
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розпорядженням Зазимського сільського 
голови Віталія Крупенка від 17.03.2020р. №22 «Про 
запобігання виникненню та поширенню на 
території Зазимської об'єднаної територіальної 
громади коронавірусу COVID-19» на території сіл 
Зазим'є та Погреби було оголошено режим 
карантину, який передбачає: 

-припинення особистого прийом громадян 
посадовими особами Зазимської сільської ради; 

-обмеження доступу громадян до 
адміністративних приміщень та будівель; 

-заборону проведення культурно-масових, 
спортивних, розважальних, навчальних, 
тренувальних та інших заходів на території сіл 
Погреби та Зазим'є; 

-перенесення усіх громадських слухань, нарад, 
засідань колегіальних органів (за винятком засідань 
комісії з питань ТЕБ та НС, виконавчого комітету та 
сесії сільської ради); 

-заборону приймати відвідувачів ресторанам, 
кафе, фітнес-центрам, перукарням та іншим 
закладам побутового обслуговування населення. 
(Ресторани та кафе можуть продовжити роботу з 
приготування їжі в закритому режимі та організувати 
доставку їжі до споживачів); 

-заборону приготування страв та напоїв у 
магазинах та на АЗС. 

Керівникам підприємств, організацій та установ 
було доручено: 

-забезпечити безперебійну роботу продуктових 
магазинів, магазинів побутових товарів, АЗС, аптек, 
банківських установ, поштових відділень; 

-неухильно дотримуватися профілактичних 
заходів та рекомендацій, розроблених 
Міністерством охорони здоров'я України; 

-запровадити щоденний температурний скринінг 
персоналу, негайно відправляти на самоізоляцію 
працівників, у яких є ознаки гострих респіраторних 
захворювань; 

-за можливості, перевести здійснювану 
персоналом роботу на віддалений доступ із 

застосуванням електронних комунікаційних 
технологій; 

-передбачити режим регулярного провітрювання 
службових приміщень, здійснення дезінфекційних 
заходів. 

Населенню рекомендовано максимально 
обмежити фізичні контакти та пересування між 
населеними пунктами, а також перебування в 
громадських місцях без нагальної потреби. 

Розпорядженням Зазимського сільського 
голови Віталія Крупенка від 23.03.2020р. №24 «Про 
додаткові заходи запобігання виникненню та 
поширенню на території Зазимської об'єднаної 
територіальної громади коронавірусу COVID-19» 
було введено заборону на: 

-користування дитячими та спортивними 
майданчиками, у тому числі на прибудинкових 
територіях; 

-роботу ринків та об’єктів виїзної торгівлі; 
-одночасну наявність у приміщеннях магазинів та 

аптек споживачів в кількості більше 1 особи на 10 кв. 
м. площі; 

-планові та позапланові відключення 
водопостачання та водовідведення. 

Організаціям, що надають послуги з утримання 
багатоквартирних житлових будинків та 
прибудинкових територій було доручено 
забезпечити проведення заходів з дезінфекції 
приміщень загального користування у 
багатоквартирних житлових будинках. 

Розпорядженням Зазимського сільського голови 
Віталія Крупенка від 27.03.2020р. №26 «Про вжиття 
додаткових протиепідемічних заходів з метою 
запобігання виникненню та поширенню на території 
Зазимської об'єднаної територіальної громади 
коронавірусу COVID-19» було продовжено на 
території Зазимської об’єднаної територіальної 
громади карантині та обмежувальні заходи на 
термін до 24 квітня 2020 року, а також 
рекомендовано суб’єктам господарювання: 

-реалізовувати продукти харчування в 
фасованому та ізольованому вигляді; 
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-на входах, виходах та в місцях розрахунку 
провести маркування (позначення) місць 
перебування відвідувачів для забезпечення 
дотримання ними безпечних (санітарних) відстаней 
не менше ніж 1,5 метра. 

Жителям Зазимської ОТГ рекомендовано 
обмежити пересування на власному 
автомобільному транспорті між населеними 
пунктами, а також районами і регіонами України. 

