
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Піклування про комфорт та безпеку

Робота новоствореної Зазимської об'єднаної 
територіальної громади з кожним днем стає більш 
активною, що помітно неозброєним оком. Зараз 
діяльність сконцентрована на реалізації невеликих, але 
вкрай необхідних та корисних проектів. Пропонуємо вам 
детальніше ознайомитися з деякими з цих ініціатив. 

Старий Дуб. За ініціативи сільського голови і депутатів 
Зазимської сільської ради та підтримки місцевого 
підприємця Радченка Сергія було розширено дорогу 
навпроти зупинки «Старий Дуб» на виїзді на трасу 
«Бровари-Київ». Як відомо, ця частина дороги мала 
вкрите непроїзними ямами узбіччя, тому водії, що 
прямували до Києва, змушені були чекати, поки інші 
учасники руху здійснять поворот у бік міста Бровари. Це 
створювало затримки у русі та спричиняло утворення 
заторів. 12 лютого 2020 року проблемну частину узбіччя 
було вирівняно та засипано щебнем. Тепер вказане 
узбіччя має тверде покриття. На жаль, роботи по 
асфальтуванню Зазимська сільська рада за рахунок 
бюджетних коштів здійснити не може, оскільки не є 
балансоутримувачем цієї дороги. Попри це, жителі нашої 
громади більше не будуть втрачати свій дорогоцінний час 
на вказаній частині дороги.  

Безпека по вул. Деснянській. Паралельно з роботами 
біля «Старого Дуба» розпочато реалізацію проекту по 
капітальному ремонту водопропускної труби по вулиці 
Деснянська, 14 в с. Зазим'є, які включають  в себе 
розширення дорожнього полотна, реконструкцію моста, 
встановлення бар'єрного огородження (відбійника). 
Роботи проводяться місцевим підприємцем, а 
фінансуються за рахунок бюджету Зазимської сільської 
ради. 

Ремонт поштового відділення.  Наприкінці січня – в 
першій половині лютого 2020 року за ініціативи 
Зазимської сільської ради було проведено ремонтні 
роботи на території поштового відділення села Зазим'є. 
Реалізація проекту складалася з будівництва частини 
тротуару по вул. Таїсії Радченко біля подвір'я поштового 
відділення, будівництва вкритої тротуарною плиткою 
доріжки до порогу будівлі, встановлення поручнів на 
порозі та накриття над вхідними дверима, заміни системи 
опалення та газового котла. Вказані роботи проведено за 
фінансової підтримки компанії «Аква Родос». Більшу 
частину робіт на громадських засадах було здійснено 
місцевими жителями Гузенком Володимиром, Ткачуком 
Андрієм та Олійником Віктором. 
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Щомісячник Зазимської об’єднаної територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 

З днем веснu, любі жінкu! 
3а доброю традuцiєю iз святом 8 Березня прuходить весна.  l в цьому є певна закономiрнiсть. Бо жінка, як 

і весна, несе у світ особлuву і велuку місію прuроди – жuття і любов, ніжність i турботу, натхнення i 

неповторність. 3 прадавніх віків жінку в Україні велuчалu Берегuнею. Поняття Батьківщuна, Україна, Mатu 

однаково дорогі для кожного з нас. 

Шановні жінки, у цей день прuймiть від нас слова уклiнної вдячностi за вашу прuхuльнiсть, за вашу 

невтомну працю, за щuрість, вuсоке натхнення, якuм вu наповнюєте щоденне жuття. Hехай доля постійно 

буде до вас доброю, нехай усюдu вас супроводжують радість і удача, підтрuмка, розуміння і любов блuзькuх 

людей. Mіцного здоров’я Bам і Bашuм родuнам, дітям, онукам, щастя, добра i благополуччя у кожному домі. 

Божої благодаті, вірu і надії на краще жuття. 

