
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Такий насичений квітень! 
 

Квітень розпочався з приємних 
новин для жителів погребських 
вулиць Яблунева та Центральна. 
Саме тутешні дороги 3 квітня 
отримали асфальтне дорожнє 
покриття. Однак старт цьогорічним 
асфальтуванням в ОТГ відбувся 
раніше. 31 березня 2020 було 
засфальтовано провулок в 
с.Погреби, який з’єднує вулиці 
Єдності, Вишневу, Ратушного та 
Молодіжну. Разом з цим 
заасфальтовано майданчик біля 
базару на Горбу (вул.Світанкова) та 
під'їзд до автобусної зупинки, що 
знаходиться біля вул.Єдності, 13. 
Згодом змонтували вуличне 
освітлення вулиць Тополиної 
(с.Погреби) та Н.Барбон і частину 
вул.Лісової (с.Зазим’є). 

Користуючись відсутністю дітей 
в садочку через карантин, 
Зазимською сільською радою було 
здійснено заміну вхідних дверей 
дитячого садка с.Погреби. Більшість 
дверей, яким вже 12 років, 
перестали якісно виконувати свої функції. Заміна 
дозволить збільшити рівень безпеки закладу та 
покращить його енергоощадність. Окрім цього, 

встановлено нові вхідні 
двері в Зазимській 
сільській раді та 
Зазимському пождепо. 
Також в планах замінити 
вхідні двері в 

Погребському 
пожежному депо та 
будівлі футбольної бази. 

Одним з негативних 
явищ перших місяців 
весни стали підпали 
полів, торфовищ та лісів. 
Окрім відомих в цьому 
році пожеж в 
Чорнобильській зоні, 
Погреби та Зазим’є теж 
записали до своєї історії 
подібні сумнозвісні події. 
Підпали полів 
доводилося гасити не 
тільки пожежним авто, 
але й силами небайдужих 
місцевих жителів. І тут 
варто відзначити 
представницю нашої 

громад Трелевську Альону, яка не лише на словах, але й 
на ділі активно допомагає в боротьбі з пожежами. На 
славу попрацювали наші пожежні команди, які в деякі дні 
не покидали поля через велику кількість осередків 
займання. Злагоджені дії пожежників та місцевих жителів 
допомогли зупинити пожежу, яка на початку квітня з поля 
дійшла до зазимських дворів та вже почала «поїдати» 
людське майно, що лежало біля парканів.  

На даний час пожежні автомобілі та команди 
знаходяться в ефективному працездатному стані. Завдяки 
фінансовій підтримці сільської ради та місцевих 
підприємців, пожежні депо забезпечені всім необхідним, 
періодично їхнє оснащення оновлюється. Зокрема, в квітні 
за рахунок благодійних внесків жителів громади було 
закуплено нові рукави, помпу та інше обладнання. 
Окрема подяка керівнику відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та 
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правоохоронної діяльності Ткачуку Андрію за постійну 
підтримку пожежних команд в належному стані. 

З перших днів квітня розпочалися прибирання до 
Великодня та поминальних днів. Завдяки підтримці 
регіональної службі автомобільних доріг, було поновлено 
розмітку в центрі с.Погреби та пофарбовано 
електроопори і тротуари. Локальні суботники виникали по 
всій громаді. Зокрема, місцевим депутатом Сергієнко 
Оксаною Василівною та місцевими жителями було знято 
незаконну зовнішню рекламу та пофарбовано 
електроопори на вулицях Шевченка, Малишка, Зарічна, 
Некрасова. Біля погребського і зазимського кладовищ 
розмістили великі сміттєві контейнери, зважаючи на 
прогнозоване збільшення кількості відвідувань кладовищ 
з метою прибирання могилок напередодні Великодня та 
поминальних днів. 

Однак, Пасха та Радониця в цьому році пройшли в 
особливому режимі. Через карантин та загрозу 
поширення коронавірусу, в храмах громад може 
перебувати не більше 10 людей. Освячення великодніх 
кошиків заборонено. Однак священники за 
розробленими маршрутами проїхалися вулицями наших 
сіл та здійснили освячення біля кожного подвір’я. 
Поминальні дні перенесено на 6 червня з можливістю 
наступного перенесення, виходячи з епідеміологічної 

ситуації в Україні. З 20 до 27 квітня заборонено 
відвідування кладовищ. 

