лунали з уст багатьох людей. 

До відзначення дня народження письменниці 
приєдналися й учні наших придесенських шкіл: 
тематичні виставки, лекції, концерти. 

Зокрема, красивий тематичний концерт 
відбувся в Зазимському НВО. Хороша акторська гра 
дітей в поєднанні з їх якісним виконанням 
танцювальних елементів створювали гармонійну 
картинку, яку на сцені могли спостерігати глядачі.  

Участь в концерті взяли учні школи. 
Також слід відзначити педагогічний склад: 
-організатором та керівником заходу була 

Ярошинська Людмила Миколаївна; 
-ведучими Калениченко Леся Леонідівна та 

Радченко Лариса Іванівна. 

 

Воїнам-інтернаціоналістам 
 

26 лютого в актовій залі Зазимського НВО відбувся 
концерт з нагоди 32-ї річниці виведення радянських 
військ з Афганістану. 

Взагалі, День вшанування учасників бойових дій на 
території інших держав відзначають 15 лютого, однак 
через низку причин зустріч відтермінували. 

На заході були присутні воїни-інтернаціоналісти 
всього Придесення, які в різний час брали участь у 
військових діях в Афганістані, Анголі, Єгипті, на Кубі та 
інших державах. 

Дякуємо педагогічному та учнівському колективу 
школи за організацію та проведення зустрічі. Зокрема, 
висловлюємо подяку вчителю історії Книшу Станіславу 
Степановичу.  

Воїнам-інтернаціоналістам бажаємо міцного 
здоров'я! 
 

Робототехніка в школі 
 

Якщо шкільна освіта дає 
змогу отримати потрібні наукові 
знання, то позашкільна освіта 
сприяє різнобічному розвитку та 
формуванню особистості. 
Відвідуючи різноманітні гуртки, 
Ваша дитина отримає 
можливість відкрити нові 
таланти чи розвинути вже 
існуючі у неї здібності. 

У сучасних школах все більше 
уваги приділяється вивченню 
робототехніки. В Зазимському 
НВО Зазимської ОТГ це на високому рівні. Під 
керівництвом мудрого керівника Ващенко Алли діти 
розвивають навички проектування, побудови та 
експлуатації роботів. В процесі навчання діти взаємодіють 

з роботами і механічними 
системами, не відчувають страху 
перед незнайомими 
конструкціями, а вчаться ними 
керувати. 

Під час робототехніки діти 
практично застосовують знання 
точних наук. Наприклад, 
розраховують радіус повороту 
робота чи проектують 
архітектурні споруди в мініатюрі. 

Залишити проект на стадії 
розвитку – це не про заняття 

робототехнікою. Діти розвивають ще одну важливу 
навичку – завжди доводити справу до кінця. І це одне із 
головних плюсів, чому потрібно цьому вчитися. 

 

Щиголь Наталія 



 

 

 

Та чомусь… 

Хтось постукує у шибку 

І настирливо, і гучно, 

Розучилася я швидко 

Відчинити двері рвучко. 

Вийти в світлий світ і зринуть 

Поміж хмар… і не зітхати, 

І забрать дитячу віру, 

Що і Сонце має хату… 

Світ той пахне так, як Мама! 

Світ той Божа ласка гріє! 

Та чомусь його замало, 

Та чомусь у мріях мрії. 

Та чомусь усе здається, 

Що життя мале й замало. 

Стук у шибку – хай минеться. 

Стук у двері – то примара. 

Щиголь Ольга 

с.Зазим’я, 10.11.2020 р. 

 

 

Гра, яка об'єднує серця 
 

20 лютого 2021 року в спортивному залі 

села Рудня з нагоди відкриття 

Великодимерської дитячо-юнацької 

спортивної школи (надалі – ДЮСШ) 

відбулися змагання з волейболу у віковій 

категорії 18 років та молодше. Заявки на 

участь подало 5 команд: КЗ ДЮСШ 

Великодимерської селищної ради, 

Придесення, Калинівка, Тарасівка та 

Великодимерський ліцей. Юнаки та 

дівчата, в очах яких горить цікавість до цієї 

прекрасної гри; які зробили свій вибір на 

користь спортивного способу життя; 

посмішки і азарт яких сяяли яскравіше за сонце. 

