
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Починаємо працювати 

10 січня 2020 року відбулася перша сесія Зазимської 

сільської ради. Вона була установча: депутати і сільський 

голова прийняли свої повноваження, затвердили склади 

комісій, посадових осіб, виконавчого комітету. На цьому 

зібранні вперше було використано систему голосування 

«Рада», що полегшує не тільки процес затвердження 

рішень народних обранців, але автоматично формує звіти 

по результатах голосування для наступного їх розміщення 

на сайті сільської ради. До речі, саме ж сайт 

новоствореного органу управління зараз в розробці. Він 

повинен бути максимально зручним і функціональним як 

для працівників сільської ради, так і для населення. 

Наступна сесія сільської ради відбулася 24 січня. Відео 

обох засідань можна переглянути на Youtube-каналі 

«Громадький захист Київщини». 

Керівний склад Зазимської сільської ради 

представляють: 

-сільський голова – Крупенко Віталій Вікторович; 

-секретар – Бондаренко Олег Вікторович; 

-заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів – Спичак Людмила Валентинівна; 

-заступник голови з питань діловодства та звернення 

громадян – Бойко Віра Миколаївна. 

Одне з важливих питань, які були затверджені на 

першій сесії, стосувалося формування постійних комісій 

сільської ради. Таким чином, було затверджено п’ять 

постійних комісій. 

1.Комісія з питань регламенту, депутатської етики, 

законності, правопорядку, забезпечення діяльності 

депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого 

самоврядування, запобігання корупції. Голова: Ярошенко 

Олена Олексіївна. Члени: Биков Олександр Андрійович, 

Селик Юрій Миколайович. 

2.Комісія з питань соціально-економічного розвитку, 

бюджету та фінансів, комунальної власності, реалізації 

державної регуляторної політики, інвестицій та 

зовнішньо-економічних зв’язків. Голова: Камєнєва 

Тетяна Геннадіївна. Члени: Лисянська Ольга Віталіївна, 

Бойко Віра Миколаївна, Максименко Сергій Дмитрович, 

Сергієнко Оксана Василівна. 

3.Комісія з питань земельних відносин, 

агропромислового комплексу, планування територій, 

архітектури та містобудування. Голова: Силюков Данило 

Сергійович. Члени: Бондаренко Тетяна Володимирівна, 

Бруєнко Сергій Петрович, Петрашин Руслан Юрійович, 

Прокулевич Ігор Богданович. 

4.Комісія з питань житлово-комунального 

господарства, природокористування, екології, 

благоустрою. Голова: Делайчук Олег Володимирович. 

Члени: Дацишин Михайло Михайлович, Марченко 

Олексій Анатолійович, Стрельченко Микола 

Васильович. 

5.Комісія з питань охорони здоров’я, материнства, 

дитинства, освіти, культури, молодіжної політики, 

фізичної культури, спорту, туризму та соціального захисту 

населення. Голова: Пустовалов Іван Вікторович. Члени: 

Бойко Андрій Олександрович, Шевченко Володимир 

Дмитрович. 

В січні досягнення Зазимської сільської ради не 

настільки помітні, щоб їх можна було побачити 

неозброєним оком. Однак роботи зроблено багато. Деяка 

з неї обіцяє позитивний результат в майбутньому. 

Зокрема, 28 січня, голова Зазимської ОТГ Віталій 

Крупенко підписав Меморандум з керівництвом 

Національної поліції України. Це означає, насамперед, 

введення в ОТГ нової посади – громадський офіцер 

поліції. Його постійну роботу фінансуватиме Нацполіція, у 

свою чергу рада ОТГ забезпечить приміщенням, 

виділятиме кошти на пальне для автомобіля. Транспорт 

теж має надати Нацполіція. 

Також ведеться робота щодо утворення відділу 

сільської ради, який виконуватиме роботу щодо 

упередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, 

опікуватиметься питаннями охорони громадського 

порядку. 

На другій сесії було прийнято в комунальну власність 5 

га землі, яку в майбутньому на аукціоні реалізують 

інвесторам, що не тільки поповнить місцеву казну, але й 

дасть змогу створити нові робочі місця.Окрім того, 

заплановано ремонт приміщення Зазимської сільської 

ради та Ощадбанку і амбулаторії. 
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Щомісячник Зазимської об’єднаної територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 



 

 

  

Святкування Водохреща 
19 січня 2020 року на річці Кодак в с.Погреби відбулося свято Водохреще. 