З метою протидії поширенню захворювання, до 
розпоряджень, опублікованих в березневому випуску, 
були додані деякі нові обмеження. Зокрема, з 07:00 до 
09:00 магазини повинні надавати послуги виключно 
людям пенсійного віку, а з 22:00 до 07:00 забороняється 
продаж алкогольних та слабоалкогольних напоїв. 

Періодично відбувається дезінфекція громадських 
місць. Масштабна дезінфекція в Броварському районі та, 
зокрема, в Зазимській ОТГ відбулася 4-5 квітня з 
залученням комунальних підприємств та місцевих 
пожежних команд.  

На даний час стан здоров’я жителів громади є 
хорошим. Частина інфікованих коронавірусом місцевих 
жителів вилікувалася і тест показав відсутність хвороби в 
організмі. Медичні амбулаторії працюють в звичному 
режимі з дотриманням карантинних вимог. Завдяки 
підтримці місцевих підприємців медичні заклади 
забезпечені необхідним захисним одягом, 
дезінфікуючими засобами та вимірювальними 
приладами. Зафіксований спалах коронавірусу в 
гуртожитку для літніх людей (с.Зазим’є, вул.Вишнева, 39) 
локалізовано – навколо будівлі утворено карантинну зону 
та встановлено чергування поліції. Загроза оточуючим 
жителям села відсутня.

 
 
 
 
 

Про спорт і молодь Літок 
 

10 квітня в групі «Літки Інфо» в фейсбуці з’явився запис 
Івана Вавіліна (авторський тест не змінено): «Футбольне 
поле в Літках на стадії завершення будівництва. Хочеться 
подякувати усім причетним і небайдужим. Низький Вам 
уклін. Неймовірна подяка і повага громаді села Погреби та 
його голові – Крупенку Віталію Вікторовичу. Без Вас би у 
нас нічого не вийшло. Дякуємо!!!» 

Пояснимо цей запис. 
Футбольна команда села Літок, виступаючи в першості 

Броварського району з футболу, приймала суперників на 
запасному футбольному полі с.Погреби (між Майданом і 

Удитином). Однак такому великому селу як Літки потрібно 
власне поле. 

Ще з минулого року активна літківська молодь за 
підтримки Крупенка В.В. (тоді ще Погребського сільського 
голови і заступника голови Київської обласної федерації 
футболу) почали облаштовувати свій спортивний об‘єкт. 

Підтримка не передбачала ніяких фінансових відносин 
між бюджетами наших сіл! Вона складалася з 
консультацій, порад, знайомств літківських спортсменів з 
компетентними людьми (облаштування поля, посів трави 
тощо) та ін. 

Бажаємо літківському спорту розвиватися!  
 

 

Про автобусну зупинку на ст.м «Лісова» 
 

Інформація для тих, хто планує користууватися 
громадським транспортом. 

Автобусну зупинку на ст.м «Лісова» перенесено з 
вулиці Кіото на вулицю Мурманську. Це стосується 
автобусів №328, 321, 325, 320, 700, 334. Планується, що 
їхатимуть автобуси, як і раніше, через Броварський 
проспект і Чернігівську площу (біля ст.м «Чернігіська»). 
Перенесення зупинки скоротить ваш шлях від метро до 
автобусу. 

Зазимська сільська рада дякує Коломійцю Сергію 
Івановичу, керівництву ТОВ «ПасБРайТ» та місцевому 
депутату Лисянській Ользі Віталіївні за реалізацію 

ініціативи по покращенню умов користування приміським 
транспортом жителями Погребів, Зазим‘є і Пухівка. 

Трохи хронології. 
16 березня було встановлено знак зупинки із 

зазначеними номерами автобусів. 
23 березня пасажири вже могли б користуватися новим 
місцем зупинки, але почався карантин. 
6 квітня на новому місці встановлено зупинку з накриттям 
та лавою. 

Наприкінці карантину ми будемо намагатися 
опублікувати уточнюючу інформацію щодо цих змін в 
групі «Вісник Придесення» в фейсбуці. 

 

Життя громади 



 

 

Звідки в нас розвиток? 
 