Невимовну радість викликає споглядання цієї молоді, яка 

в майбутньому буде продовжувати пропагувати здоровий 

спосіб життя, яка буде прославляти своє село чи громаду 

(а може й Україну) здобутками і досягненнями у 

волейболі. 

За результатами жеребкування перша гра була між 
командою ДЮСШ Великодимерської селищної ради та 
командою Придесення. Ця зустріч виявилася дещо 
скованою, як потім показали наступні ігри – команди лише 
почали звикати до нового залу, включатися в гру та 
награвати комбінації. Тим не менш, партії видалися 
досить рівними і без інтриги не обійшлося, доказом чого 
був результат кінцевої, третьої партії. 15:13 і першу гру та 
два очка забирає до себе в скарбничку команда 
Великодимерської ДЮСШ. Нам натомість дістається 1 
очко та неприємний осад через мінімальний розрив у 
рахунку. 

Але зараз не час 
складати руки та 
сумувати, адже 
попереду ще три гри, на 
яких можна себе 
показати з найкращої 
сторони, що й було 
зроблено вже в другому 
протистоянні між 

командами 
Придесення та 
Тарасівки. Результат по 
партіям 2:1 і два очка на 
користь Придесення. В 

цій грі наші хлопці все ще не могли повністю знайти себе 
на корті, відчути один одного та повноцінно видавати 
домашні заготівки у вигляді красивих комбінацій. Але все 
ближче і ближче підходили до цього.  

Третє протистояння між командами Придесення та 
Калинівкою закінчилося на користь перших з рахунком 2:0 
по партіям, що принесло вже три очка. І якщо перша партія 
була не дуже видовищною, в другій почало з’являтися 
щось схоже на дійсно командну гру, яка й дозволила 
виграти нашій команді дві партії, не віддавши 
супротивникам жодного очка. 

Остання, четверта гра була проти Великодимерського 
ліцею. Так, саме в цій грі можна було побачити дійсно 
велику кількість ударів та розіграшів комбінацій нашою 
командою. Це було дійсно видовищно, якісно та круто. 
Нарешті гравці максимально відчули один одного та 
почали видавати майже професійні розіграші, з 
пересуванням по майданчику та розумінням один одного. 
Результат – 2:0 по партіям і плюс три очка. 

Наша творчість 

Спорт 



 

 

Таким чином загальна кількість набраних балів за всі 
чотири протистояння сягнула 9-ти. Таку ж саму кількість 
балів набрала команда Великодимерської ДЮСШ, але за 
результатами особистого протистояння між командами 

перше місце було присуджено саме КЗ ДЮСШ 
Великодимерської селищної ради. Команда Придесення 
посіла друге місце, впритул наблизившись до перемоги. 

 

Зимовий футбол 
 

6 лютого 2021 року на погребському футбольному полі 
зі штучним покриттям відбувся перший тур зимового 
чемпіонату Броварського району за участю ФК «Зазим‘є» 
та ФК «Десна» (на фото момент гри між погребцями і 
зазимцями в першому турі; автор фото Гаркуша 
Анатолій). Сильнішою виявилася погребська команда 
4:1. 

За деснянців забивали Пластун Володимир (2, один з 
пенальті) та Козюберда Сергій (2). 

За зазимців відзначився Тронько Юрій. 
Через погодні умови другий тур перенесли на 21 

лютого в с.Зазим'я. Результати матчів цього ігрового дня: 
ФК «Десна» - ФК «Арсенал» 8:1. 
За погребців забивали: Воробей Євгеній (2), Воробей 

Андрій (2), Козюберда Сергій (2), Дітківський Андрій, 
Марченко Ростислав. 