Як і в минулому році, все було добре організовано. Кількасот кілограмова 

конструкція занурена в воду забезпечувала зручний і безпечний вхід в воду 

для людей. А присутніх було дуже багато. Офіційно захід почався в 12:30, 

однак майже весь день тут було людно. Безпеку і комфорт забезпечували 

лікар та рятувальники. Також було встановлено намет, де можна було 

зігрітися та перевдягнутися, а також безкоштовно випити чаю зі 

смаколиками. 
 

Свято для старожилів 
Вже 20 років у Зазим'ї святкують свято, 

на якому панує особлива, домашня, щира 

і тепла атмосфера. Це свято людей, кому 

за 70. Захід проводився у приміщенні 

Духовно-просвітницького центру 

с.Зазим’є. На святі були присутні 

сільський голова Крупенко Віталій 

Вікторович, заступник сільського голови 

Спичак Людмила Валентинівна та місцеві 

ансамблі «Живемо» (керівник Туліка 

Оксана) та «Берегиня» (керівник Семеляк 

Андрій). Старожили нашої громади були 

щасливі відвідати це свято, що 

проявлялося в їхніх радісних усмішках. 
 

Нова форма КНС 
Як вказано в статті «Починаємо працювати» в намірах сільської ради є 

створення відділу в справах надзвичайних ситуацій та цивільного захисту. 

Зокрема, це передбачає об’єднання в одну структуру пожежних команд 

наших двох сіл. Детальніше про ці зміни ми будемо писати в наступних 

випусках «Вісника Придесення». Але вже зараз сільська рада зробила 

невеликі подарунки для каналізаційно-насосної станції (КНС) с.Зазим’є, що 

представляють собою команду з пожежно-рятувальними функціями. За 

підтримки місцевого підприємця Коника Валерія було закуплено новий 

спецодяг для зазимської пожежної команди (на фото Боришполець Андрій). 

 

Життя громади 



 

 

 

Остарбайтери села Зазим’є. Листи з минулого 
 

Буремні 1939-
1945 роки... Вони 
залишили в історії 
всього людства 
кривавий слід, 
який не стерти 
упродовж віків. Це 
саме ті роки, про 
які люди згадують 
із ріжучим болем в 
серці, гіркими 

сльозами на очах. 
Війна…Ці люди 
пройшли через 
справжнє пекло! 
Звісно, деякі моменти 
вони не згадають нині. 
Дитинство проходило 
серед звуків автоматів, 
а не серед співів птахів; 
дітлахи дивилися не на 
всіяну квітами 
галявину, а на 
зруйновані міста і села; 
вони гралися патронами, а не 
дитячими іграшками; ще 
зовсім юні хлопці тримали в 
руках зброю, а мали б тримати руку коханої дівчини, яка 
так і не дочекалася свого милого з війни.  

У ці роки люди втрачали найцінніше: життя, здоров'я, 
рідних, коханих, домівки, Батьківщину. Частину цього 
вони так і не повернули, хоча дуже хотіли б.  

Усі ми знаємо про цю трагедію - Другу світову війну, яка 
зачепила кожну родину нашого села. Цього року 
відзначатиметься 75 річниця закінчення найстрашнішої та 
найкривавішої війни всієї світової історії, її перемоги та 
поразки. Але мало хто з наших сучасників знає деталі 
іншої, не менш гіркої трагедії, яка лягла на сторінки історії 
нашої країни чорними рядками. Це проблема українських 
«остарбайтерів», які були насильно депортовані на 
територію Третього Рейху в період 1942-1943 років. Як не 
дивно, але ця проблема довгий час замовчувалася 
тоталітарною радянською системою і мала виключно 
негативну оцінку.  

У минулому році я разом зі своїм керівником, 
завідувачем шкільним музеєм історії с.Зазим’я Книшем 
С.С. досліджували архівні справи українських 
остарбайтерів і натрапили на 240 листів, які були 
відправлені з Німеччини до нашого села, але так і не 
дійшли до своїх адресатів. В них долі 85 наших 
односельців, які довгі три роки перебували на примусових 
роботах. Це непрочитані сторінки історії нашого села і 
зазимських родин зокрема. 