Україна – велика держава, в якій, залежно від регіону, 
різні не тільки традиції, діалекти та побут, але й різний 
соціально-економічний стан. Але чому виникає ця 
диференціація в розвитку громад? Одні скажуть, що все 
залежить від місцевої влади. І частково вони будуть праві, 
адже від активних дій голови та депутатів залежать умови 
соціально-економічного поступу. Інші скажуть, що села, 
наприклад, на Чернігівщині занепадають, тому що звідти 
від’їжджає молодь в пошуках роботи. І ця відповідь має 
ще більше право на існування. Де людина може 
працювати? Звичайно, що все село не може працювати в 
місцевій амбулаторії, сільській раді, школі чи дитячому 
садочку. Робочі місця для більшості населення створюють 
підприємства. Таким чином, відсутність підприємств 
сприяють зменшенню кількості населення в тому чи 
іншому місті чи селі. Але цю проблему можна виправити 
«на місці», не чекаючи змін в законодавстві, об’єднання з 
багатшими населеними пунктами або дива у вигляді 
виграної лотереї. 

Кожен житель громади може сам або разом з 
односельцями розпочати бізнес, який через деякий час 
вирішить два основних місцевих питання: створення 
робочих місця для жителів громади і наповнення 
місцевого бюджету. Інший спосіб – це створення умов для 
розвитку підприємництва в їхньому населеному пункті та 
пошук інвесторів, які розпочнуть тут бізнес. Ці два способи 
в різний час виправдали свої сподівання й в нашій 
Зазимській ОТГ. Хтось скаже, що сусідство зі столицею 
зіграло основну роль. Частково це так. Але можна знайти 
багато прикладів успішних громад, які знаходяться дуже 
далеко від Києва. В той час, деякі села, що знаходяться 
поблизу столиці, ніякого розвитку не показують. 

Аналізуючи бюджетні дані Погребської сільської ради, 
що були представлені Крупенком В.В. на щорічному звіті в 
грудні 2019 року, стає зрозуміло, яку роль 
підприємництво займає в нашій громад (в Зазим’ї ситуація 
приблизно рівна). 

Станом на 27.11.2020 року фактична дохідна частина 
перевищувала 20 млн грн. Понад 70 % з цього доходу 
складали податкові надходження, тобто ті кошти, які 
Погреби отримують завдяки роботі підприємств, що 
здійснюють свою діяльність на території с.Погреби. 
Також біля 5% складали «Надходження коштів 
пайової участі у розвитку інфраструктури населеного 
пункту», що теж відноситься до підприємницької 
діяльності. (На жаль, кілька місяців тому парламент 
скасував плату пайової участі). Таким чином, три 
четвертих розвитку Погребів в 2019 році залежало від 
того, що в нашому селі функціонують підприємства. І 
в більшій мірі саме завдяки цьому в нас 
асфальтувалися дороги, облаштовувалися дитячі 
майданчики, ремонтувалася школа. А ще податкові 
надходження допомагають нам вивозити сміття, 
освітлювати вулиці та тримати в робочу стані 
пожежне депо, тому що благодійних внесків 
катастрофічно не вистачає. Для прикладу, за майже 
11 місяців 2019 року побутового сміття було вивезено 
на суму 494 662,97 грн, зроблено нове вуличне 

освітлення на суму 394 699,46 грн, забезпечення 
діяльності місцевої пожежної охорони – понад 800 тис. 
грн. В той час загальна сума вище вказаних благодійних 
внесків від населення не перевищила 200 тис.грн. 

Але в місцевої влади та населення виникають 
конфлікти з представниками бізнесу. Практично всі 
непорозуміння вдається швидко влагоджувати. В цьому є 
інтерес кожної зі сторін. Адже при взаєморозумінні та 
взаємодії кожен отримує вигоду: місцева влада має 
ресурси для реалізації своїх функцій, підприємство – 
прибуток та сталу хорошу репутацію, населення – 
комфортні умови проживання. Головне, щоб за своїми 
«хорошими» діями одна зі сторін не плекала егоїстині 
наміри, що ми інколи бачимо на прикладі окремих 
підприємців. 