ФК «Зазим‘є» - ФК «СМ25» 8:2. 
За зазимців забивали: Мануйленко Дмитро (2), 

Тронько Юрій (2), Барбон Данііл, Шпільовий Олексій, Яцик 
Віталій, Прокулевич Богдан. 

Третій тур відбувся в запланований день 20 лютого. 
Матчі теж проходили в с.Зазим'я на футбольному полі зі 
штучним покриттям:  

ФК «Зазим‘є» - ФК «Димерка» 7:3. 
За зазимців забивали: Тронько Юрій (2), Дорогінський 

Денис, Яцик Віталій, Мануйленко Дмитро, Марченко 
Микола, Литвиненко Максим. 

ФК «Десна» - ФК «Штурм» 12:1. 
За погребців забивали: Воробей Євгеній (4), Бруєнко 

Сергій (3), Марченко Ростислав (2), Бруєнко Володимир, 
Негода Володимир, Пластун Володимир. 

В передостанній день зими в с.Погреби було зіграно 
матчі четвертого туру: 

ФК «Десна» - ФК «Ресмус» (Гоголів) 6:1. 
За погребців забивали: Воробей Євгеній (4), Вареник 

Назар (пен.), Моісєєв Данііл. 
ФК «Зазим‘є» - ФК «Рудня» 5:2. 
За зазимців забивали: Тронько Юрій (3), Житєньов 

Олексій, Шпільовий Олексій. 

 

 

Боксери перемагають! 
 

В лютому місяці відбулося три змагання серед 
боксерів, в яких взяли участь представники нашої громади 
та СК «Патріот». 

8-14 лютого в м.Чернівці відбувся чемпіонат України з 
боксу серед чоловіків і жінок до 22 років. Ловчинський 
Дмитро (91+ кг) та Ловчинська Марія (81+ кг) стали 

чемпіонами, а Сєдая Марія 
(69 кг) виборола бронзову 
нагороду. 

18-20 лютого в 
м.Бровари відбувся 
чемпіонат Київської області 
серед юнаків 2005-2006 р.н. 
Двоє боксерів з нашої 
громади вибороли 
нагороди: Гиренко Едуард – 
1 місце, Степанченко Єгор -2 
місце.  

25-27 лютого в 
м.Васильків відбувся 
чемпіонат Київської області 
з боксу серед юнаків 2007-
2008 р.н. Переможцем став 

зазимський спортсмен Сергієнко Назар (46 кг). 
Також 20 лютого відбулася бойова практика серед 

дівчат в рамках відбору команди на чемпіонат України з 
боксу, що незабаром пройде в м.Ужгород. Перемогу 
здобула Сергієнко Даша. 

Вітаємо наших спортсменів! 



 

 

Футбольне тріо Придесення. Частина 2: ФК «Зазим'є» 
 

ФК «Зазим’є» є найстарішим спортивним колективом в 

Придесенні. Початком його існування прийнято вважати 

2003 рік, коли з ініціативи сільської молоді та за підтримки 

тодішнього сільського голови Спичак Людмили 

Валентинівни було сформовано команду, яка поставила за 

ціль виступи в чемпіонаті Броварського району. Невдовзі 

зусиллями громади був збудований футбольний стадіон, 

на якому колектив грає до цього часу. Футбольне поле є 

одним з кращих на Броварщині. 

З 2003 по 2011 роки головним організатором клубу був 

Володимир Щиголь. Наприкінці 2011 року було прийнято 

рішення запросити до команди тренера, з яким команда 

могла б ставити більш амбіційні цілі та досягати значимих 

перемог. 

В 2012 році ФК «Зазим’є» розпочав виступи в першій 

лізі району вже під тренерським керівництвом 

Мануйленка Дмитра Миколайовича, який й зараз як 

тренує команду, так і бере участь в іграх як гравець. В 

цьому сезоні команда посіла 5 місце в першості району. 

