
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогі  наші  зазимці! 
 

Щиро  вітаємо  Вас  з  прекрасним святом, 
Днем Святої  Трійці, яке  25 років тому стало для  
нас  традиційним  Днем  села.  

Бажаємо розбудови і розвитку Богохранимого  
Зазим’я, аби воно стало  достойним центром ОТГ 
всього  Придесення. 

Хай здоров’я, злагода, доброта і повага один 
до одного панує в родинах, а православні чесноти 
Віра, Надія і Любов, які так плекали минулі 
покоління, назавжди знайдуть  місце в чистих 
серцях прийдешніх поколінь. 

Далекий 1995 рік, перше  свято  Дня  села… 
З імпровізованої сцени на березі о. Хома (нині 

кафе  «Рибалка»), так яскраво вперше прозвучали 
з вуст ведучих   (Пасіка В.Г. і  Соловей Г.П.) слова: 
«Це сьогодні твій день, моє рідне село». 

Четверть століття силами працівників сільської ради, 
клубу,  місцевих підприємців, всіх небайдужих  зазимців 
традиційно в День Святої Трійці проходило це справді  

загально сільське свято. 
Організатори намагалися робити їх щораз 

різноманітними, цікавими, яскравими. Наші колективи, 
які є ровесниками цього свята, «Живемо»  і 
«Перепілочка», кожного року готували новий  репертуар, 
запрошували іменитих артистів, зокрема Алла та Максим 
Кудлай, Марта Спіженко, Олександр Павлик,  Олександр 
Кузнєцов, Олексій Паламаренко, Присіченко Олександр,  
Грачевська Людмила, гурти «Кобза» та «Козацькі 

джерела», артисти театру українського фольклору  
«Берегиня»:  Юрій  Мілевський, Лілія  Мілевська, Валентин  
Великород, фольклорні колективи «Вербиченька», 

«Гвоздівчанка», «Золоте перевесло» і  багато 
інших колоритних і  самобутніх колективів.  

Були у нас на святі  артисти цирку, 
канатохідці, але  найбільше  люблять  
зазимці  виступи своїх дітей з  дитячого  
садочка,  з  недільної  школи і  маленьких 
титулованих  артистів з «Перепілочки».   

Щораз  на святі  лунав  Гімн  села – слова  
Щиголь  Ольги  Федорівни,  музика  Бориса 
Прокоповича Побережського та  Людмили  
Борисівни  Улещенко.   Зазимці  не  уявляли 
День села  без  традиційної лотереї, без 
пригощання  гартаначкою, приготування якої  
запровадив  і був її  постійним спонсором  
Ващенко  Анатолій  Олександрович. 

В цей день завжди відзначали  і спортивні 
досягнення, якими радували нас наші 

футболісти. Підсумки підводили,  як правило, від  Трійці до 
Трійці. За нинішній  період  футбольний клуб «Зазим’є»  
став володарем весняного клубу ім. Юхти  та  срібним  
призером  чемпіонату Броварського району в вищій  лізі.  
Наш  граючий  тренер  Мануйленко  Дмитро  став кращим  
гравцем і кращим бомбардиром  чемпіонату 2019. 

Введення в дію футбольного майданчика з штучним 
покриттям дало можливість розвитку і дитячого футболу. 
Сьогодні вже заявлено три дитячі команди,  в яких бере  
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участь 50 дітей, що роблять свої перші 
кроки у великому футболі, одержують і 
свої перші перемоги і досягнення. 

Заслуговують доброго слова і наші 
боксери, які тренуються в спортивному 
клубі  «Патріот», засновником  і 
незмінним тренером якого є Тюрін 
Сергій. Вихованці його клубу досягли 
самих  високих нагород, серед яких:  

- Ловчинська  Марія (майстер  спорту  
міжнародного класу) – фіналістка  
чемпіонату України серед  дорослих, 
чемпіонка кубку України серед  
дорослих, чемпіонка України  віком до 
22 років,  член  національної  збірної. 