                                                                                                                 З повагою 

                                                                                сільський голова Зазимської ОТГ 

                                                                          Крупенко Віталій Вікторович 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

День вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
 

17 лютого 2020 року 

в Зазимському 

навчально-виховному 

об'єднанні відбувся 

захід присвячений 

пам'яті учасників 

бойових дій на території 

інших держав. 

Щорічно цей день 

відзначають 15 лютого. 

В театрально-

пісенних композиціях 

брали участь учні 

Зазимської школи та 

наші місцевий ансамблі 

«Живемо» і «Берегиня». 

Як сказав сільський 

голова Крупенко В.В.: "З 

часу виведення 

радянських військ з 

Афганістану пройшло 

більше 30 років, але ми 

й досі пам'ятаємо про ті 

події та їхніх учасників. Адже серед військових, які брали 

участь в цій тривалій війні, були й українці. Багато синів 

України не повернулися живими додому. Вони 

залишаться в нашій пам'яті назавжди. Представники 

Зазимської об'єднаної територіальної громади також 

пройшли через пекло афганської війни, але дякувати Богу, 

живими повернулися до батьківських садиб. Здавалося б, 

що війна після цього залишиться в минулому. Однак, на 

жаль, вона знов постукала в вікно українця, але вже цього 

разу на нашій землі. Шість років щоденні хвилини з 

фронту сколихують наше життя. Адже там на Сході 

бетонним муром стоять наші родичі, друзі, знайомі, 

сусіди, відбиваючи атаки агресора, який ще недавно, 

називаючись братом, посилав українців на війну в інші 

держави. 

І я дякую всім і кожному, хто був і є вірним військовій 

присязі! 

Завдяки вам та вашому 

прикладу молодому 

поколінню Україна ще має 

свої кордони на 

геополітичній карті світу! 

І жодна агресія чи 

ворожа пропаганда не 

зруйнує наші наміри 

побудови Сильної і Соборної 

Держави!» 

 

Для довідки. В 

афганській війні брали 

участь 160 тис. українців. 

Загинуло 3280 осіб. На 

Броварщину не повернулися 

живими 4 воїнів-афганців.

 

 

Життя громади 



 

 

Пам’яті Щура Володимира 
 

Я буду жити в посмішках дітей, 

Моя душа вам піснею озветься. 

Я в бій пішов – за правду, за людей! 

І в пам’яті – це знаю, не зітреться. 
 

Я буду жити, в пролісках весни, 

З лелеками повернусь я додому. 

Прийду у материнські сни, 

Я Ангелом зійду народові свому. 
 

Я буду жити, щоб уберегти, 

Таких, як я солдатів-побратимів. 

Їм так багато, ще пройти. 

Я хочу, щоб ніхто з них не загинув. 
 

Я буду жити, бо я присягнув! 

Навіки Україну захищати. 

І якщо ворог не почув, 

Я буду до останнього стояти... 
 

Щур Володимир Іванович народився 

23 січня 1975 року в селі Зазим’ї в 

багатодітній родині. Крім нього в сім’ї було 

ще четверо синів і одна донька. 

У 1981 році Володі поступив до 1 класу 

Зазимської середньої школи. В школі він 

був активним учасником спортивного і 

громадського життя, беззмінним 

горнистом. За вдачею чесний, акуратний, 

спокійний і врівноважений, готовий прийти 

на допомогу товаришеві. Ці риси він проніс 

через усе своє коротке життя. 

Після закінчення 9 класу Володя 

поступає до ПТУ №20 м.Києва. З 1993 по 

1994 рр. він служить в Збройних Силах 

України в одній з ракетно-артилерійських 

частин в м.Подольську. Його армійські 

друзі згадують його як хорошого та 

надійного товариша, на якого можна 

завжди покластися. Довірена йому бойова 

техніка була завжди вичищена, справна і готова до 

виконання поставлених завдань. 