2013 рік був для колективу ще більш успішним. По-

перше, в команди з’явився спонсор, який підтримує 

колектив й досі. Ним стало місцеве підприємство ТОВ 

«Укрхімпласт» (керівник Ігор Бройде). По-друге, зазимські 

футболісти завоювали золоті нагороди в першості 

Броварщини, що дозволило їм наступного року виступати 

в чемпіонаті району. В сезоні 2013 року Мануйленко 

Дмитро, як гравець, відзначився 30 забитими м’ячами. 

Біля половини голів він забив з передачі Віталія Яцика, 

незмінного асистента тренера. 

Свій перший сезон в вищій лізі ФК «Зазим’є» 

завершили на третьому місці, пропустивши вперед 

«Десну» (Погреби) та «Фаворит» (Требухів). Місцеві 

уболівальники сприйняли такий виступ як безумовний 

успіх для старту у вищий лізі. Підсумком наступного 

вищолігового сезону в 2015 році є срібні нагороди 

чемпіонату (пропустили вперед  тільки погребський 

колектив). Цього сезону були здобуті перші визначні 

трофеї: осінній Кубок Броварського району та Суперкубок 

Броварщини. 

В 2016 році ФК «Зазим’є» подолали черговий 

спортивний Рубікон: перемога у Весняному Кубку 

Броварського району ім.Юхти та завоювання 

довгоочікуваних золотих нагород чемпіонату 

Броварського району. В цьому сезоні зазимці також 

виграли Суперкубок Броварського району. 

Через проблеми зі складом в 2017 році ФК «Зазим’є» 

вирішила відмовитися від участі в чемпіонаті. Натомість 

заявилася на першість району. Як результат, чергові золоті 

нагороди в першій лізі Броварщини. 

В 2018 році команда повернулася в вищу лігу та вдруге 

в своїй історії стала чемпіоном. Також в цьому році 

колектив завоював свій третій Суперкубок. 

Досягненнями сезону 2019 року стали: перемога в 

Весняному кубку Броварського району ім.Юхти та срібні 

нагороди в чемпіонаті. 

В 2020 році ФК «Зазим’є» посіли друге місце в 

чемпіонаті Броварщини, пропустивши вперед колектив з 

Рудні, в яких була така ж кількість залікових балів, але 

краще співвідношення перемог та поразок. 

ФК «Зазим’є» за стільки років став одним з лідерів в 

районному футболі. Велика когорта вірних вболівальників 

є дуже помітним «дванадцятим гравцем» в домашніх 

поєдинках. Хоча їхні кричалки та дудки неодноразово 

можна було почути на стадіонах інших сіл, куди на виїзди 

відправлявся ФК «Зазим’є». 

Цілеспрямованість команди показує навіть те, що тут в 

різний час встигли пограти (а хтось і досі грає) ряд 

помітних футболістів національного та 

регіонального рівнів. Серед них: Ярослав Кругляк 

(ексгравець «дублю» ФК «Ворскла» (Полтава), 

«Буча», «Рубін» (Пісківка); Микола Крайовий 

(ексгравець ФК «Арсенал» (Київ); Володимир 

Богданов (екс-футбольна школа «Борусії» 

(Дортмунд), німецькі регіональні клуби, 

«Єдність» (Плиски), «Оболонь» (Київ), 

«Нафком»(Бровари); Хабіб (ексгравець ФК 

«Буча», «Ністру» (Молдова) «Акжайик» 

(Кахахстан); Дмитро Мануйленко (ексгравець 

«Зірка-2» (Кіровоград), «Гірник-Спорт» 

(Комсомольськ), «Нафком» (Бровари); Віталій 

Яцик (ексгравець ФК ЦСКА (Київ), ФК «Черкаси», 

«Борисфен» (Бориспіль); Павло Дацюк (ФК 

«Бровари», «Рубін» (Пісківка) та інші. 

В команді багато й місцевих футболістів, більшість вже 

не один рік доводять свою вірність колективу та 

вболівальникам. 