Для проведення цих депортацій були створені 
спеціальні органи - вербувальні комісії, які розпочали 
агітаційну компанію по залученню добровольців. Згодом 
окупаційна влада перейшла до примусової мобілізація. 
Органи місцевої німецької адміністрації визначали певну 
кількість робітників, а керівники міста чи села (староста чи 
комендант, начальник поліції чи секретар) визначали вже 
конкретних жителів. За допомогою поліцаїв збирали 
людей і відвозили до найближчої залізничної станції, 
звідки ешелонами поїздів відправляли до пункту 
призначення. Вивезення трудових ресурсів з Києва 

розпочалося 22 січня 
1942 року. Міської 
молоді для роботи на 
території Третього Рейху 
виявилося замало, і 
влітку 1942 року 
розпочалася трудова 
депортація жителів села. 
Як згадує мешканець 
села Зазим'я Барбон 
Микола Борисович: «У 
тих дворах, де збирали 

синів і дочок для 
відправки, стояв плач і 
крики як за покійником. 
До Броварів нас 
супроводжувало кілька 
поліцаїв. У Броварах нас вишикували в колону і повели на 
залізничну станцію. Там ми переночували в якомусь 
кам'яному складі. У товарних вагонах нас довезли до 
Київського пасажирського вокзалу, а звідти трамваями 
перевезли на вулицю Артема до якоїсь середньої школи, 
де був київський центральний пункт по відправці 
«остарбайтерів». Щоб заохотити постійних робітників до 
переїзду, окупаційна влада надавала їх родинам грошову 
та продуктову допомогу, хоча отримати її могли лише 
старі, хворі, непрацездатні батьки, дружина чи діти.  

За розповідями моєї бабусі, Приходько А.І., німці 
ловили всіх підряд, адже селяни не хотіли покидати рідну 
землю, батьківську хату та сім'ю. Їх наздоганяли і ловили: 
кого біля болота, кого в «пильні» (нині біля Хутору), кого в 
«кошарі» (нині вулиця Деснянська). Піймавши їх, далі 
доправляли до Німеччини.  

Переважна більшість остарбайтерів були жінки віком 
від 21 до 25 років. Статистика свідчить, що серед 2,4 млн. 
осіб, вивезених в роки Другої світової війни з України, 60% 
були жінки, а близько 56% з них були віком до 21 року.  

Історія рідного краю 

Соловей Г.П.(зверху) читає лист (посередині) 

від своєї матері Заєць О.Б. (знизу) 

 



 

 

Після прибуття до Німеччини робітники потрапляли 
до фільтраційного табору, де проходили повторний 
медичний огляд і розподіл по місцях своєї праці. Зазимці 
працювали на промислових підприємствах і в сільському 
господарстві Німеччини, Австрії та Чехословаччини. 
Близько чверті робітників потрапляли до приватних 
господарств і виконували малокваліфіковану роботу. 
Іноді так складалися обставини, що односельчани могли 
працювати по сусідству одне з одним. Інколи їм 
дозволялося бачитися, але за ними вівся пильний нагляд, 
щоб робітники не 
втекли. 
Остарбайтерам 
видавався 
документ – 
«Трудова книжка 
для іноземця». 
Кожен повинен 
був носити 
розпізнавальний 
знак «ОСТ» 
(блакитний 
прямокутник на 
одязі). За відмову 
носити цей знак 
робітника могли 
позбавити їжі, 
побити або 
застосувати якесь 
інше покарання.  

Умови роботи були різні: працювали від 8 до 16 годин 
на добу. Прокидалися дуже рано: о 4-5 годині ранку і 
працювали до 6 години вечора. Робота в селах, саме тут 
працювала переважна більшість зазимців,  була різною. В 
основному вони прибирали у хлівах, доглядали за 
худобою, працювали на землі, могли няньчитись з дітьми 
своїх господарів. Троценко Марія своєму батькові 
повідомляла: «…я працюю з раннього ранку до пізньої 
ніченьки. Уже надоїло жити на світі, тільки й знаєш, що 
у хлів, із хліва в поле. Уже й смердиш хлівом, і дома не 
знала нічого хорошого». У деяких робітників умови праці 
були задовільні. Так, Якуша Микола в листі до батьків 
писав: «Тепер я працюю у бауера, де мені дуже добре. 
Їсти мені дають досить – п’ять разів на день, і що я 
схочу, те і їм. Господар дуже добре ставиться до мене і 
я до нього».  