- Ловчинський Дмитро (майстер 
спорту)  – бронзовий призер чемпіонату  
України серед дорослих, чемпіон 
України віком до  22 років, другий номер збірної команди 
України  та претендент  на  поїздку на  Олімпійські  Ігри. 

- Сергієнко Назар, Головенко Ілля, Горстка Мирослав, 
Сергієнко  Даша – чемпіони  Броварського району; 
Войський Артур, Сапон Роман – призери чемпіонату 
Київської  області. 

- Сергієнко  Максим – учень училища  Олімпійського  
резерву, чемпіон Київської області, 5 місце чемпіонату 
України серед юніорів. 

Добрим словом хочеться 
згадати нині покійного 
тренера з настільного тенісу 
Кушнєра  Олександра 
Федоровича, який  зі своїми 
вихованцями-школярами 
радували нас перемогами на 
районних та обласних 
змаганнях. Серед них  
Андрій Мінаков,  Анна  
Ляміна, Ігор Галькевич, 
Людмила Ляміна. 

Впевнено  заявляє про 
себе  дорослий і дитячий 
волейбол, тренер Галькевич  
Валерій. 

 
Традиційно сільська рада  відзначає  на святі батьків 

новонароджених дітей від Трійці до Трійці, яких у Зазим’ї  
за цей період народилося  36, а саме: 

1.Малюга  Натаніель  Артемович, 01.07.2019; 
2.Гасімов  Дамір Тимурович, 30.06.2019; 
3.Шевцов  Тимур  Олегович, 15.07.2019; 
4.Железняк Лука Віталійович, 28.07.2019; 
5.Іскра Ніколь Денисівна, 02.08.2019; 
6.Кирилюк Еріка Сергіївна, 08.08.2019; 
7.Пирожок  Кирил Вікторович, 09.08.2019; 
8.Горошко  Кіра  Юріївна, 12.08.2019; 
9.Піскун  Лука  Павлович, 10.10.2019; 
10.Стеценко  Маргарита  Дмитрівна, 16.10.2019; 
11.Гаращенко  Марія  Миколаївна, 18.10.2019; 
12.Галицька   Варвара  Володимирівна, 21.10.2019; 
13.Фурдин  Денис Русланович, 23.10.2019; 

14.Коваленко Віра Сергіївна, 27.10.2019; 
15.Деркач Тимофій Григорович, 02.11.2019; 
16.Тіток  Матвій  Володимирович, 11.11.2019; 
17.Опанасенко  Соломія  Олексіївна, 28.11.2019; 
18.Зуб  Назар  Сергійович, 03.12.2019; 
19.Надич  Олексій Юрійович, 05.12.2019; 
20.Богач  Мартин  Романович, 12.12.2019; 
21.Радченко  Тимофій  Юрійович, 19.12.2019; 
22.Якуша  Тарас  Андрійович, 12.01.2020; 

23.Ангелова  Ангеліна  Ігорівна, 22.01.2020; 
24.Парасіч   Матвій  Павлович, 26.01.2020; 
25.Якуша  Максим  Олегович, 29.01.2020; 
26.Пригорницька  Софія  Микитівна, 27.01.2020; 
27.Федюра  Роман  Ігорович, 02.02.2020; 
28.Гришан  Леся Андріївна, 14.02.2020; 
29.Приходько  Роман  Артурович, 02.03.2020; 
30.Димков  Єгор  Денисович, 06.03.2020; 
31.Ткаченко  Марія  Олександрівна, 13.03.2020; 
32.Крівелло Олександра Олександрівна, 18.03.2020; 
33.Плегачов  Павло  Павлович, 24.03.2020; 
34.Шевченко  Артур  Євгенович, 25.03.2020; 
35.Твердохліб  Тимофій Вячеславович, 30.03.2020; 
36.Підіпригора  Майя  Єгорівна, 15.04.2020. 
 