У відповідності до вказаних вище розпоряджень, 
прийом громадян працівниками Зазимської 
сільської ради здійснюється: 

-у письмовому вигляді на поштову адресу 
сільської ради (07415, вул. Широка, 6, с. Зазим'є, 
Броварський р., Київська обл.) 

-у письмовому вигляді через скриньку для 
прийому кореспонденції, яка розміщена при вході в 
адміністративну будівлю Зазимської сільської ради 
(вул. Широка, 6, с. Зазим'є) 

-у телефонному режимі за номером 
+380459429281 

-засобами електронної пошти за адресою 
zotg@ukr.net 

Закликаємо усіх жителів Зазимської об'єднаної 
територіальної громади дотримуватися наведених 
карантинних обмежень та рекомендацій 
Міністерства охорони здоров'я України щодо 
запобігання виникненню та поширенню 
коронавірусу. 

 
 
 
 

Весняна активізація 
 

Попри епідеміологічну ситуацію в Україні, діяльність 
Зазимської сільської ради не зупиняється. Проводяться 
необхідні запобіжні заходи щоб зберегти життя і здоров'я 
людей. 

Автобусні зупинки. Розпочато ремонт двох автобусних 
зупинок «Деснянська» (с.Зазим'є, вул.Лісова). Об'єкти 
знаходяться на обласному балансі. Фінансування 
здійснюється за рахунок коштів небайдужих місцевих 
підприємців. Після ремонту біля зупинок буде 
встановлено дошки оголошень, щоб саме на них можна 
було розклеювати інформаційні матеріали, не псуючи при 
цьому зовнішній вигляд самих зупинок. 

Вуличне освітлення. На початку березня закінчили 
монтувати вуличне освітлення вулиці Нової (с.Зазим'є). Це 
зробить рух біля дитячого садочку «Академія дитинства» 
більш зручним і безпечним в вечірній час. 

Паралельно з цим було змонтовано вуличне 
освітлення по вулицях Деснянській (масив Висока) та 
Пасіченка (масив 
Поломи), що в селі 
Погреби. 

Адміністративні 
послуги. Одним з 
пунктів, які зазначено в 
передвиборчій 
програмі Крупенка 
Віталія Вікторовича, 
було забезпечення 
якісного надання 
адміністративних 
послуг жителям 
громади. 

З перших днів 
роботи новоствореної 
сільської ради почали формуватися умови для 
забезпечення цього завдання. Після тривалих перемовин 
та погоджень Зазимська сільська рада змогла отримати 

можливість надавати витяги з Державного земельного 
кадастру. Надання витягів з реєстру майнових прав 
місцева влада проводить вже три роки. 

Віднині жителям Зазимської ОТГ не потрібно їхати в 
Держземагенство в Бровари та стояти в чергах, щоб 
отримати документ. 

Таким чином, з початку березня 2020 року Зазимська 
сільська рада має все необхідне правове, програмне і 
технічне забезпечення, щоб надавати витяги з ДЗК.  

Зазначену адміністративну послугу можна отримати в 
с.Зазим'є, вул.Широка, 6 на першому поверсі. Спеціаліст 
Підопригора Тетяна. 

Також в Зазимській сільській раді встановлено 
платіжний термінал, де ви можете здійснити оплату за 
надану послугу. 

Зона відпочинку. За сприяння Зазимської сільської 
ради розпочато благоустрій зони відпочинку на березі 
Десни (с. Зазим'є, СТ «Зазим'є-19»). На даний час 

розчищено територію та 
вирівняно піщану поверхню 
берега. Далі планується 
облаштування волейбольного 
майданчика та встановлення 
роздягалень, навісів для 
захисту від сонця, контейнерів 
для збору сміття. 

Майбутні результати. В 
березні розпочато низку робіт, 
які за сприятливих умов 
планують завершити в квітні. 
Зокрема, це капітальний 
ремонт футбольного поля зі 
штучним покриттям 
(с.Погреби), ямковий ремонт 

асфальтованих доріг ОТГ, будівництво дитячо-
спортивного майданчику на розі вулиць Покровська та 
Гончара (с.Погреби). 