Наші остарбайтери могли спілкуватися зі своїми 
рідними. Основним засобом спілкування були листівки, 
які купували господарі своїм робітникам, або ж самі 
робітники. Таких листів дозволялося відправляти 2-3 на 
місяць і не більше 14 рядків зрозумілим почерком. Все 
листування піддавалося суворій цензурі, все, що містило 
негативну інформацію про умови праці видалялося. На 
прохання наших остарбайтерів з України до Третього 
Рейху їхніми родичами висилалися посилки з продуктами: 
коржі, суха риба, сухарі, цукор, фрукти, ягоди, часник, 
соняшник, цибуля, пшоно і найцінніше - тютюн. Його 
можна було обміняти на гроші: 100 г тютюну коштувало 30 
марок… 

Продовження в наступному випуску. 
 

Приходько Ірина 
учениця Зазимського НВК 

 

 

 

Розвиток боксу в с.Зазим’є. Спортивний клуб «Патріот» 

В попередньому випуску «Вісника Придесення» ми розповідали про наших чемпіонів з боксу. Після публікації 

матеріалу було отримано велику кількість позитивних відгуків від читачів та прохання детальніше розповісти про 

розвиток боксу в с.Зазим’є. З цією метою ми звернулися до тренера з боксу, засновника СК «Патріот» Тюріна Сергія. 

 

-Доброго дня, пане Сергію. Наші читачі були дуже 

раді, коли з попереднього випуску «Вісника Придесення» 

дізналися, що в нашій громаді живуть чемпіони України 

з боксу. Впевнений, що це вагоме досягнення не тільки 

для наших сіл, але й для всієї Броварщини. Ці перемоги 

тільки посилюють інтерес людей до того, як все 

Спорт 

Більщук М.І. 

(зверху) читає 

лист 

(посередині) 

від свого 

батька Зайця 

І.Б. (знизу) 



 

 

починалося – ваш приїзд в Зазим’є, початок тренувань, 

заснування СК «Патріот», перші змагання, перемоги, 

перспективи розвитку. Отже пропоную про це 

поговорити. Розкажіть, будь ласка, про себе та як ви 

потрапили до Зазим’я? 

-Доброго дня. Моє близьке знайомство з цим краєм 

почалося ще в 1997 році. Саме тоді я приїхав зі свого 

рідного міста 

Красноармійськ (нині – 

м.Покровськ Донецької 

області) навчатися в 

Броварське вище 

училище фізкультури. Я 

відразу всім тілом і 

душею поринув в 

навчальний процес, 

який був насиченим і 

цікавим. В нас були 

тренування двічі вдень 

шість днів в тиждень. 

Після закінчення 

училища в 2001 році 

отримав кваліфікацію 

тренера з боксу. 

Згодом здобув ступінь 

«Майстер спорту з 

боксу», після чого був 

змушений закінчити 

тренування через 

складність поєднувати 

роботу та спорт. В 

різний час жив і в 

Покровську, і в Броварах. Займався різними видами 

діяльності. Однак завжди намагався бути поряд з боксом. 

Переломний момент стався в 2010 році, коли один 

депутат Броварської районної ради ініціював розвиток 

боксу і звернувся з пропозицією до мене. З двох 

запропонованих ним сіл я вибрав с.Зазим’є. Розташування 

і умови повністю влаштовували, адже можна було 

поєднувати і тренерську діяльність, і роботу. 

На перше тренування прийшла ледь не вся Зазимська 

школа – стільки було охочих займатися. Спочатку заняття 

проводилися в шкільному спортзалі, однак з часом 

питання власного залу ставало все гострішим. Потрібно 

було шукати нове місце для занять. Тоді я звернувся до 

Зазимського сільського голови Спичак Людмили 

Валентинівни і вона запропонувала напівпідвальне 

приміщення в Духовно-просвітницькому центрі 

(с.Зазим’є, вул.Деснянська). 

-В якому році ви перейшли тренуватися в нове 

місце? 

-До переходу було ще довго. Те спілкування з 

Людмилою Валентинівною відбулося в 2013 році. 