Після демобілізації Володимир Іванович працював на 

різних роботах і врешті-решт став приватним 

підприємцем. Придбавши старенький самоскид, він 

власноруч його відремонтував і став надавати транспортні 

послуги односельцям: перевозив пісок, землю, 

будівельне сміття і таке інше. Його син пізніше згадував: 

«Скільки пам’ятаю батька, він завжди працював. Йому 

нічого легко в житті не давалося, але він домагався всього 

лише через працю. Дуже любив техніку. Міг з 

металобрухту щось корисне зібрати. Ніколи нікому не 

відмовляв. Бувало, вже зібралися на відпочинок на 

природу і тут дзвінок з проханням допомогти. Кидав усе і 

йшов. За день до його загибелі говорив з ним по телефону 

і розмова була про господарство, про техніку». 

У 1995 році він одружився з Машевською Оксаною 

Григорівною, а у 1996 році народився їх первісток – син 

Іван, якому судилося потім продовжити справу свого 

батька. 

Чесність, порядність, відкритість та безкорисність 

Володимира Івановича притягувала до нього людей. 

Тому, мабуть, в нього було багато друзів. 

2014 рік в долі багатьох людей вніс кардинальні зміни. 

Московська агресія покликала кращих синів і дочок 

України до лав добровольців, яким судилося прийняти на 

себе перший удар підступного ворога. Серед них був і 

Володимир Іванович, який вступає до лав добровольчого 

батальйону «Айдар». Прощаючись з сином він спокійно й 

тихо сказав: «Ваню, йду. Треба захистити нашу родину, 



 

 

тебе, нашу землю. Не хочу, щоб у нас тут було 

таке, як на Сході країни. Хочу, щоб і ти жив 

краще…». Після влиття батальйону до ЗСУ, він 

продовжує  воювати у складі мінометного 

розрахунку 24 окремої механізованої бригади. 

Донецький аеропорт, м.Дебальцево, Щастя – 

ось неповний перелік його бойового шляху. 

Збереглося любительське відео про його бойові 

будні. 

Бойові побратими запам’ятали Володимира 

Івановича, як надійного бойового товариша, 

стриманого і вимогливого до себе і інших, 

хороброго і сміливого воїна, який намагався 

захистити необстріляну молодь. Його 

командир, старший лейтенант Олег Небожук 

згадує: «У нього був неабиякий талант до 

техніки, до автомобілів. Та не тільки тому він 

користувався беззаперечним авторитетом. В 

нього і життєвого досвіду було більше, і був він 

надзвичайно щирою людиною, відгукувався 

миттєво на будь-яке прохання про допомогу. Дуже 

надійна людина». Інший його бойовий побратим, Андрій 

Пахоленко, розповідав, що познайомився із Щуром 

Володимиром вже у  військовій частині і одразу 

здружився з ним. Він притягував до себе своєю добротою 

і безкорисністю. Був веселим і вмів підняти настрій. Він 

був без перебільшення мені найкращим другом. 

2 березня 2015 року поблизу Лисичанська його 

мінометний розрахунок міняв позицію. Близько 12 години 

поблизу 29 блокпоста 

Володимир Іванович 

підірвався на міні-

розтяжці. В нього влучив 

один єдиний осколок, 

який обірвав його життя. 

 

 Звістка про його 

загибель миттю облетіла 

все село. Ще задовго до 

прибуття автомобіля з 

табличкою «вантаж 200» 

з тілом героя односельці 

вишикувались у колону і 

запалили свічки. І так 

проводжали його до 

самого дому. «Герої не 

вмирають!», - розривало 

прохолодне повітря і 

разом з душею героя 

відлітало в синю вечірню блакить.  

Указом Президента України №311 від 4 червня 2015 

року «За особисту мужність і високий професіоналізм, 

виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність військовій 

присязі» Щура Володимира Івановича було нагороджено 

орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно). 

 

 

Мамо, пробач за мою стрімку вдачу. 

Вибач, рідненька, я вже не прийду. 