Плідна взаємодія допомагає вирішувати багато 
питань. Карантин, який викликаний поширенням 
коронавірусу, показав, що підприємці є досить дієвою 
силою. Завдяки АЗС «Авантаж» та активістці Аліповій Юлії 
окремі працівники соціальних сфер можуть діставатися на 
роботу в Київ чи Бровари. Гогуля Олександр, Ярошенко 
Сергій та Коник Валерій забезпечили місцеві 
медамбулаторії необхідними засобами та приладами 
(частину видно на фото). Пан Анатолій, Цап Анатолій, 
Парфенюк Ірина, магазини «Фора» та пекарня «Так» 
допомогли забезпечити продуктовими наборами 
незахищені верстви населення в Погребах і Зазим’ї під час 
карантину та напередодні Великодня. Сальніков Павло 
закупив нову акустичну систему в Свято-Успенську церкву 
с.Погреби, щоб, попри карантинні обмеження 
відвідування церкви, віряни могли чути якісний звук 
Богослужіння з динаміків на дзвіниці. І це лише частина 
благодійної участі підприємців за останні кілька тижнів. 
Таку активність місцеві бізнесмени проявляють дуже 
часто. В багатьох випадках вони самі стають ініціаторами 
різних заходів та допомог.  

Зазимська сільська рада дякує всім підприємцям 
Погребів і Зазим’я, які ведуть чесну підприємницьку 
діяльність на території громади, створюють нові робочі 
місця для місцевого населення та допомагають жителям 
наших населених пунктів своїми волонтерськими діями. 



 

 

 
 

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

(Продовження. Початок в випуску №4[52]) 
 

…Біля 14 кварталу 
І.Радченко зібрав 
залишки повстанців і 
наказав їм не 
панікувати і 
переміститися від лісу 
до придеснянських 
боліт. Повстанці під 
прикриттям своїх 
кулеметів без втрат 
дісталися до Пухівки і 
звідти вже на човнах – 
до Вишгорода. Там на 
той час вже були 
поляки. Втікачі 
зв’язались зі штабом 
С.Петлюри і 
приєднались до 
війська УНР.  

Коли після відступу 
поляків червоні 
повернули собі владу 
в селі, ЧК розпочало 
арешти всіх причетних 
до зазимського 
повстання. Було 
заарештовано біля 150 
осіб. За вироком 
спеціальної колегії 

губернської 
Чернігівської та 
повітової Остерської 
ЧК від 28 жовтня 1920 

року більшість з них після допитів і катувань було 
страчено. Відомі деякі імена учасників повстання. Це: 
Радченко Харитон із сином Харитоном, Калениченко 
Артем із сином Петром, Якуша Прокіп, Радченко Степан, 
Барбон Борис, Щиголь Петро, Якуша Іван, ТроценкоТиміш, 
Особа Андрон, Суботовський Василь, Радченко Тихін, 
Якуша Омелько, Карсім Григорій, Яковенко Іван, Радченко 
Іван, Галицький Харитон, Запорожець Ілля, Калениченко 
Петро, Ковпак-Загура Ілля, Ковпак-Загура Григорій, 
Карсим Григорій, Приходько Сила, Рижий Трохим, Тригуб 
Василь, Риженко Трохим, Стрельченко Іван та Щиголь 
Єгор.  

Не менш драматичною була доля інших учасників 
повстання. Якуша Василь під час розстрілу був поранений, 
вибрався з ями і втік. Відомі імена трьох учасників 
зазимського повстання, що склали голови під с.Базар під 
час Другого Зимового походу військ УНР. Це: Радченко 
Іван (один із керівників повстання), Радченко Василь та 
Швидак Максим. Відомі імена ще двох зазимців, які брали 
участь в цьому поході: Іван Радченко та Ягор Щиголь. Іван 
втратив в бою праву руку, Ягор його виніс з поля бою. У 

с.Халеп’є вони приєднались до отамана Зеленого і 
продовжили з ним воювати проти «совєтів». Під час бою 
біля с.Щербанівки І.Радченко потрапив до рук «чекістів» і 
був в 1922р. страчений у м.Києві. Після оголошення 
амністії повстанцям. Ягор Щиголь повернувся додому. 
Григорій Суботовський з групою повстанців відступив 
разом з польською армією на Захід. В районі Львова він 
отримав з дому звістку про амністію учасникам 
зазимського повстання і почав підбурювати односельців 
повернутися в село. Там його чекала дружина з малим 
сином. За це його мали стратити як дезертира. Під час 
конвоювання йому вдалось втекти, і незабаром він сам 
прийшов в ЧК, назвавшись рядовим повстанцем, але був 
впізнаний зрадником, і його чекала страта. Григорій 
Степанович, маючи сміливу вдачу, вирішив спробувати і 
тут обійти смерть. Його дружині вдалось обманути 
тюремного наглядача і передати йому в камеру наган. 
Повстанець готувався до останнього бою, але доля і тут 
виявилась до нього прихильною: розстріл йому замінили 
таборами і висилкою до Хабаровського краю. 