 

Діяльність Зазимської сільської ради 



 

 

 
Соціальна допомога 

 

Зазимська сільська рада дякує місцевому підприємцю 
Пану Анатолію Михайловичу за підтримку соціальної 
ініціативи. 

За попередньою домовленістю кожного місяця 
(орієнтовно першого числа) Анатолій Михайлович буде 
виділяти 30 продуктових наборів для соціально 
незахищених верств населення Погребів і Зазим'я. 

Перша партія допомоги вже була розповсюджена між 
вказаними громадянами. 

Приєдналася до ініціативи пекарня «Так» (с.Зазим'є), 
яка планує додавати до кожного набору хлібопекарські 
вироби власного виробництва. 

 

 

У зв'язку з карантином 
 

Карантин, що введений через складну епідеміологічну 
ситуацію в країні, спричинив зупинку всіх видів 
громадського транспорту. Проблемним став проїзд 
жителів Зазимської ОТГ, які працюють в медицині, поліції, 
Національній гвардії, ЗСУ, ДСНС. Що робити зараз, коли 
транспорт не ходить, а їхня присутність на роботі є 
важлива для суспільства? 

На допомогу прийшли місцеві підприємці та активісти. 
Завдяки співпраці із Зазимською сільською радою було 

зібрано дані жителів громади, які працюють у вище 
вказаних сферах та потребують допомоги з проїздом до 
роботи і назад додому. 

Зазимська сільська рада дякує мережі АЗС «Авантаж» 
за безкоштовне надання пального, а жительці с.Зазим’є 
Аліповій Юлії за щоденне перевезення працівників 
соціально значимих організацій та підприємств. 

 
 

Весняне свято ніжності, краси, жіночності, тепла пролунало в   Погребському 
НВО 

Безліч привітань, теплих слів, море 
яскравих весняних квітів! До школи завітали 
мами, бабусі, адже їх чекали діти для 
привітань зі своїми виступами. 

А для працівниць школи старшокласники 
підготували святковий концерт, який зібрав 
багато оплесків та посмішок. 

Ліричні вірші, пісні, зворушливий 
відеоролик мам зі своїми дітками, чудові 
постановки танцювальних колективів, весела 
сценка зробили настрій по-справжньому 
святковим. 

Велика вдячність усім, хто долучився до 
організації цього свята, особливо учням 11 
класу та класному керівнику – Панасюк Тетяні 
Петрівні.  

Тож гарної весни нам вдома, на роботі, в 
думках та серцях. 

заступник директора Погребського 
НВО 

Чиж Т.В. 
 

Челендж від учнів Погребського НВО 
 

За підтримки адміністрації Погребського НВО та з 
ініціативи учня 10 класу Скибіна Артема запущено онлайн-
проект «Як цікаво, творчо та корисно провести час під час 
карантину, дотримуючись усіх протоколів». 

Аби розважитися самим і поділитися своїми вміннями 
та талантами з іншими, учні та батьки школи знімали 
короткі відео про свої карантинні будні, які потім було 
змонтовано в цікавий відеоролик. 

Цей проект може бути цікавим і корисним для всіх. 
Адже не тільки дарує додаткову порцію усмішок, але й 
нагадує, що з будь-якої ситуації можна отримати вигоду 
(навчитися грати на музичному інструменті, прочитати 
книгу, намалювати картину та ін.) 

Перший відеоролик вже в групі «Вісник Придесення» в 
фейсбуці. 

 

Життя громади 



 

 

 
 

 

Зазимське повстання в 1920 року, як відчайдушний спротив безбожній 
більшовицькій владі 

 

Далекі буремні 20-ті роки ХХ ст. ввійшли в історію 
нашої України, як роки відчайдушної боротьби 
українського селянства проти московської комуністичної 
орди. Це була боротьба за право вільно жити і працювати 
на своїй рідній землі. Здавалося б, що весна 1917 року 
принесла нарешті надію, що буде «в своїй хаті своя 
правда, і сила, і воля».  