Мені не болить, я від болю не плачу, 

Я зараз душею до Бога іду. 
 

Ти вибач, не плач – твої сльози тримають, 

Мене на землі, а мені вже пора. 

Мене побратими із Богом чекають. 

І зірка на небі, моя вже зійшла. 
 

Матусю, пробач, що закрив рано очі, 

Я прошу тримайся, я тебе люблю. 

Світитиму з неба тобі я щоночі 

І інколи, ще у вісні я зайду... 
 

Зайду, щоб ще раз, тебе міцно обняти, 

Бо ти найдорожча в моєму житті. 

І те, що не встиг, на прощання сказати: 

«Спасибі за щирі молитви святі!» 
 

Я знаю, що зараз весь смуток і розпач, 

У серці твоєму безмежно болить. 

Прошу, відпусти мене й більше не плач. 

Життя проти вічності це -лише мить. 

 

                                                                                                                                                  автор статті 

                                                                                                                           Книш С.С. 



 

 

                                                                                                                                                                                 
 

День Соборності в Погребській ЗОШ 
 

У далекому минулому простягнута рука 
демонструвала відсутність зброї та дружні наміри. А 
коло – це символ довершеності та досконалості. Саме 
тому 22 січня учні та працівники Погребської школи 
утворили «живе коло», яке символізує єдність і 
досконалість. Адже саме 22 січня 1919 року офіційно 
було об'єднано Українську та Західноукраїнську народні 
республіки. Тримали маленькі долоньки одна одну, ще 
раз переконуючи: Україна – єдина, неподільна, а 
майбутнє нашої держави – це наші діти!  

 

Заступник директора Погребської школи 

Хуторна Людмила Іванівна 

 
 
 
 

 
 
 
 

Остарбайтери села Зазим’є. Листи з минулого 
(Продовження. Початок в випуску №2[50]) 

 

…Щодо оплати праці, то вона була мізерною: половина 

або третя-четверта частина від зарплати німця, з якої 

вираховували кошти на утримання. Отримували заробітну 

платню від 8 до 45 дойчмарок або й взагалі працювали 

задурно. Стрельченко Ганна писала своїм батькам: 

«Грошей отримуємо: Параска 10 марок, а я 22 марки».  

Сергієнко  Артем повідомляв: «У нас новини погані. На 

роботу посилають, не зважаючи на хворобу».  

Попри важкі умови праці, наші хлопці і дівчата 

знаходили час для спілкування: воли листувалися одне з 

одним, зустрічались, готували концерти і вистави, 

святкували релігійні свята. Барбон Софія у вітальній 

листівці до Нового 1944 року писала своєму братові 

Іванові, який знаходився в іншому місці роботи: «Пісні 

співаємо, але на душі не так. Ми із піснею згадуєм 

щасливе минуле і плачемо по ньому своїми рідними 

піснями, і прославляєм той день, коли заплачуть наші 

вороги». Ось так описує новорічні та різдвяні свята 

Щиголь Марія в листі своїм батькам: «На Різдво нам 

видали туфлі, панчохи, сукню, тістечка, коржиків 400 г, 

смачного чаю і 4 бокали пива. Святкували 4 дні. Новий рік 

святкували 3 дні, нас водили в кіно і частували пивом». 

Ці рідкісні моменти підтримували їх моральний дух, 

нагадували про село та на деякий час відволікали від 

сумних думок.  

Туга за рідними, за Батьківщиною, за батьківською хату 

пронизує майже усі листи. Стрельченко Катерина свої 

почуття висловила так: «Я так скучила і хочу додому, що 

не можу собі уявити, як коли закортить, то криком 

кричу, не знаю, що робити і де подітися». Суботовська 

Валентина свої емоції передає так: «Кожне слово, кожна 

звісточка з рідної Батьківщини, квітучої України піддає 

мені життєвої радості». 