Після початку радянсько-німецька війна. Григорій 
Степанович тікає із місця заслання і пробирається на 
Кубань і після визволення рідного села повертається 
додому. Тут він був мобілізований до Червоної армії і 

Радченко Іван 

Степанович під час 

служби в російській армії 

Ліворуч – Суботовський Григорій Степанович 

Історія рідного краю 



 

 

воював до кінця війни. Кузьма Щиголь переховувався за 
Десною, а після амністії повернувся в село. Обирався 
неодноразово депутатом сільської ради.  

На місці поховання чонівців спочатку було встановлено 
дерев’яний пам’ятник, а у 1937р. – базальтовий з 
надписом «Слава 99-ти чекістам – борцям за революцію, 
що загинули від рук зазимських бандитів-куркулів у 1920 
році». Це було «святе» місце для радянської влади. Тут 
проходили всілякі урочистості. Вулиця, на якій відбулись 

ці події, довго носила назву «99-ти чекістів». Пам’ятник 
кілька разів обливали синьою і жовтою фарбою і місцева 
влада оновила надпис. Тепер надпис звучить так: «Вічна 
пам’ять 99-ти червоноармійцям, що загинули в боротьбі 
за радянську владу в 1920 році». 

Пам’ять про тих, хто оружно боронив свою землю від 
червоних окупантів довший час залишалась в забутті. 
Лише у 2014 році за ініціативою громадськості навпроти 
зазимського храму було встановлено пам’ятний 

дерев’яний хрест з надписом «Пам’ятний 
хрест зазимським патріотам, що в травні 1920 
року захищали своє село від безбожної 
влади». Пам’ять про ці далекі події завжди 
жила в серцях зазимців.  

Десятки років  інформація про ці події була 
під забороною. Спливають роки, а за ними 
відкриваються цікаві для нас, нащадків, 
сторінки історії нашого села і України в цілому. 
Як ми всі знаємо: історія має особливість 
повторюватися. Щоб уникнути подібних подій 
в майбутньому, ми маємо пам’ятати тих, хто в 
далекі 20-ті роки склав голови, щоб сьогодні ми 
могли вільно жити на своїй землі, яка носить 
горде ім’я – Зазим’є. 

Приходько Ірина 
учениця Зазимського НВО 

 
 

 

Історичне розслідування 

На червоноармійських картах вказані гідроніми нашої місцевості, про які жоден старожил не говорив. Наприклад, 
на одній карті рівчак між парком та ЖК «Ріверсайд» називається рівчаком Хмельницького. А на карті 1939 року, яку ви 
зараз бачите, водойма в районі нинішнього Перегною і Озера, що східніше Кодака (с.Погреби) підписана як озеро 
Радусен, що здається неправдою, адже подібні назви притаманні Троєщині і Вигурівщині. 

А чи чули ви про рівчак Хмельницького чи озеро Радусен? 
Напишіть свій відгук на електронну адресу «Вісника Придесення» або зателефонуйте за телефоном, вказаним на 

останній сторінці. 

Пам’ятник на братській могилі 99 чонівців, які 

 загинули в с.Зазим’ї в травні 1920 року до реконструкції 



 

 

 
 

Віра, Надія, Любов 
 

Одягла корону смерть і миром править 
Ірода тішить, іде по світу людей давить 
Згадайте люди, що на все Всевишня воля 
У кожного свій шлях і своя доля. 
 

Кому потрібно світ поставить на коліна? 
У розпачі дорослі і дитина. 
Злістю і ненавистю життя все ж не спасеш. 
Від долі, де б не був, не утечеш. 
 

Створений світ не тим, хто від Бога. 
В Всевишнього наше життя і допомога. 
Любіть в біді одне одного, не цурайтесь. 
Та виродку, що править світом не вклоняйтесь. 
 

Брати і сестри, Богом створена людина. 
Підніміть голови, пройде лиха година. 
Бог дасть нам і сили, і терпіння 
Та знищить зло, прийде для нашого спасіння. 
 