 

 

Щиро дякуємо нашим багатодітним родинам за їх 
батьківський подвиг. Це: 

1.Трусевич Сергій Миколайович, Трусевич Тетяна 
Володимирівна (Анастасія, 2006 р. н., Володимир, 2008 р. 
н., Сергій, 2011 р. н.); 

2.Воробйов Микола Миколайович, Воробйова Євгенія 
Миколаївна (Микола, 2006 р.н., Тихон, 2009 р.н.. 

Платон, 2011 р.н., Лук’ян, 2013 р.н.); 
3.Яковенко Дмитро Вікторович, Яковенко Надія 

Анатоліївна (Андрій, 2007 р.н., Владислав, 2010 р.н., 
Павло, 2012 р.н., Євгеній, 2016 р.н.); 

4.Борода Григорій Володимирович, Борода Юлія 
Вікторівна (Володимир, 2006 р.н., Анастасія, 2008 р.н., 
Ангеліна, 2013 р.н.); 

5.Барбон Олександр Васильович, Барбон Тетяна 
Сергіївна (Анна, 2006 р.н., Анастасія, 2013 р.н., Валентина, 
2015 р.н.); 

6.Халімоненко Наталія Петрівна, Халімоненко Олексій 
Вікторович (Назар, 2005 р.н., Захар,2007 р.н., Єгор, 2009  
р.н.); 

7.Степанова Ольга Василівна, Степанов Денис 
Петрович (Владислава, 2002 р.н., Мілана, 2008 р.н., Дамір, 
2016 р.н.); 

8.Крулько Роман Михайлович, Крулько Олена 
Олександрівна (Іванна, 2013 р.н., Олександра, 2013 р.н., 
Богдан, 2017 р.н.); 

9.Погребняк Дмитро Володимирович, Погребняк 
Альона Віталіївна (Віталій, 2008 р.н., Іван, 2010 р.н., 
Ілля, 2015 р.н.); 

10.Трач Юрій Юрійович, Трач  Ірина Миколаївна 
(Олександр, 2008 р.н., Анастасія, 2011 р.н., Нікіта, 
2016 р.н.); 

11.Ковганіч Дмитро Володимирович, Ковганіч 
Наталія Олександрівна (Тімур,  2010 р.н., Данііл, 2013 
р.н., Гліб, 2015 р.н.); 

12.Стецюк Юлія Володимирівна, Стецюк 
Володимир Володимирович (Данило, 2012 р.н., 
Дмитро, 2016 р.н., Кирил 2016 р.н.); 

13.Лукашенко  Світлана Олексіївна, Лукашенко 
Валерій (Анна, 2003 р.н., Наталія, 2013 р.н., Ксенія, 
2017 р.н.); 

14.Федюра Світлана Григорівна, Федюра  Ігор  
Юрійович (Поліна,  2009 р.н., Меланія, 2012 р.н., Роман, 
2020 р.н.); 

15.Русанов Владислав Олегович, 
Русанова  Мирослава Юріївна (Дарія, 
2008 р.н., Артемій, 2011 р.н., Евеліна, 
2014 р.н., Адріана-Маріель, 2017 
р.н.); 

16.Слинько Анатолій 
Миколайович, Слинько Наталія  
Миколаївна (Анна, 2006 р.н., Павло, 
2009 р.н., Іван, 2015 р.н.). 

 
Намагаємося  не обділити увагою 

і людей похилого віку, а сама 
ювілярів, яким виповнилося:    70 
років  -  26 чол., 75 років – 11 чол., 80 

років – 7 чол., 85 років – 7 чол., 90 і старше  -  11 чол. 
Це  наші  старожили: 
Приходько  Павло Іванович, 05.09.1923; 
Спичак Ганна Яківна, 10.02.1925; 
Швидак Ольга Павлівна, 27.05.1925; 
Литвиненко  Катерина Михайлівна, 23.04.1926; 
Селик Марія Єгорівна, 01.09.1926; 
Міщенко  Кирило   Григорович, 31.03.1927; 
Рудницька  Анастасія  Григорівна, 27.06.1927; 
Литвиненко Софія Єгорівна, 12.03.1928; 
Корнійчук  Софія  Кирилівна, 27.03.1928; 
Черняк   Надія     Панасівна, 24.07.1928; 
Касянчук Надія Іллівна, 06.06.1930.  
 