Приміщення представляло з себе лише бетонні блоки в 

основі будівлі та сиру землю під ногами, а вхід в нинішній 

зал мав вигляд прямокутного отвору півметра на півметра 

на рівні носа. Звичайно ж, в таких умовах ніяким спортом 

займатися не можна. Тепер на перше місце стало питання 

де брати гроші на ремонт і облаштування залу, адже після 

виборів депутат, який раніше ініціював розвиток боксу, 

зник. Своїх коштів та допомоги від друзів та любителів 

боксу було замало, щоб реалізувати проект. Я звернувся 

до благодійного фонду «Лівобережна Київщина», 

засновником та керівником 

якого є тодішній народний 

депутат Різаненко Павло 

Олександрович. Спочатку в моїх 

планах було будівництво залу 

для боксу та тренажерного залу, 

однак фінансової допомоги від 

фонду вистачило лише на перше. 

В будь-якому випадку я вдячний 

Павлу Олександровичу за 

допомогу, адже завдяки його 

підтримці ми змогли збудувати 

перший боксерський зал такого 

рівня в районі. Після восьми 

місяців інтенсивних робіт в квітні 

2014 року зал було офіційно 

відкрито. Спортивний клуб ми 

вирішили назвати «Патріот», що 

підкреслює наполегливість та 

цілеспрямованість, які ми 

прищеплюємо нашим 

спортсменам, та нагадує про той 

важкий період історії України, 

який розпочався з початком 

російської агресії на Сході. 

-В попередньому випуску газети ми писали про 

трьох чемпіонів – Ловчинського Дмитра, Ловчинську 

Марію та Сєдую Марію. Розкажіть, будь ласка, про 

них. 

-Приблизно в 2013 році до мене на тренування 

прийшли брат і сестра Ловчинські Діма і Маша. До цього 

вони  займалися в боксерському залі на Троєщині. 

Ловчинський Дмитро дуже цілеспрямований і 

працьовитий хлопець. З великим ентузіазмом виконує всі 

вправи. Я впевнений, що в нього успішне спортивне 

майбутнє – найближча Олімпіада і перемога на ній під 

силу Дімі. Підтвердженням  цього є його здобутки: на 

чемпіонаті України серед дорослих він став третім, а 

напередодні Нового року здобув чемпіонство у віковій 

категорії до 22 років. Зараз Дмитро в Болгарії, де 

проходить міжнародний турнір класу «А», в якому беруть 

участь боксери з понад 10 країн. В першому бою 

Ловчинському попався поляк. Бій був важким, що, 

зокрема, пояснюється тим, що суперник виявився помітно 

більшим за Діму. Але фортуна була на боці нашого козака. 

В другому поєдинку Дімі випало битися проти бразильця, 

який перевершував й вагою, й ростом, й розмахом рук. 

Дмитра не злякали габарити суперника, але через 

отримане нашим боксером розсічення голови бій 

На фото: Сєдая Марія, Ловчинський Дмитро, 

Тюрін Сергій, Ловчинська Марія 



 

 

зупинили, віддавши перемогу південноамериканцю. 

Однак четверте місце за Дмитром. Підкреслю, що це 

престижний турнір з 30-річною історією, в якому беруть 

участь перший і другий номери дорослого рівня. Діма 

третій в цьому списку, але потрапив на змагання, тому що 

другий номер не зміг через особисті обставини. 

Ловчинська Марія вперше стала чемпіонкою України 5 

років тому, виборовши перемогу в фіналі у призерки 

чемпіонату світу. Тоді турнір був в Кривому Розі. На 

першому для себе чемпіонаті Європи Маша програла. 

Однак через рік змогла зайняти третє місце, а ще через рік 

Марія підкорила п’єдестал, привізши з Італії золоту 

нагороду найкращого боксера континенту.  
Сєдую Марію вперше на тренування в СК «Патріот» 

привела її однокласниця Ловчинська Марія. Вони тоді 

навчалися в 10 класі. Потім Маша поступила в Броварське 

вище училище фізкультури на легку атлетику, але їздила в 

Зазим’є тренуватися боксу. В грудні 2019 року Марія 

вперше стала чемпіонкою України, хоча до фіналу 

доходила і раніше. Двічі брала участь в чемпіонаті Європи. 