Бо вже весна, ждем свято воскресіння 
Писанки і паски приготовлені в цей час 

Святковий день для нашого спасіння 
Пасхальний день для кожного із нас. 
 

Ідем до храму, просим прощення у Бога 
Освячуєм усе, що Бог нам дав 
Тільки із вірою в усьому буде допомога 
Та просим, щоб спасіння нам послав. 
 

Кошик зі стравами, йдем в Божий храм 
В кошику паска, яйця, хліб, вода, 
Щоб дав благословіння Господь нам. 
Що є освячуємо, щоб оминала нас біда. 
 

В честь Великодня стіл святковий накриваємо, 
В молитві славим Бога, що він з нами. 
Та одне одного зі святом ми вітаєм. 
Тож будьмо чистими думками і словами. 
 

Будуть звонить святково й радісно дзвіниці. 
Нехай спасає всіх Господній хрест. 
Не  будуть спати ані тварини, ані птиці. 
Тож скажем з радістю: «ХРИСТОС ВОСКРЕС!» 

 

Марченко Тамара 
(с.Погреби, вул.Шевченка) 

 

 

Кайдуша* 
 

Не все грошима відміряти можна, 
Хоча без них куди тепер, куди? 
У владі їх тепер людина кожна, 

Та щастя з ними ходить не завжди. 
 

Ти маєш гроші, можеш чин купити, 
Автомобіль, квартиру, ресторан… 
Гадаєш, так до віку будеш жити? 
Гадаєш, будеш над панами пан? 

 
На жаль, не все звіряється на гроші. 

На щастя, всьому є своя ціна. 
Жадоба до наживи звалить в постіль, 

Коса на ранок звисне до вікна. 
 

А те «нажите», що вирване з душею 
В убогих, обездолених, простих 

Твоїм потомкам стане «кайдушею» 
На їхніх душах…поки буде їх. 

Малюк Катерина 
(с.Погреби) 

*Кайдаша – душа, що кається; душа, що в кайданах; душа, що терпить муку. 

 

Наша творчість 



 

 

 
 

Великдень-2020. Подяка від сільського голови 
 

Сільський голова Віталій Крупенко та Зазимська сільська рада дякують священникам громади за те, що дослухалися 
до рекомендацій місцевої влади та дотрималися вимог карантину під час богослужінь на Вербну Неділю та Великдень.  

Висловлюємо подяку всім тим, хто взяв участь в організації та проведенні освячення великодніх кошиків вулицями 
Зазимської ОТГ. В першу чергу це священники, які після нічної служби невтомно продовжили нести благу вісточку до 
кожного подвір’я, де на них чекали віряни з пасхальними кошиками. Це отець Олександр (Погреби) та отці Анатолій і 
Олександр (Зазим‘є). 

Окрема подяка тим активістам та волонтерам, які допомагали священникам в процесі освячення пасок вулицями 
наших сіл: Силюков Данило, Тимощук Олег, Ігнатенко Галина, Чернецька Людмила, Ткачук Андрій, Сергієнко 
Володимир, Щербак Григорій. 

 

Я дякую Всім небайдужим жителям громади, які долучилися до організації заходів напередодні та в 
цей чудовий день Воскресіння Христового! Дякую людям, які допомагали священникам в проведенні 
богослужінь. Дякую священникам, які в цей складний час, дотримуючись карантинних вимог, змогли 
подарувати радість жителям Погребів і Зазим’я. 

Ваша увага, самовідданість та добро надихає мене та нашу громаду до нових звершень, змін на 
краще, започаткування нових традицій та підтримки старих звичаїв і обрядів. 

Ми об’єднуємось не тільки на папері, а також в думках, діях та добрих справах! 
Це наочний приклад того, що в єдності та кооперації, ми можемо подолати будь-які біди та 

перепони. 
З таких маленьких громад, як наша, складається вся Україна. З корисних дій кожного народжується 

загальний результат і перемога всього суспільства. 
Разом ми можемо подолати і коронавірус, і всі інші негаразди. 
Смачної паски! Бережіть себе і оточуючих! 
Миру, Любові та Божої Благодаті! 