25 років! За цей період змінилося і наше село. 

Прекрасні новобудови  потопають  в зелені, 
заасфальтовані і освітлені  вулиці ще більше підкреслюють 
їхню ошатність. Збудовані нові соціально важливі об’єкти:  
амбулаторія, духовний центр, дитячий садочок, 
каналізаційна мережа, сучасне водопостачання. Новий 
статус і вигляд має наша школа, торгівельна мережа 
представлена сучасними, просторими, зручними  
магазинами.  Прикрасою села став житловий комплекс 
«Десна-Резиденс». 

Село розбудовується, воно привабливе  для 

проживання, для інвесторів, всі ці зусилля  місцевого  
самоврядування створили умови  для  узаконення нашого 
ОТГ з центром у Зазим’ї.  

Сподіваємося, що в новому статусі село вийде на більш 
високий  рівень соціально-економічного розвитку.

  



 

 

  

Робота на два села 
 

Школа. На даний час завершуються роботи зі 

встановлення системи пожежної безпеки в Зазимському 

НВО. Роботи здійснюються повністю за рахунок 

фінансування з районного бюджету. Реалізований проект 

збільшить рівень безпеки учнів та вчителів школи. 

Розпочато облаштування внутрішнього подвір’я 

Погребського НВО. В планах, зокрема, асфальтування 

доріжки зі сторони футбольного поля та переобладнання 

великої клумби між корпусами школи. Детальніше про 

цей проект будемо писати після завершення всіх робіт. 

Освітлення та електропостачання. Вслід за 

освітленням вулиць Н.Барбон, Будівельників та частини 

Лісової в Зазим’ї і вулиці Тополиної в Погребах, про що ми 

писали в попередньому випуску, завершено встановлення 

покращеного освітлення по вулиці Майданівська в 

с.Погреби. На Майданівській змонтовано LED-освітлення 

на кронштейнах, як це раніше було зроблено по вулиці 

Єдності, Соборній, Ватутіна і Столичній. Таким чином, 

своєрідне Погребське дорожнє кільце, вулицями якого 

користується найбільша частина автомобілів, має сучасне 

вуличне освітлення, що збільшує рівень безпеки на 

дорозі. 

На даний час прораховується вартість встановлення 

вуличного освітлення по вулиці Залізнична в с.Зазим’є. 

Питання освітлення та асфальтування вулиці Довженка в 

с.Зазим’є вивчається. 

Чудова новина для жителів 

південно-східної частини 

Погребів. Після більш ніж 

дворічних зусиль місцевої влади 

Київобенерго в цій частині села до 

електромережі підключив новий 

трасформатор, який має 

покращити електропостачання 

вулиць Столична та Солов’їна і 

водночас полегшить роботу 

трансфоматора, який обслуговує 

вулиці Ватутіна і Покровську. 

Деякі жителі вже відзначили 

ефект від нового 

трансформатора, побачивши в 

електромережі своїх 

домогосподарств довгоочікувані 

220 В. 

Асфальтування. Невеликими, 

але впевненими кроками 

продовжується асфальтування 

вулиць громади. 21 травня 

заасфальтували частину провулку 

по вулиці Єдності (навпроти 

стоматологічної клініки) та 

частину вулиці Кутузова (вздовж 

паркової зони). Роботи здійснено за рахунок сільського 

бюджету с.Погреби. 

Щодо питань жителів громади про асфальтування 

вулиці Рибальської в с.Погреби та вулиці Осинки в 

с.Зазим’є, то проекти розроблено. Реалізація проектів, 

зокрема, залежить від наявності достатнього 

фінансування та визначені пріоритетності у реалізації 

проектів в наших селах. На жаль, поки що наші можливості 

не наздоганяють наші потреби. 