В 2017 році на базі ФК «Зазим’є» було створено дитячу 

футбольну школу. На даний час школа складається з таких 

груп: 2009-2010 р.н. (18 дітей), 2011-2012 р.н. (16 дітей), 

2013 р.н. (6 дітей). 



 

 

Команди приймають  участь у різних 

турнірах  Броварського району та у 

Відкритій першості Дарницького району (м. 

Київ).  

Досягнення: 

-команда 2011-2012 р.н. – переможці 

турніру Askania flora cap 2020; 

-команда 2009-2010 р.н. – бронзові 

призери Кубку Придесення 2019,  бронзові 

призери Відкритої першості Дарницького 

району 2019. 

Поступово покращується й 

інфраструктура команди. Наприкінці 2016 

році біля Зазимської школи було відкрито 

футбольне поле зі штучним покриттям (60х40 м). Також в 

планах клубу є амбіційна ціль будівництва нового стадіону 

з трибунами та роздягальнями.  
Перерву між сезонами 2020-2021 років команда 

проводить з користю. Разом з ФК «Десна» (Погреби) 

колектив взяв участь в зимовому чемпіонаті району. Ігри 
розпочалися в лютому 2021 року. Матчі проходять на 
футбольних полях зі штучним покриттям в селах Погреби 
та Зазим’є. 

 

 

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

 

Мартинкова Ганна Теодорівна, жителька с.Пухівка – 2 березня – 70 років 

Висоцька Раїса Петрівна, жителька с.Пухівка – 7 березня – 80 років 

Мартиненко Ольга Максимівна, жителька с.Пухівка – 9 березня – 75 років 

Ковпак Олена Іванівна, жителька с.Пухівка – 10 березня – 50 років 

Василенко Ольга Іванівна, жителька с.Пухівка – 18 березня – 70 років 

Різаненко Володимир Іванович, житель с.Пухівка – 28 березня – 50 років 

Радченко Антоніна Григорівна, жителька с.Рожни – 10 березня – 80 років 

Бєлінська Тетяна Григорівна, жителька с.Рожни – 6 березня – 65 років 

Якунін Олександр Миколайович, житель с.Рожни – 21 лютого – 60 років 

Дернова Надія Миколаївна, жителька с.Рожни – 13 березня – 60 років 

Борисов Ігор Олексійович, житель с.Рожни – 17 лютого – 55 років 

Нікандров Костянтин Юрійович, житель с.Рожни – 27 лютого – 55 років 

Онопрієнко Тетяна Олексіївна, жителька с.Рожни – 27 лютого – 55 років 

Кримець Олексій Васильович, житель с.Рожни – 5 березня – 50 років 

Бєлінський Микола Миколайович, житель с.Рожни – 12 березня – 45 років 

Чикиня Євген Миколайович, житель с.Рожни – 25 лютого – 40 років 

Хавро Дмитро Миколайович, житель с.Рожни – 6 березня – 35 років 

Якубовський Сергій Гамлетович, житель с.Рожни – 10 березня – 35 років 

Калениченко Світлана Валентинівна, жителька с.Зазим’я – 8 березня – 30 років 

Яковенко Любов Василівна, жителька с.Зазим’я – 26 лютого – 60 років 

Чміль  Наталія Ігорівна, жителька с.Зазим’я – 2 березня – 25 років 

Селик Ганна Миколаївна, жителька с.Зазим’я – 20 лютого – 60 років 

Ковпак Валентина Дмитрівна, жителька с.Зазим’я – 11 лютого – 60 років 

Сергієнко Галина Тарасівна, жителька с.Погреби – 15 березня  – 80 років 

Гайова Наталія Іванівна, жителька с.Погреби – 11 березня – 65 років 

Поліщук Ганна Іванівна, жителька с.Літки – 23 лютого – 80 років 

Куделя Лідія Іванівна, жителька с.Соболівка – 17 березня – 80 років 

Булах Валентина Василівна, жителька с.Літочки – 8 березня – 55 років 

Кириченко Юрій Михайлович, житель с.Літочки – 17 березня – 55 років 

Привітання 
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Робота. 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). 