                            З повагою В. Крупенко 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оголошення 

РОБОТА 
НАЦІОНАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА МЕРЕЖА 
МАГАЗИНІВ «АТБ-Маркет» 

в зв'язку з відкриттям магазину в селі 
Зазим'є запрошує на роботу: 

- продавців - консультантів - 10 000 грн. * 

- помічників продавців - консультантів 
(прибиральниць) - 8400 грн. * 

- охоронників - 10500 грн. * 

- молодших приймальників (вантажників) 
- 10500 грн. * 

- адміністраторів, товарознавців, пекарів. 

*зазначено орієнтований рівень доходу в 
місяць. 

 

📌ПЕРЕВАГИ РОБОТИ В КОМПАНІЇ: 

👍Стабільно високий дохід; 

👍Кар'єрне зростання; 

👍Гнучкий графік роботи; 

👍Робота поруч з домом. 

👍👍👍Кар'єра в команді лідера! 

☎️Звертатись за телефоном: 

066-452-24-21 

 

Корисні номери телефонів 

(оновлено та доповнено) 
 

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 

Зазимська медична амбулаторія: 

(04594) 29-3-16 
 

Погребська медична амбулаторія: 

(04594) 76-2-16 
 

Дільничний Зазимської ОТГ Радченко Іван Петрович: 

093-193-39-67, 068-975-86-62 
 

Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 

захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 

Ткачук Андрій: 

067-493-32-53 

 

 



 

 

 
 

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

Спичак Людмила Валентинівна, заступник сільського голови Зазимської сільської ради – 6 
травня – 65 років. 

Бугаєнко Галина Василівна, жителька с.Погреби, призер конкурсу віршів – 6 травня – 60 років. 
Кияниця Валентина Миколаївна, вихователь погребського дитсадка – 29 квітня – 50 років. 
Дацишин Михайло Михайлович, депутат Зазимської сільської ради – 25 травня – 45 років. 
Галицька Марія Миколаївна, жителька с. Зазим’є, вул. Деснянська – 24 травня – 80 років. 
Зінченко Катерина Василівна, жителька с. Зазим’є, вул. Садова – 25 травня – 70 років.                                                 
 

Вовк Ірина Вікторівна, сімейний лікар Зазимської медичної амбулаторії, член виконавчого 
комітету Зазимської сільської ради – 30 квітня. 

Гордієнко-Шаповал Аліна Михайлівна, спеціаліст Зазимської сільської ради – 7 травня. 
Коволіна Наталія Миколаївна, член виконавчого комітету Зазимської сільської ради – 10 травня. 
Мануйленко Дмитро Миколайович, член виконавчого комітету Зазимської сільської ради – 14 

травня. 
Швидак Любов Іванівна, листоноша с.Погреби – 12 травня. 
Макойніков Василь Семенович, житель села Погреби, заслужений артист України – 11 травня. 
               

Життя хай квітне, мов вишневий сад, 

І кожен день усміхнено радіє, 

А доля подарує зорепад 

Здоров'я, миру, успіхів, надії. 
 

28 квітня святкує свій 95-річний ювілей мама 10 дітей, бабуся 18 внуків, прабабуся 32 правнуків, 

прапрабабуся 2 праправнуків 

Швидак Ольга Павлівна 

Сонечко тепло нам посилає, 

а весна роки нам все щитає. 

Ось і Вам, весняний буйноцвіт – 

95 він Вам приніс!  
 

Як казали Ви уже давно: 

«Я не думала, і не гадала, 

щоб ото до таких ось літ дожить пришлось». 

Бо тяжке життя у Вас було. 
 

Але Вас Господь не покидав, 

І молитви Ваші всі приймав. 

Повсякчас підтримку подавав, 

силою  любов'ю Вас наділяв. 
 

Ось і пролетіли ці роки, 

Наче Ви на світі і не жили 

Промайнуло все і пролягло, 

Наче уві сні  все проплило. 
 

Молодість, Германія, війна! 

Потім заміж, діти і сім'я. 

Тяжка праця, бо жили в селі. 

Чого тільки не робили в цім житті!? 
 

Та тепер Вам сумувати не дано – 

Дітей та внуків виглядайте у вікно. 

Двері  в хату раз у раз скриплять, 

То вже правнуки ідуть Вас привітать! 
 

І бажає Вам великий рід  

Щоб дожили Ви до сотні літ  

І здоров'я хай Бог Вам посилає 

Всі ми дружньо з іменинами вітаєм! 

З любов’ю Ваша велика родина  

Вітання 
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