У 1920 році радянська влада за допомогою військової 
сили остаточно закріплюється в Україні. В цей період 
сумнозвісна політика «воєнного комунізму» з її 
продрозкладкою остаточно налаштовують українське 
селянство проти більшовицької влади. Селянський 
супротив проти радянської влади в 1920 році досягає 
свого апогею. Ці буремні події не обминули і наше 
мальовниче село. 

Зазим’є здавна славилось працьовитими і відкритими 
людьми, зеленими луками та гаями, кришталево чистими 
Десни-ріки водами. Саме тут народжувалась любов до 
праці, повага до батьків, віра у краще майбутнє. Наші 
односельці були спокійними, щирими але справедливими 
людьми. Цілком логічно і аргументовано, що вони не 
хотіли коритися брехливій владі, йти у неї на короткому 
повідку і виконувати її злочинні накази,. За попередні 
кілька років вони вже відчули смак свободи і не бажали 
повернення назад.. Але яка ціна буде заплачена тій, 
гадалося б, близькій мрії? Учасники тих далеких подій 
жили поруч із нашими батьками, бабусями і дідусями і 
читаючи ці рядки, хтось може впізнати своїх родичів чи 
хоча б знайомих. З великою повагою і шаною ми 
ставимося до тих, хто в ті роки не злякався взяти зброю до 
рук, з метою відстояти своє ім’я та честь села. Зазим’є – це  
маленька часточка нашої України, але скільки історичних 
подій його зачепило! Кількість жертв, принесених у 
боротьбі за краще майбутнє годі й порахувати., але ми 

згадуватимемо їх усіх з гордістю і вдячністю. Незабаром 
минає 100 річниця  селянського повстання, яке ще довгі 
роки позначатиметься на долі села та його мешканців. 

Відсутність сильної влади з боку держави примусила 
селян захищатися від грабіжників самотужки. По селах 
почали створюватись загони самооборони, які не пускали 
в село ласих на чуже добро та забезпечували громадський 
порядок. Як правило, ними керували колишні військові 
разом з сільськими патріотами. Зброї по селах вистачало, 
адже в Україні йшла війна. 

Весна 1920 року для Зазим’я була напруженою. З 
одного боку – це польові роботи, а з другого – безчинства 
відступаючих червоних військ. В цей час в Броварах 
перебував штаб 12-ї армій зі складу більшовицьких 
окупаційних військ.  

За словами місцевого краєзнавця, 
Барбона М.Б., 26 квітня 1920р. в село 
прибув невеликий загін червоноармійців 
чисельністю до 25 осіб на чолі з комісаром. 
Селян зібрали в центрі села на майдані 
біля пожежної вежі. Комісар вимагав від 
селян надати кінні підводи з їздовими для 
потреб червоної армії. Староста села, 
Євдоким Приходько (Хоменків), 
запропонував «гостям» пообідати, а тим 
часом селяни поховали коней в лісі та 
вільшині. Коли комісар зрозумів, що коней 
йому ніхто давати не збирається, він почав 
лаятися і погрожувати зброєю. Це і стало 
останньою краплею , яка переросла в 
нестримну лавину народного гніву. На 
комісарову погрозу колишній балтійський 
матрос Михайло Литвиненко (Касянів) теж 
показав зброю. Напруження між селянами 
і червоноармійцями наростало і комісар 
прийняв рішення повернутись до свого 

штабу в Бровари. На околиці лісу він вирішив зігнати свою 
злість і вистрелив в напрямку групи зазимців, які його на 
відстані супроводжували. Місцевий селянин Микола 
Калениченко (Грейса), який неподалік  орав своє поле, 
зачувши постріли, теж вистрелив у бік комісара. Постріл 
виявився влучним і одночасно фатальним. Всім стало 
зрозуміло, що селянам влада смерть комісара не подарує.  