Перший раз був не дуже успішним і для того щоб 

потрапити на нього Марії довелося скинути майже 5 кг за 

тиждень – категорія до 64 кг від України була зайнята, 

тому Сєдій запропонували категорію до 60 кг. В першому 

ж поєдинку Маша попала на француженку, якій програла 

з рахунком 4:1. До речі, представниця Франції й стала тоді 

чемпіонкою. Друга спроба Сєдої Марії на 

континентальному чемпіонаті була кращою – третє місце. 

Найближчі поєдинки боксерів: в лютому Сєдая Марія 

їде на турнір в Угорщину, а Ловчинська Марія – в березні 

в Латвію. 

На даний час дівчата навчаються в Переяслав-

Хмельницькому педагогічному університеті на тренерів. 

-Кого б ви ще могли виділити серед своїх 

вихованців? 

-Хороших учнів у нас багато. Але не всі хочуть серйозно 

займатися. Є хлопці і дівчата з хорошими задатками, але 

вони пропускають тренування, не завжди на заняттях 

показують весь свій потенціал. Це призводить до того, що 

з часом, на жаль, вони взагалі покидають бокс. Але є й такі, 

що стараються, прогресують, ідуть вперед. Тут можна 

виділити Сергієнка Максима 2004 року народження, який 

вже навчається в Броварському вищому училищі 

фізкультури та має певні успіхи на змаганнях – чемпіон 

Київської області та призер Чемпіонату України. Гідне 

ставлення до боксу показує Войський Артур, який є 

призером області. Також хороший потенціал 

демонструють Сергієнко Даша (сестра Сергієнка 

Максима), Головенко Ілля, Сергієнко Назар, Горстка 

Мирослав. 

-Яким ви бачите майбутнє СК «Патріот»? Які 

перспективи боксу в Зазимській ОТГ, Придесенні, 

Броварському районі? 

-Пам’ятаю, як тільки ми відкрили секцію боксу в 

Зазимській школі, то я проїхався від Троєщини до Пухівки 

і розвішав оголошення про початок тренувань. Також в 

школах проводив зустрічі та запрошував на секцію. Видно, 

що діти зацікавлені і їх багато було на тренуванні спочатку, 

але не всім зручно доїжджати до залу. Якщо ще до 

Зазимської школи їдуть якісь автобуси з Пухівки та 

Погребів, то до нинішнього залу на Деснянській навіть не 

всім зазимцям зручно дістатися. Тож потрібно або 

вирішити питання трансферу до залу, або відкривати 

секції в інших селах. Я думав про тренування в Погребах, 

але немає приміщення. 

Разом з цим два роки тому спільно з чемпіоном світу 

Дзиндзируком Сергієм ми відкрили другий зал СК 

«Патріот» в Броварах (біля ТЦ «Термінал»). Там в нас на 

400 кв.м два зали – боксу і фізичної підготовки. 

Варто сказати, що розвиток боксу залежить від 

фінансової підтримки. Наприклад, в нас з дитячо-

юнацьким спортом ще справи непогані. В цьому я 

завдячую керівнику Комунального закладу Броварської 

районної ради «Дитячо-юнацька спортивна школа» 

Філіповій Тетяні Анатоліївні, яка допомагає нам. Але що 

робити дорослим боксерам? Малоймовірно, що вони 

стануть олімпійцями в 19 років, а жити ж на щось 

потрібно. Заробляти більш менш гідні гроші на якійсь 

роботі і при цьому ефективно віддаватися на тренуваннях 

– це майже нереально. Однак, як ми бачимо по всій 

Україні, як тільки спортсмен привозить золото з Олімпіади 

чи якогось престижного міжнародного турніру, в нього 

зразу з’являється натовп «друзів» та «меценатів» серед 

чиновників, які хочуть погрітися в промінні слави, до якої 

вони не мають ніякого відношення. Звичайно, є винятки, 

але їх мало. Наприклад, в моєму рідному Покровську 

місцева влада намагається піклуватися і про дитячий 

спорт, і про більш дорослий, виділяючи спортсменам 

кошти.  

Наш тренувальний процес в Зазим’ї теж далекий від 

того, яким він має бути. Так, ми намагаємося раз в рік 

поїхати на збори в Чернівці, де ми тренуємося і готуємося 

до сезону на закритій базі (минулому році 40 людей 

поїхало на ці збори). Однак сезон не є повноцінним. 