Відеоспостереження. В селі Погреби встановлено 

додаткові камери вуличного відеоспостереження та 

додаткові монітори відеоспостереження, до яких згодом 

приєднаються відеокамери в с.Зазим’ї. На даний час 

проект встановлення відеоспостереження в с.Зазим’є 

розроблено, фінансування виділено. Згідно вимог 

законодавства, роботи можуть початися після проведення 

відкритих торгів. Таким чином, вже зараз облаштовується 

робоче місце майбутнього офіцера громади, який по 

моніторах зможе спостерігати за порядком в двох наших 

селах. 

Інше. В багатоквартирних будинках в с.Зазим’ї  по 

вул.Київська (Хутір) замінено застарілу мережу 

водопроводу. 

Завершується розробка проекту зі встановлення 

світлофору на перехресті вулиць Майданівська і Єдності. 

Продовжується місячник 

благоустрою (обкошуються 

узбіччя, прибирається сміття) в 

Зазимській ОТГ. Здійснюються 

підготовчі роботи до 

облаштування парку по 

вул.Київській в с.Зазим’є. 

Вздовж вулиці Ватутіна (від 

повороту на Лісову і Промислову 

до Столичної) за підтримки 

підприємства «Аква Родос» 

облаштовується газон. Раніше 

узбіччя було прибрано та замість 

чагарників висаджено хвойні 

дерева. На перспективу з іншого 

боку дороги планується 

будівництво тротуару. 

Більше інформації про 

діяльність Зазимської сільської 

ради в перші чотири місяці 

існування ОТГ можна дізнатися з 

відео «Перше інтерв'ю Крупенка. 

Чотири місяці громаді: перемоги, 

проблеми, перспективи» на 

YouTube-каналі KRYVOBOK та зі 

статті Анатолія Гаркуши в 

Facebook-спільноті «Броварщина» 

від 11.05.2020. 

Діяльність Зазимської сільської ради 



 

 

 

Про коронавірус в громаді 
Вкінці квітня 2020 року було повідомлено про спалах 

коронавірусу COVID-19 в селі Зазим’є в пенсіоні для літніх 

людей «Любов». Будівлю разом з жителями поліція та 

медики взяли під 

свій контроль, 

облаштувавши 

карантинну зону. 

Згодом були 

виявлені нові 

випадки 

зараження в 

Зазим’ї. Зокрема, 

це й жителі 

пансіону 

«Любов» так і 

столичні медики, 

які проживають в 

нашій громаді. 

Загалом, за 

даними Київської 

обласної 

державної адміністрації станом на 26.05.2020 в Зазим’ї 

підтверджено 21 випадок зараження в с.Зазим’ї та 1 

випадок в с.Погреби. В чотирьох померлих жителів 

пансіону «Любов» підтверджено наявність  COVID-19 в 

організмі. 

Про спалах коронавірусу в 

Зазим’ї кілька разів знімали 

репортаж журналісти ТРК 

«Україна». Також 6 травня пряме 

включення розмови з сільським 

головою Крупенком Віталієм 

Вікторовичем здійснював канал 

«UA. Перший». 

 

Послаблення 

карантину 
26 травня 2020 року відновлено 

рух автобусів сполученням 

Пухівка/Зазим’є/Погреби до м.Київ 

(ст.м.Лісова). 

Розклад руху в звичному 

режимі.  
Відправлення з ст.м.Лісова від 

нової зупинки, що знаходиться по 

вулиці Мурманська (див.деталі в 

попередньому випуску). При цьому, погребські і пухівські 

автобуси, як і раніше, від ст.м.Лісова до Троєщини будуть 

їхати через Чернігівську площу (біля ст.м.Чернігівська). 

В автобусах можна перебувати обов’язково в захисних 

масках. Також рекомендовано одягати захисні рукавички. 

Кількість пасажирів повинна відповідати кількості сидячих 

місць в автобусі. 

 

Благоустрій дороги через ліс 
21 травня за підтримки Зазимської 

сільської ради та зусиллями місцевих 

жителів і підприємців було розчищено 

від чагарників узбіччя дороги в лісі 

неподалік повороту до Насіннєвого 

заводу. Окремо варто відзначити 

підприємство «Укрхімпласт» та 

активіста і члена виконавчого комітету 

Мануйленка Дмитра. 