Через хвороби або важкі умови праці наші 

остарбайтери помирали. За словами Литвиненко 

Катерини Михайлівни, у якої ми брали свідчення, поруч з 

її роботою був табір смерті, де померло 3 наших зазимців. 

Точні імена яких поки що невідомі, але ми вже точно 

знаємо, що там померли: Рижа Софія Федорівна, Загура 

Ліда Андронівна. Рижу Софію Федорівну відспівали їхні 

місцеві священники і поховали на місцевому кладовищі. 

На жаль, у тоталітарній радянській державі до 

«остарбайтерів», що поверталися додому із примусових 

робіт, ставилися як до кримінальних злочинців. Після 

закінчення війни в Європі була створена мережа 

фільтраційних таборів для переміщених осіб. Працівники 

НКВС детально допитували колишнього східного 

робітника, або військовополоненого. На кожного 

заводилася фільтраційна справа. Більшість після 

проходження перевірки відпускались. 

Завдяки проведеній роботі маленька частина  з тих 

листів повернулася до родичів через стільки років. 

Пощастило отримати лист від своєї матері Соловей Ганні 

Павлівні, Більщук Марії Іванівні від свого батька, 

колишній східній робітниці, Литвиненко Катерині 

Михайлівні, яка поверталася додому пішки  впродовж 

чотирьох місяців. Саме вона поділилася з нами своїми 

спогадами, що закарбувалися у її пам'яті на все життя. За 

Історія рідного краю 



 

 

приблизними підрахунками,  ми з'ясували, що на 

примусових роботах із села Зазим'я було вивезено 332 

особи (220 імен з яких нам вдалося встановити). Це: 

Барбон Іван; Барбон Катерина; Барбон Марія Павлівна; 

Барбон Микола Павлович; Барбон Софія Федорівна; 

Барбон Таїсія; Ващенко Віра; Галицька Віра; Галицький 

Іван Петрович; Галицька Марія Петрівна; Галицький 

Михайло Григорович; Загура Ліда Андронівна; Загура 

Марія Артемівна; Загура Микита Павлович; Загура Софія; 

Заєць Ольга Борисівна; Заєць Іван 

Борисович; Калениченко Ганна; 

Карсим Марія Нечипорівна; Карсим 

Михайло Григорович; Кірієнко Марія; 

Ковпак Василь Ковпак Олександр; 

Ковпак Ольга Яківна; Ковпак Ольга 

Степанівна; Куц 

Олександр; Литвиненко 

Катерина Михайлівна; 

Литвиненко Олена; 

Литвиненко Марія; 

Машевська Ганна 

Григорівна; Машевький 

Микола Павлович; 

Мельник Віра Григорівна; 

Мельник Єфросинія 

Тимішівна;  Мельник 

Надія Іванівна;  Мельник  

Любов; Мельник Микола 

Григорович; Мельник 

Ірина Тимішівна; 

Мельник Степан; 

Мельник Олександра 

Олександрівна; 

Мироновська Зоя; 

Мироновський Іван; Приходько Анастасія Іванівна; 

Приходько Зоя Григорівна; Радченко Ірина; Радченко 

Килина; Радченко Любов; Радченко Марія; Радченко 

Михайло Іванович; Радченко Анастасія; Радченко Таїсія 

Петрівна; Рижа Ганна Іванівна; Рижа Марія; Рижа Ольга 

Іванівна; Рижа Софія Федорівна; Сапон Олександр; 

Сергієнко Артем; Стрельченко Катерина; Стрельченко 

Олександр Федорович; Спичак Іван; Спичак Софія; 

Спичак Ганна Іванівна; Суботовська Ганна; Суботовська 

Валентина Михайлівна; Суботовський Василь Кузмич; 

Суботовська Тетяна; Суботовський Петро Іванович; 

Троценко Марія; Троценко Марія Федорівна; Троценко 

Ніна Аврамівна; Троценко Ольга Аврамівна; Швидак 

Галина Макарівна; Швидак Анастасія Тарасівна; Швидак 

Софія Олегівна; Щиголь Олексій Тимошович; Щиголь 

Григорій; Щиголь Євдокія; Щиголь Єлизавета Кузьмівна; 

Щиголь Марина; Щиголь Марія Марківна; Яковенко 

Марія Іванівна; Яковенко Ольга Павлівна; Якуша Віра 

Іванівна; Якуша Ганна; Якуша Софія Миколаївна; Якуша 

Марія Іванівна; Якуша Надія Платонівна; Якуша Микола. 