Потрібно щоб хоча б двічі в рік були відкриті турніри, а ми 

маємо змогу провести лише один раз. Але й цей один 

турнір наприкінці травня ми намагаємося зробити 

якнайкраще. В поєдинках беруть участь всі наші 

вихованці, яких приходять підтримати їхні бабусі, дідусі, 

батьки, друзі. Я вдячний Спичак Людмили Валентинівні, 

що раніше на посаді сільського голови підтримувала 

проведення цих турнірів і взагалі сприяла розвитку боксу 

в с.Зазим’ї. Сподіваюся, що з новим керівництвом 

новоствореної громади в нас теж будуть хороші стосунки і 

ми разом розвиватимемо бокс і, загалом, спорт. Адже 

спорт – це не тільки здоров’я. Це характер, сила, воля, 

цілеспрямованість. 

Слабкий стане сильним. Лінивий – ніколи. 

(розмову з Тюнірим Сергієм записано 25.01.2020 року). 

 



 

 

Тенісний турнір в с.Зазим’є 
В січні 2020 року в с.Зазим’є відбувся традиційний тенісний 

турнір на честь загиблих в україно-російській війні воїнів АТО, 

зазимців Володимира Щура та Олега Борейка. Це, до речі, перші 

змагання в новоствореній ОТГ. Організатором змагань є 

Олександр Кушнєр (на фото поряд зі Спичак Л.В.). 

 На змагання зібралося 34 учасників з різних населених пунктів 

- Великої Димерки, Бобрика, Літок, Русанова, Калити, Погребів, 

Броварів, Світильні та, звісно, із Зазим’я. Перемогами 

відзначилися зазимці Андрій Мінаков, Анна Ляміна, Ігор 

Галькевич, Людмила Ляміна.  

 

За матеріалами Гаркуши Анатолія 

 

 

 

 

Розклад руху автобусів через Зазимську ОТГ 

(про можливі зміни буде повідомлено додатково) 

Оголошення 

№ 328         6.45; 8.00; 9.10; 10.55; 13.10; 14.40; 16.45; 18.10; 19.30

№ 321        

6.30; 7.10; 7.30; 8.20; 8.40; 9.50; 10.30; 11.50*; 14.00; 15.20; 16.00* (по вих.);  17.10;  17.40; 18.35; 19.00; 20.10; 

21.00 

* - рейси виконуються до дач

№325       

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; 18.45**; 19.10; 20.30; 21.10

** - рейс по будням по Пухівської церкви

№320 7.45; 10.00; 11.30; 13.40; 15.40; 17.50; 19.45 (до Пухівки)

№700 (по буд.) 6.45; 12.30; 14.30; 16.30; 18.30; 20.15

№ 320 7.00; 8.50; 10.55; 12.25; 14.50; 16.55; 18.45

№ 325 6.30; 7.15; 7.35; 8.20; 9.15; 9.40; 10.20; 11.40; 12.20 (по вих.); 13.25; 14.20; 15.20; 16.25; 17.20; 18.10; 19.15; 20.20

№ 700 (по буд.) 6.00; 7.40; 9.20; 13.20; 15.20; 17.20; 21.00

№ 321 

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

№ 325 6.23; 7.07; 7.27; 8.12; 9.07; 9.32; 10.13; 11.32; 12.13 (по вих.); 13.17; 14.13; 15.12; 16.17; 17.13; 18.02; 19.07; 20.12

№ 700 6.15; 7.55; 9.30; 13.30; 15.30; 17.30; 21.05

№ 328 6.20; 7.30; 8.45; 10.05; 11.50; 14.05; 15.35; 17.40; 19.05; 20.15

**** - автобус №700 після Майданіської в ранкові і вечірні години продовжує рух по Столичній, Ватутіна, Соборна.

Маршрути руху автобусів

ВІДПРАВЛЕННЯ з м.КИЇВ (від ст.м «Лісова»)

ВІДПРАВЛЕННЯ з с.ПОГРЕБИ (час на зупинці «Майдан») на КИЇВ

ВІДПРАВЛЕННЯ з с.ЗАЗИМЄ (час на зупинці «Зазимська школа») на КИЇВ

№ 328 - «Зазим’є (сади) - Київ» - через Броварський проспект, ліс, вулиця Київська (с.Зазим'є), Сади.       