Тепер поворот буде більш 

безпечний, тому що покращиться 

видимість для учасників руху. 

 

 

Допомога захисникам 
На прохання жителя Погребів 

Бондаренка Володимира, який зараз 

знаходиться на передовій на Сході 

України, місцевими підприємцями, волонтерами та 

жителями було зібрано необхідну допомогу для 

будівництва нових бліндажів: скоби, мішки та сокиру. 

Детальніше про збір цієї допомоги можна дізнатися в 

Facebook-спільноті «Вісник Придесення». 

 

Привітання ветеранів 
З нагоди 75-ї річниці закінчення війни проти 

нацистської Німеччини, Зазимська сільська рада привітала 

місцевих ветеранів - учасників Другої світової війни. Це 

Життя громади 

 



 

 

Приходько Павло Іванович (с.Зазим'є) та Марченко 

Михайло Петрович (с.Погреби). 

 

Дорога в Поломах 
Завдяки зусиллям місцевого підприємця Радченка 

Сергія підсипано та вирівняно дорогу через частину 

масиву Поломи, що сполучає погребські вулиці Шевченка 

та Грушевського. 

 

Річниця Зазимського повстання 
6 травня Зазимською сільською радою та жителями 

громади було здійснено покладання квітів до пам'ятного 

хреста зазимським патріотам, що в травні 1920 року 

захищали своє село від російських більшовицьких 

загарбників. 

В «Віснику Придесення» №4(52), березень 2020 та 

№5(53), квітень 2020 опубліковано статтю учениці 

Зазимського НВО Приходько Ірини про Зазимське 

повстання. 

Також рекомендуємо 

ознайомитися з цими 

подіями в книзі «Зазим'є» 

Миколи Барбона та «Село 

Зазим'є на Київщині» Петра 

Клишти. 

 

Фотосесія в ОТГ? 
Парки, що знаходяться в 

Погребах, стають все більш 

привабливими. 

На Майдані 

продовжують висаджувати 

низькорослі рослини, кущі та 

дерева. Тротуарна доріжка 

окреслює майбутні контури 

парку. 

Тим часом, на початку 

травня 2020 року за 

сприяння місцевих підприємців депутати Зазимської ОТГ 

висадили райські яблуні в парковій зоні біля лісу. Їхній цвіт 

відразу почав приваблювати любителів гарних фото. Але 

будьте, будь ласка, обережні - молоді дерева ще дуже 

ніжні. 

День вишиванки 
Щороку в третій четвер травня в Україні відзначають 

День вишиванки. Сотні людей по всій Україні в цей день 

одягають вишиванки на роботу, навчання чи прогулянки. 

Сотні красивих фото з‘являються в соціальних мережах, на 

яких видно різноманітні орнаменти на національному 

українському одязі. Хтось говорить, що носити вишиванку 

– це пафосно. Однак, на наше глибоке переконання, це 

чудово, коли українець не цурається того, що він 

українець, в якого є свої традиції, культура, історія, мова, 

віра, національний одяг. Для чого переймати і захищати 

чуже, за допомогою якого й надалі нами будуть 

спекулювати і маніпулювати ворог нашої держави. 

Ми вирішили теж відсвяткувати День вишиванки та 

запропонували флешмоб учасникам «Вісника 

Придесення» в Facebook. 

За хештегом #вишиванка_отг_2020 в Facebook можна 

побачити красиві фото наших учасників. Троє з них, які 

отримали найбільше вподобань під своїми записами, 

отримали подарунки. Головним 

подарунком є книга історії села Погреби. 

До речі, кожен зможе отримати свій 

примірник книги, звернувшись до 

сільської бібліотеки с.Погреби 

(вул.Єдності, 57, другий поверх 

приміщення Погребської сільської ради). 

Книга стане чудовим подарунком як для 

вас, так і для ваших друзів. Понад 200 імен, 

більше ста цікавих фото. Ця книга має свій 

власний формат, що містить не тільки 

хронологію подій, але й має детальні 

розповіді про деякі періоди історії села та 

кілька багатих родоводів. Книга історії села 

Погреби - це плід роботи десятків людей 

різних поколінь. 