 

Вітаємо з 95-річчям жителя с.Погреби 

Марченка Михайла Петровича 
Дозвольте нам висловити свою глибоку повагу.  

Бажаємо побити рекорди довголіття, 
Міцного здоров’я,  

Турботи близьких і рідних,  
Щастя та благополуччя,  

Сонячного настрою та багато прекрасних добрих днів! 
З повагою Зазимська сільська рада 

Вітаємо з 70-річчям жительку с.Погреби 

 Марченко Надію Федорівну 
Бажаємо, щоб Ваше життя було сповнене радості, 

щасливих подій і яскравого задоволення! Хай 
молодість духу не в’яне, а очі світяться щастям. Нехай 
у Вашому домі постійними гостями будуть затишок і 
добро! 

З любов’ю рідні та близькі 

Вітаємо з ювілеєм і з квітучою молодістю душі 
жительку с.Погреби 

Бруєнко Тетяну Петрівну 
 Бажаємо окриляти себе надією і любов’ю, щиро 

вірити у диво й удачу, бажаємо постійного оточення 
добрими друзями й турботливими рідними, 
неймовірної радісті для душі та справжнього щастя 
для серця. 

З любов’ю друзі та родичі 

 

Вітаємо з 50-річчям керівника ансамблю «Живемо» 

Туліку Оксану Миколаївну 
Бажаємо, щоб всі події в житті і починання в будь-

якій справі були пронизані любов'ю, теплом і 
розумінням близьких! Бажаємо завжди блищати 
своєю красою і бути наповненою світлом і енергією! 
Благополуччя, душевної рівноваги та досягнення всіх 
поставлених цілей! 

Нехай всі ці побажання виконуються на тлі міцного 
здоров'я! 

З повагою Зазимська сільська рада 

 

Вітаємо з 80-річним ювілеєм найкращу маму, 
бабусю, прабабусю, жительку с.Погреби 

Галицьку Ніну Іванівна 
Хай весни летять до Вас журавлями 
Щоб Ви не старіли ще довго роками 

Бажаємо Вам добра і тепла 
Щоб біди усі згоріли до тла 

Здоров’я і щастя ми зичим без ліку 
Натхнення і довгого-довгого віку. 

З любов’ю Ваша родина 

Вітаємо з 80-річчям жителя с.Рожни 

Герасименка Миколу Івановича 
Бажаємо добрих днів і посмішок, щасливих подій і 

миттєвостей, радісних звісток і свят. Нехай усі Ваші дні 
будуть наповнені любов'ю рідних, удачею життя, 

приємними клопотами, прекрасним самопочуттям і 
оптимістичним настроєм. Всіх благ Вам і гармонії 

душі! 
З повагою Зазимська сільська рада 

25.02.2021 року виповнилось 30 

років з дня смерті Рожкової Галини 

Олександрівни. 

Вона була справжнім фахівцем 

своєї справи, дуже любила свою 

професію медсестри і цю любов 

передавала жителям села Погреби та 

всім, хто звертався до неї за 

допомогою. 

Світла пам'ять про Галину 

Олександрівну назавжди залишиться 

в серцях усіх, хто з нею спілкувався, 

працював і поважав відданість своєму 

покликанню. 

донька Олена 

Подяка. Жителька с.Зазим’я Холявко Марія дякує 

працівникам магазину господарчих товарів (с.Погреби, 

вул.Єдності) за ввічливе ставлення та допомогу, яку їй 

надали 10.02.2021. 

Робота. На продуктовий склад в с.Погреби по вул. Погребський шлях на 
постійну роботу потрібні вантажники та комплектувальники. Оплата за 
домовленістю. Звертатися по номеру (067)408-22-82 (Андрій Вікторович). 
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