№ 321 - «Зазим’є - Київ» -  через Броварський проспект, ліс, вулиця Київська (с.Зазим'є).
№325 - «Пухівка – Київ» - ринок "Юність", Братиславська, Драйзера, Радунська, Лісківська, Погребський шлях, Єдності- 

Світанкова-Гагаріна (с.Погреби), Лісова (с.Зазим'є), с.Пухівка.
№320 - «Погреби – Київ» - ринок "Юність", Братиславська, Драйзера, Радунська, Лісківська, Погребський шлях, Єдності-

Світанкова-Гагаріна (с.Погреби), Лісова (с.Зазим'є), Зазимська школа.

№700 - «Погреби – Київ» - ЛИШЕ В БУДНІ - Броварський проспект, ліс, Зазимська школа, Лісова (с.Зазим'є), Гагаріна-Світанкова-

Єдності (с.Погреби), Майданівська.

*** - щодня о 22.30 з ст.м.Лісова йде автобус через ліс до с.Зазим'є (клумба) та с.Погреби (центр)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графік прийому громадян керівництвом Зазимської 

сільської ради (09:00-16:00, обід.пер. 13:00-14:00) 
 

Сільський голова Крупенко Віталій Вікторович: 

Щосереди – в адмін. приміщені Зазимської ОТГ 

(с.Погреби, вул.Єдності, 57) 

Щочетверга – в Зазимській сільській раді 

(с.Зазим’є, вул.Широка, 6) 
 

Заступник сільського голови Спичак Людмила Валентинівна: 

Щопонеділка – в Зазимській сільській раді 

(с.Зазим’є, вул.Широка, 6) 
 

Заступник сільського голови Бойко Віра Миколаївна: 

Щочетверга – в Зазимській сільській раді 

(с.Зазим’є, вул.Широка, 6). 
 

Щодо прийому в інші дні – домовляйтеся завчасно. 

Корисні телефони: 

Зазимська сільська рада: 

(04594) 29-2-81, 29-3-17 
 

Адмінприміщення (с.Погреби): 

(04594) 76-2-18 
 

Пожежне депо с.Зазим’є: 

(04594) 29-2-42 

Пожежне депо с.Погреби: 

093-018-63-93 
 

Відповідальний за вуличне освітлення в 

Зазимській ОТГ Силюков Данило 

Сергійович: 

097-384-41-76 
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22 січня святкує день народження завідуюча 

сільською бібліотекою с.Зазим’є 

Барбон Анастасія Михайлівна 
 

Вітаємо з днем народження чудову жінку! 
Бажаємо усім серцем відчувати любов 
близьких та красу навколишнього світу, 
усією душею прагнути до своїх бажань та 
мрій. Нехай настрій постійно буде веселим, 
нехай життя плине щасливою та довгою 
рікою!                        

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

26 січня святкує день народження вчитель 

Зазимського навчально-виховного об’єднання 

Новицька Людмила Василівна 
 

Нехай щоденно вам дарують квіти. 
Чи це будуть учні, коханий, чи діти. 

Немає різниці від кого презенти. 
Головне – це щасливі моменти, 

Коли усміхаєтесь і радість в устах. 
Життя вам лише в яскравих тонах!                         

 

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

28 січня святкує день народження учасниця 

народного фольклорного ансамблю «Живемо» 

Швидак Леся Миколаївна 
 

Наша чарівна, розумна і талановита. 
Ви серед зими лютої наше тепле літо. 
Краса ваших ніжних піснеспівів 
Дарує нам радість, спокій і надію. 
Бажаємо успіхів вам захмарних щоднини. 
Голос хай ваш зачаровую усю Україну!                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

26 січня святкує день народження настоятель 

храму Святого Воскресіння с.Зазим’є 

Отець Анатолій 
(Слинько Анатолій Миколайович) 

 

Вітаємо з днем народження! Бажаємо 
мужньо боротися за своє щастя та завжди 
перемагати будь-яку невдачу. Нехай ця 
дата подарує міцні сили та добре здоров’я, 
нехай у вашому житті завжди буде успіх, 
повага та любов!                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 
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