Про подальші події ми довідуємось з книги Клишти П.І. 
– колишнього директора місцевої школи:     «Того ж дня 
приїхав у село Хмельков, голова  волосного 
революційного комітету. Знову зібрали схід. Він почав 
переконувати селян скласти зброю, надати кінні підводи 
Червоній армії, погрожував розправою. Його погрози 
розгнівали зазимців. Хмелькова селяни заарештували й 
посадили в приміщенні пожежні, але йому вдалось втекти 
Селяни вирішили створити загін самооборони, щоб 
захистити свої родини,оселі, майно. До штабу польської 
армії було відправлено гінця, Суботовського Павла, з 
проханням про допомогу, але він не зміг туди пробратись. 

Історія рідного краю 

Щиголь Кузьма Пилипович 

(перший ряд, другий  праворуч) 

 

 



 

 

Для керівництва обороною села вирішено було обрати 
штаб. Його очолив колишній унтер-офіцер Іван Радченко 
(Сергуля). До керівництва штабу також увійшли колишній 
артилерійський фельдфебель Кузьма Щиголь та колишній 
сотник армії УНР Григорій Суботовський. Частину загону 
залишили в селі на постах, а більшу частину розмістили в 
шанцях на околиці лісу. Всі спроби червоних прорвати 
оборону повстанців були марними. Зазимці добре знали 
місцевість, вміло маневрували та добре володіли зброєю.. 
Жінки та діти допомагали чоловікам: носили їжу, воду. 
Розуміючи, що самим вистояти проти армії буде вкрай 
важко, керівники штабу звернулися по допомогу до інших 
сіл Броварщини. Пухівці відмовили в допомозі. 
Підтримали зазимське повстання жителі Погребів, Літок, 
Требухова, Соболівки. Під час боїв повстанці нерідко 
брали полонених, яких спочатку допитували, а потім 
відводили на Вал (нині вулиця Деснянська) і 
розстрілювали або топили. Виконавцями вироків були: 
Галицький Василь, Приходько Степан, Суботовський 
Михайло, Особа Петро, Барбон Євдоким і Селик Павло.  

Повстанці організували і свою контррозвідку, яка 
виявляла лазутчиків і дезертирів. До її складу входили: 
Радченко Григорій, Щиголь Тимофій, Селик Павло, Барбон 
Євдоким. 

Село жило за законами обложеної фортеці. В боях між 
повстанцями і підрозділами червоної армії  минали дні. В 
один із таких днів напередодні свята Георгія з боку Пухівки 
вартові побачили загін червоних. Вони вислали 
парламентаря з пропозицію почати переговори про 
припинення воєнних дій. Керівник східного сектору 
оборони К.Щиголь  під час переговорів висунув вимогу, 
щоб всім учасникам повстання була оголошена амністія з 
повідомленням у волосних та губернських газетах. 
Комісар загону погодився. Загін чернігівського ЧОНу 
(частини особливого призначення) кількістю в 100 вояків 
розмістився на березі Десни, щоб привести себе в 
порядок. Пухівська дівчина, Оксана Середа, прала 
неподалік білизну і випадково підслухала розмови 
чопівців, з яких довідалась про їх плани: вчинити криваву 
розправу над селянами, село спалити. Страшна звістка 
облетіла село. Не порадившись з керівництвом штабу, 
бажаючи уникнути кровопролиття, К.Щиголь вирішив 
околицями завести загін у село.  

Червоноармійці розмістилися в приміщенні земської 
школи – біля зазимського храму. Кузьма Щиголь на правах 
господаря вирішив пригостити комісара і прибулих з ним 
бійців. Більша частина загону розбрелась по сільських 
хатах в пошуках їжі. Поки К.Щиголь і  комісар загону  
обідали, повстанці продовжували нести варту на лінії 
оборони, не підозрюючи про прибуття карателів в село. 
Один із дозорців, Грицько Галицький, ненароком 
зачепився гвинтівкою за гілку шовковиці і вона вистрілила. 
Це був фатальний постріл, який став початком великої 
трагедії в с.Зазим’ї, яка потягла за собою сотні людських 
життів. За іншою версією, яку розповів один з учасників 
цих подій – С.Кожанов, приводом до початку збройного 
зіткнення селян і чопівців стала їх поведінка в селі: «Як 
тільки два червоноармійці ввійшли до хати селянки 
Одарки Якуші, то у дворі почулися постріли, одним із яких 
було вбито в хаті хлопця Одарки». 