Читаючи ці імена, ви можете знайти своїх родичів. Але 

це не увесь список. Як свідчить статистика, за період 

німецької 

окупації із 

Зазим'я було 

вивезено 

близько 332 

особи віком 

від 14 до 32 

років. Ми 

працюємо 

далі  і віримо, що згодом стане 

відомо ще більше імен людей, 

котрі жили і тяжко працювали за 

тисячі кілометрів від власного 

будинку. За час досліджень ми 

з'ясували, що деякі листи, котрі 

писали наші остарбайтери, не 

доходили до рук родичів. Так, ми 

мали змогу прочитати лист 

Литвиненко Катерини 

Михайлівни, адресований 

батькові, який так і не дійшов до 

його рук. Читаючи знайомі їй 

рядки, Катерина Михайлівна 

була напрочуд здивована, що 

через стільки років їй випала нагода згадати ті моменти і 

пережити їх знову. Це далеко непоодинокий випадок, 

адже ще багато листів, які не доходило до своїх адресатів, 

приблизно це 1/5 від усієї кількості написаних листів.  

 

Тема українських остарбайтерів ще не привертає такої 

уваги, так як доступ був закритий понад 70 років, ми не 

цікавилися життям наших односельчан. Але ми вже 

стрімко працюємо, щоб в найближчі часи розкрити більше 

загадок, добути цінну інформацію, яка може виявитися 

цікавою та корисною для вас, з'ясувати детальніше про 

життя і працю наших жителів на території Третього Рейху. 

Адже ми живемо серед них. 

 
 

Доповнення від редакції. Відеорепортаж із Зазимської 

школи можна переглянути в офіційній групі 

Броварського районного радіомовлення «ІнфоБровари» в 

Фейсбук від 13.02.2020 року. 

 
Приходько Ірина 

учениця Зазимського НВК 
 

Фото зверху: Слинько 

Ольга Анатоліївна читає 

листа матері Троценко М. Ф. 

Фото знизу: Троценко М.Ф. з 

дітьми свого господаря. 



 

 

  
 

 
 
 

Оголошення 

1 березня святкує день народження депутат 

Зазимської сільської ради 

Селик Юрій Миколайович 
 

Хай будуть з вами здоров’я та сила, 
Хай доля буде ласкава і щира! 

Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на щастя й добро! 

 

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

18 лютого святкує день народження депутат 

Зазимської сільської ради 

Бруєнко Сергій Петрович 
 

 

Від сонця – світла і тепла, 
Щоб доля щедрою була! 

І не спинити часу лік, 
Нехай щастить весь довгий вік!                             

                               З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

19 лютого святкує день народження член 

виконкому Зазимської сільської ради 

Денисюк Віталій Ананійович 
 

Бажаєм миру і тепла, 
Здоров’я, щастя і добра! 
Хай сонце гріє цілий рік! 

Удачі, успіхів повік! 
 

                                 З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

10 лютого святкує день народження житель 

с.Погреби 

Ганнущенко Павло Дмитрович 
 

 

Любові і миру у вашу родину, 
Пошани від всіх близьких вам людей. 

Здоров’я і успіхів кожної днини. 
І втілення всіх сміливих ідей! 

                             

                               З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

Запрошуємо 
всіх бажаючих до спільного творення 

«Вісника Придесення». 