Переможці флешмобу: Бикова 

(Бондаренко) Анна, Селюк (Книш) 

Світлана, Хомко (Улещенко) Ольга. 

Однак, це такий конкурс, де 

переможених нема. Носити національний одяг і пишатися 

цим – це вже перемога!  (Фото шести учасників серед 

дітей з найбільшою кількістю голосів на останній 

сторінці).

 

 

 

 
 

Зазимська сільська рада висловлює співчуття родині Кушнєра Олександра Федоровича, який 
помер 7 травня на 75-му році життя 

 

Олександр Федорович народився 27.07.1946р. в 
м.Гуляй Поле на Запоріжчині. Закінчив енергетичний 
технікум, інститут фізкультури. Працював на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 

на керівних посадах. Замолоду почав займатись спортом. 
Був кандидатом в майстри спорту з легкої атлетики. 
Згодом захопився настільним тенісом, де мав значні 

Оголошення 

 



 

 

успіхи, неодноразово брав участь У Всеукраїнських та 
міжнародних змаганнях, де виборював призові місця:  

Всеукраїнський рейтинговий турнір, Клубний 
чемпіонат України, Міжнародний турнір «Бархатний 
сезон», Міжнародний турнір «Кубок Карпат», 
Міжнародний турнір «LIRS OPEN» та багато інших. 

Сім років тому він за підтримки керівника 
підприємства «Хімпласт» організував секцію з настільного 
тенісу при Зазимському НВК і вже через рік його вихованці 
здобули призові місця на районних змаганнях. Відтоді 
зазимські тенісисти стали постійними фаворитами на 
Броварщині.  

Олександр Федорович був надзвичайно позитивною, 
відкритою, доброю та чуйною людиною, великим 
життєлюбом, вимогливим до себе та інших. Він не любив 
фальші, вірив людям, таким було і його оточення. Будував 
плани на майбутнє, цінував кожну хвилину свого життя. 
Раптова смерть зупинила політ його думок і рух його 
м’язів, але пам’ять про нього залишиться в зроблених 
справах, в серцях всіх тих з ким він дружив і спілкувався. 

 

(Бібліографічну довідку підготував Книш С.С.) 

 

 

 

 

 

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

Касянчук Надія Іллівна, жителька с. Зазим’є – 6 червня – 90 років. 
Гузенко Євдокія Яківна, жителька с. Погреби – 7 червня – 85 років. 
Бордюг Галина Миколаївна, жителька с. Зазим’є– 19 червня – 70 років. 
Пустовалова Любов Іванівна, жителька с. Зазим’є – 27 червня – 70 років. 
Ралко Галина Михайлівна, жителька с.Погреби – 14 червня – 70 років. 
Козловець Наталія Миколаївна, жителька с.Погреби – 10 червня – 50 років. 
 

Бондаренко Олег Вікторович, секретар Зазимської сільської ради – 12 червня. 
Марченко Олексій Анатолійович, депутат Зазимської сільської ради – 23 червня. 
 

Хай зорями радість Вас осипає, 

Природа здоров'ям наділить міцним. 

Вас з днем народження ми привітаємо. 

Хай щира любов завітає до кожного в дім! 

 

 
Вітаємо працівників Погребської та Зазимської амбулаторій з Днем медичного працівника 

(21 червня) 
 

Висловлюємо найтепліші слова вдячності представникам найгуманнішої у світі професії, тим, хто не 

жаліючи зусиль і часу приймає на себе важкий тягар людського болю страждань, оберігає найцінніше, що є 

у людини – її життя. Адже здоров’я нації є базовою умовою нормального розвитку країни, її благополуччя. 

Прийміть побажання міцного здоров’я і благополуччя Вам, Вашим рідним і близьким. Нехай збудуться всі 

Ваші задуми, а віра і оптимізм завжди залишаються з Вами! 

Вітання 
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