Зачувши постріл, К.Щиголь і комісар вибігли на 
вулицю. Комісар вирішив діяти навипередки і вистрелив в 
Щигля, але промахнувся. Постріли почули на околиці села, 
де проходила лінія оборони. І.Радченко послав в село 
групу повстанців у складі В.Галицького, П.Особи, 
М.Суботовського, С.Приходька, Л.Загури, І.Мельника та 
С.Радченка (Шевця), щоб з’ясувати ситуацію. Біля 
сільського храму вони зіткнулися з чопівцями, які займали 
оборону на церковному подвір’ї. П.Особу повстанці 
відіслали до командира по підкріплення, а самі з ходу 
вступили в бій. Подвір’я було обгороджено високим 
цегляним парканом і являло собою потужну оборонну 
фортецю. Повстанці позалазили на дахи сусідніх хат і з-за 
димарів обстрілювали чопівців . По обіді розгорівся 
короткий, але запеклий бій. С.Радченкові вдалося 
непомітно підповзти до кулеметника у воротях і знищити 
його, а В.Галицький, кинувши гранату у сторожку, змусив 
замовкнути другий кулемет. Група зазимських чоловіків 
зробили дерев’яний поміст і по ньому стали проникати на 
церковне подвір’я. Після вибуху гранати у церковній 
сторожці утворився в огорожі великий отвір, через який 
інша група повстанців ринула на подвір’я. Зав’язався 
рукопашний бій. Полонених не брали, а поранених 
добивали. Деякі червоноармійці, зрозумівши ситуацію, 
намагались десь сховатись, але селяни їх знаходили і 
добивали лопатами, вилами, прачами і сапами. Ненависть 
до окупантів  змусила миролюбних селян стати 
жорстокими вбивцями. Політика червоного терору 
поставила цілий народ перед вибором: стати рабами чи 
захищатись, щоб вижити. І люди обрали друге. 

Коли все було скінчено, селяни заходились прибирати 
трупи. Зазимці були переконані, що знищили всіх чопівців. 
Частину загиблих стягнули за школу у вигрібну яму і 
закопали, а решта возом визезли до лісу і там поховали. 
Дивом вдалося врятуватися лише одному 
червоноармійцеві, який був пораненим похований разом 
з своїми товаришами. Це був С.Кожанов. Йому вдалось 
вибратись з ями і добратись до с.Пухівки, а згодом – 
Остра.  

Тим часом на Зазим’є розвернули наступ регулярні 
частини 58-ї дивізії під командуванням Княжнина. Село 
почали обстрілювати далекобійні гармати, із залізничної 
станції Броварів батарея гармат, розташована на 
Куликовому полі (район ТЕЦ-6, тепер територія м.Києва) 
та з катера, що стояв на р.Кодак за Погребами. Запалали 
хати. Кіннота червоних врешті-решт прорвала оборону 
повстанців з боку Погребів. І.Яковенко намагався 
зупинити втечу своїх  односельців, але    сам загину в бою. 
У той час загін під орудою І.Радченка та К.Щигля відбив 
наступ червоних на своїй ділянці оборони і навіть відігнав 
їх до Биківні. Частини 58-ї дивізії зайняли село і почали 
розправу. Під командиром червоних від кулі повстанця 
загинув кінь і це його так розлютило, що він наказав 
спалити село та сільський храм, але зазимські жінки з 
дітьми вмовили його цього не робити. 

 (Продовження в наступному випуску). 
 

Приходько Ірина 
учениця Зазимського НВО 

 



 

 

  
 

Сопілка   
Сопілка грає десь у далині. 

Її прекрасні звуки серце наповняють. 
І так спокійно на душі мені. 

Мелодія лунає і лунає. 
 

Від насолоди звуків чарівних 
Я закриваю очі й поринаю 

В блаженство звуків, тільки неземних 
Неначе я лечу, лечу до раю. 

 

Я бачу луг зелений. Вітерець 
Ледь-ледь траву колише під ногами. 

Я відчуваю, як Господь-Творець 
Відтворює різноманітні гами. 