 

Свої матеріали для публікації в газеті 

надсилайте на електронну пошту: 

pogr-pres@ukr.net 

Запрошуємо 
 на тренування з волейболу, які відбуваються в 

Зазимській школі. 

Дорослі - щовівторка та щочетверга о 18:00. 

Діти (від 5 класу) - щопонеділка та щосереди о 16:30. 
Телефон тренера для довідок: 067-466-82-86 

(Галькевич Валерій) 

 

Зазимська сільська рада Броварського району Київської області подає заяву про 

екологічні наслідки по об’єкту: «Будівництво каналізаційної насосної станції з 

напірними трубопроводами по вул.Київська, в с.Зазим'є, Броварського району 

Київської області». 

Даним проектом передбачається будівництво каналізаційної насосної станції, 

самопливних та напірних трубопроводів до місця врізки в с.Зазим’є, яка розташована 

в адміністративних межах с.Зазим’є (кадастровий номер 3221282801:01:015:0006), 

що дозволить вирішити проблеми водовідведення населеного пункту c. Зазим’є 

Броварського району Київської області, в тому числі забрати стічні води від існуючого 

дитячого садочку в с.Зазим’є та ліквідувати поля фільтрації.  
 

Для довідок: 07415, 07415, Київська обл., Броварськой р-н, с. Зазим’є, 

вул. Широка, буд. 6       тел.:  04594-29123 
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18 лютого святкує день народження депутат 

Зазимської сільської ради 

Камєнєва Тетяна Геннадіївна 
 

Нехай з вами буде поряд 
веселий сміх і ніжний погляд. 

Хай омине вас нещастя, 
живіть і мрійте, бажаєм щастя! 

                             

                                 З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

4 березня святкує день народження 

бібліотекар Погребської сільської бібліотеки 

Лазарєва Нінель Павлівна 
 

До сотні літ дожить без горя і журби, 
Від гір, від сонця, від калини 

Всіх благ земних – з роси й води 
Бажаємо вам всі нині! 

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

20 лютого святкує 70-річний ювілей 
помічник вихователя КЗДО «Академія 

дитинства» (стаж роботи у сфері дошкільної 
освіти – 42 роки) 

 

Радченко Марія Федорівна 
 

 

Щоб ніколи не знали ви втоми! 
Хай мир і злагода будуть у домі, 
Хай Господь дарує надію й тепло 
На довгі літа, на щастя й добро! 

                               З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

19 лютого святкує день народження член 

виконкому Зазимської сільської ради 

Петрусенко Анна Борисівна 
 

В цей дорогий для серця день 
Бажаєм квітів і пісень! 

Від друзів – щирих привітань, 
Від зірок – здійснення бажань! 

 

                                 З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

2 березня святкує день народження вчитель 

Погребської школи  

Яворенко Валентина Іванівна 
 

Хай постійний успіх, радість і достаток 
Сипляться до вас, немов вишневий цвіт, 

Хай доля творить з буднів свята, 
Господь дарує довгих-довгих літ! 

                                 З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

2 березня святкує день народження член 

виконкому Зазимської сільської ради 

Туліка Оксана Миколаївна 
 

 

Хай весна у душі розквітає, 
Ми радості завжди вам бажаєм, 

Квітів море, легкої дороги 
Та по житті у всьому перемоги. 

                             

                               З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

29 лютого святкує 90-річний ювілей жителька с.Погреби (вул.Кутузова) 

Безугла Анастасія Павлівна 
 

Від щирого серця вітаємо з 90-річчям! Такий ювілей — дуже важливе і значуще подія, адже далеко не 
кожному судилося зустріти такий поважний вік. Бажаємо, щоб здоров'я не підводило, 

життєлюбність і оптимізм ніколи не бракувало, а близькі люди радували своєю турботою і увагою. 
Нехай кожен день дарує радість і позитивні емоції, адже це і є запорука довголіття. 

                                                                                                                                                                З повагою 
Зазимська сільська рада 
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