 

На тому лузі бачу себе я, 
Як по траві іду, її боюсь зім’яти. 

Десь в далині я чую солов’я, 
А із трави надходить запах м’яти. 

 

Над лугами небо чисто голубе. 
Ледь-ледь хмаринки білі пропливають. 

І в тих хмаринках бачу я себе. 
Я відчуваю, що лечу до раю. 

 

О, як чудово на душі мені, 
Неначе я в повітрі розчиняюсь 

Я знову чую звуки неземні 
І начебто від них я прокидаюсь. 

 

Сопілка затихає. Тишина… 
Я так не хочу очі відкривати. 

Неначе я боюся, що вона 
Вже може так ніколи не зіграти. 

 
 

Ненароджене життя 
В жіночому лоні 

Маленьке життя зародилось 
І навіть не знає про це 

Іще жінка сама. 
У склянці вина 

Свою гідність дівочу втопила. 
Їй зараз так добре, 

Та слідом йде чорна тьма. 
 

Пройшло трохи часу 
Й відчула вона цю новину. 

І в серце вкололо, 
Неначе пробила стріла. 
«Ой, що ж це робити? 

Куди ж то подіти дитину?! 
Ну як же я так 

«Залетіти» швидко змогла?» 
 

Та знає вона, 
Що вже далі їй треба робити. 

Авжеж не потрібне їй геть 
Це маленьке дитя. 

І голос страшний їй шепоче: 
«Убити, убити! 
Тому що назад 

Вже немає тобі вороття». 
 

А в лоні, під серцем, 
Маленьке життя відчувало, 

Що тільки з’явилось 
І вже не потрібне воно. 

Матусю рідненьку 
Дитятко просило, гукало: 

«Я жити так хочу! 
Життя мені Богом дано! 

 

Почуй мене рідна матусю, 
Тебе я благаю. 

Я зовсім не вірю, 
Що ти мене зможеш убить. 

Малесенькі ручки 
До тебе свої простягаю. 

Як би-то ти знала, 
О, як мені хочеться жить!» 

 

Та мати не чула, 
Бо мала свої вона плани. 

Ішла до лікарні убити, 
Украсти життя. 

Їй зараз байдуже, 
Із часом появляться рани. 

Та пізно вже буде, 
Ніколи не верне дитя. 

 

У білій палаті 
До смерті життя готувалось, 

Яке зародилось 
І скоро, так скоро помре. 

І з світом, якого не бачило, 
В горі прощалось: 

«Прощай-бо, матусю, 
Мене ж мій Господь забере!» 

 

Пройшло трохи часу. 
Маленьке життя закінчилось. 

Зосталась у лоні 
Лише тільки одна пустота. 
І так, нерожденне життя 

З білим світом на віки простилось. 
Й скінчилась історія ця 
Вже зовсім не проста. 

Бугаєнко Галина Василівна 
(с.Погреби) 

Наша творчість 



 

 

  
 

Огляд спортивних подій Зазимської ОТГ 
 

 

До початку карантину весна встигла подарувати нам  
кілька цікавих спортивних подій за участю місцевих 
спортсменів.  

Волейбол. 
1 березня дитяча команда з волейболу брала участь в 

змаганнях, що проходили в с.Требухів. Загалом спортивну 
подію відвідало шість команд. 

Батьки та юні спортсмени дякують тренеру Галькевичу 
Валерію за тренування, а компанії «Десна Енерго» за 
підтримку дитячої волейбольної секції. 

Бокс. 
Також 1 березня в с.Требухів відбувся боксерський 

турнір, присвячений пам’яті боксера Євгена Солодкого. В 
змаганнях взяли участь вихованці СК «Патріот», яких 
тренує Сергій Тюрін. 

З 6 по 8 березня в м.Рига (Латвія) відбувся 
міжнародний турнір з боксу серед жінок, на якому 
зібралось 108 учасниць з 14 країн. 

Представниця Київської обласної школи вищої 
спортивної майстерності, вихованка СК Патріот, член 
національної збірної, Майстер спорту міжнародного класу 
Марія Ловчинська, поступившись в півфіналі представниці 
Росії, виборола бронзову винагороду. 

Загалом команда України була представлена 27-ма 
спортсменками різних вікових груп та вагових категорій, 
які вибороли: 6-золотих, 8-срібних, 13-бронзових 
медалей. 

Футбол. 
9 березня розпочався щорічний футбольний турнір 

«Меморіал Миколи Кірсанова». В першому поєдинку ФК 
«Десна» поступилася ФК «Джуніорс» зі Шпитьків – 0:1. 

14 березня в другому турі ФК «Десна» не змогла 
встояти проти столичного «Меркурія» - 3:2. За 

погребський колектив 
забивали Бондаренко та 
Воробей Є. 

В третьому турі, що 
відбувся 15 березня, ФК 
«Десна» програла ФК 
«Дружба» з Миронівки – 
0:1. 

Наступний матч біло-
зелені мали зіграти 21 
березня проти ФК 
«Полісся» зі Ставків, однак 
через загальнодержавний 
карантин турнір зупинено. 

 
 

Спорт 



 

 

   
 

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

Стрельченко Микола Васильович, депутат Зазимської сільської ради – 11 квітня – 60 років. 
Тимощук Олег Георгійович, член виконкому Зазимської сільської ради – 18 березня – 35 років. 
Дударева Інна Анатоліївна, вчитель образотворчого мистецтва та трудового                                                                                                                           

навчання   Зазимського НВО – 15 березня – 55 років. 
Баштанар Раїса Трохимівна – 15 квітня – 95 років. 
Болецька Ольга Олександрівна – 10 березня – 75 років. 
Кравченко Валентина Іванівна – 9 квітня – 80 років. 
Селик Тетяна Григорівна, секретар-друкарка Зазимського НВО – 6 квітня – 40 років. 
Дубінський Роман Станіславович, слюсар-сантехнік  КЗДО «Академія Дитинства» - 28 березня – 

50 років. 
Щиголь Федір Петрович, сторож-двірник КЗДО «Академія дитинства» - 7 квітня – 70 років. 
Якуша Василь Іванович, житель с. Зазим’є, вул. Деснянська – 15 березня – 80 років. 
 

Кравченко Юрій Костянтинович, житель с.Погреби, вул.Соборна – 6 квітня. 
Прокулевич Ігор Богданович, депутат Зазимської сільської ради – 19 березня. 
Колочавин Михайло Васильович, член виконавчого комітету Зазимської сільської ради – 15 

квітня. 
Щиголь Тетяна Миколаївна, землевпорядник Зазимської сільської ради – 1 квітня. 
Щиголь Володимир Валерійович, депутат Броварської районної ради – 16 березня. 

 

Бажаємо миру і світлої долі, 
Запалу, енергії, сили доволі. 

Творчого вогнику, віри й наснаги, 
Щедрості серця, людської поваги. 

На довгих стежках Вашої ниви 
Будьте завжди Ви здорові й щасливі! 

 

 Зазимська сільська рада попереджає! 
 

Спалювання листа та підпал сухої трави (сухостоїв) на полях ЗАБОРОНЕНО! 
Порушники несуть адміністративну відповідальність та караються згідно чинного законодавства. 
Чому не можна палити листя та сухостої? 

- Забруднює повітря, шкодить здоров’ю людини, знижує родючість ґрунту 
- Через викид парникових газів призводить до зміни клімату 
- Гинуть тварини та рослини 
- Знищення листяної підстилки призводить до збільшення в 2-4 рази промерзання ґрунту 
- Загроза перекидання вогню, створення пожеж 
- Через смог погіршується видимість на дорогах, що призводить до збільшення ДТП 
- Спалення поблизу ліній електропередач може призвести до аварійних відключень і 

знеструмлення великої кількості абонентів. 
 

Якщо ви стали свідком підпалу – телефонуйте 102. 
 

З метою локалізації та ліквідації пожежі – телефонуйте 101 або на номер (04594) 29-2-42 
(Зазимське пожежне депо), 093-018-63-93 (Погребське пожежне депо). 
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