
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не тільки літо в розпалі 
 

З настанням літа роботи в ОТГ не зупинилися і не 

відправилися на канікули. Реалізація багатьох проектів в 

самому розпалі. 

За червень виконано багато завдань, які Зазимська 

сільська рада спільно з однодумцями поставили перед 

собою. 

Встановлення пожежної сигналізації в Зазимському 

НВО закінчено, що робить будівлю безпечнішою для учнів 

та вчителів.  
Реконструйовано частину вуличного освітлення в 

с.Зазим’є. Зміни торкнулися таких вулиць, як Квітнева, 

Каштанова, Грушевського. Незабаром розпочнеться 

реалізація проекту в 

районі вулиці 

Залізничної (с.Зазим’є). 

Тут планується не тільки 

встановлення мережі 

вуличного освітлення, 

але й оновлення 

території біля бювету, 

поклонного хреста та 

в’їзду в село. Зараз 

проект знаходиться на 

доопрацюванні, тож 

про його результати 

будемо говорити по 

факту. 

Облаштовуються 

зони відпочинку в селі 

Зазим’є (р.Десна) та 

с.Погреби (р.Кодак). 

Віднині відвідувачі можуть відпочити під новими навісами 

та на дерев’яних лавах, а за потреби скористатися 

біотуалетами. Велике прохання до всіх: ПРИБИРАЙТЕ 

ПІСЛЯ СЕБЕ! 

В Погребах за цей час відкрито два дитячих 

майданчики. Об’єкт на розі вулиці Гончара і Покровської є 

абсолютно новим, адже ще кілька місяців тому тут були 

зарослі дерев та кущів. Натомість дитячий майданчик по 

вул.Світанковій був і раніше, однак в червні всі старі 

споруди з нього прибрали та встановили все нове. Обидва 

об’єкти огороджені та замикаються на ніч на ключ 

задля збереження цих дитячих зон відпочинку. 

В той час роботи по реконструкції шкільного 

подвір’я Погребського НВО тривають. 

Будівництво сходів та пандусу знаходиться на 

завершальній стадії. Також до актової зали школи 

закуплено стільці, що створить додатковий 

комфорт для глядачів під час відвідування 

шкільних концертів та інших заходів.  
За рахунок місцевого бюджету с.Погреби 

придбано потужний генератор, який під час 

планових та аварійних відключень електроенергії 

зможе забезпечувати електроенергією основні 

соціальні об‘єкти центру села, які знаходяться 

поряд. 

Випуск № 7(55), Червень 2020 

Щомісячник Зазимської об’єднаної територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 



 

 

 
 

В підшефних селах. Потреба підшефа 
(в оригіналі стаття російською мовою. Автор: П.Реков) 

 

З газети «Пролетарська правда». Випуск №58 від 12.03.1925 року 
 

В 7-му річницю Жовтневової революції 6-ю 

топографією спільно з Ветеринарним інститутом було 

взято шефство над двома селами – Зазим’є та Погреби. 

Села ці розташовані в 18 верствах від Києва, але 

проїжджих доріг до них нема. Все ж, з часу прийняття 

шефства налагоджено майже безперервний зв’язок. До 

цих пір було 17 виїздів окремих товаришів. Села 

розташовані в трьох верствах одне від одного. Село 

Зазим’є більш населене, має свій кооператив, який існує 

близько одного року, з місячним оборотом в 2 тис.руб., з 

кількістю членів в 208 осіб, має кредит в Сорабкопе (рос.: 

Союз рабочих и крестьянских обществ потребителей – 

ред.). Зараз, у зв’язку з ростом кількості членів, будується 

нова крамниця. В селі Погреби кооператив дещо слабший, 

оборот його – 600 руб. 

Школи, як в Зазим’ї, так і в Погребах, розташовані в 

колишніх поповських будинках. Школи не налагоджені: 

тиснява та бруд в Зазим’ї, напівзруйноване приміщення – 

в Погребах. Першою задачею шефів, як тільки 

налагодиться зв’язок (поки що – бездоріжжя), має бути 

приведення в порядок шкільних приміщень. 

В Погребах при хаті-читальні, крім читок, є так звані 

гурткові десятники, які читають газети по хатам. При хаті-

читальні в Зазим’ї є гуртки: музичний та драматичний, які 

не працюють через відсутність керівників. Те ж саме й з 

місцевим театром. 

Шефами для хати-читальні с.Зазим’є дещо вже 

зроблено в плані її обладнання: виготовлені столи, лави, 

засклено приміщення та придбано лампи. 

Не налагоджено роботу комсомолу. В Зазим’ї  

осередок складається з 16 осіб, але робота слабка. 

Секретар осередку неактивний. 

Чого потребують підшефні села? В першу чергу, 

літературу: підручники, зошити, олівці, карти, глобуси та 

інші навчальні  інструменти. Отримано лист від учнів 

трудової школи Зазим’я з проханням надіслати популярну 

революційну літературу: як скинули царя, про Шевченка, 

про Карла Маркса та ін. Селяни просять надсилати журнал 

«Глобус». 

Товариші, які виїжджають на село, провели цілий ряд 

доповідей та лекцій, до того ж  вияснили, що селяни 

набагато краще слухають лекції студентів ветінституту, як 

наприклад, лекцію «Мікроби і їхнє значення в природі» за 

допомогою експериментів з мікроскопом.  Не дивлячись 

на богослужіння в церкві, всі селяни були на цій лекції, 

зацікавилися нею та задавали лектору багато питань. 

Наступних студентів приймали з великою радістю. Лекція 

«Хімічні та фізичні явища в природі» викликала в селян 

чимало питань та аплодисменти. Старий селянин, 

потискуючи руку лектору, сказав: «О-це, якби своїми 

очима не бачив, то сказав би, що бреше» (слова  чоловіка 

записані українською мовою. – ред.). 

Студентами на селі виявлена епідемія  Бешиха у 

свиней. Селяни просили надіслати ліки від цієї хвороби. 

В селі Зазим’є сильно розповсюджений сифіліс. В селі 

Погреби сифіліс майже не спостерігається.  Селяни 

просять прислати лектора, який ознайомив би їх  з цією 

хворобою та методами її лікування. 

Звичайно, лекція – діло хороше і багато всього може 

попередити, але наша задача – всесторонньо допомагати 

підшефним  селам в боротьбі з цими хворобами, 

необхідні засоби і ми повинні їх дістати. 

(Матеріал надано Селиком Віталієм). 

 

 

 

Футбол виходить з карантину 

З пом’якшенням вимог до карантину футбол в Україні 

почав оживати. Відновилися спортивні змагання і в 

нашому регіоні. Наприкінці травня – на початку червня 

футбольні колективи ОТГ провели кілька товариських 

поєдинків з іншими командами, після чого розпочалися 

офіційні матчі. 

6 червня в рамках четвертого туру Меморіалу 

Кірсанова ФК «Десна» зустрілася з ФК «Полісся» зі Ставків. 

Удача була не на боці біло зелених – 4:1. Єдиний м’яч за 

погребський колектив забив Слюсар Євген. Наступного 

дня в п’ятому турі деснянці зустрілися з «Базисом» з 

Кочубіївки. Нічия 1:1 не допомогла біло-зеленим вийти з 

групи. Взяттям воріт відзначився Воробей Андрій. 

13 червня на погребському центральному стадіоні 

відбулася найулюбленіша для нашої громади подія – в 

товариському матчі зустрілися ФК «Десна» та ФК 

«Зазим’є». Господарі виявилися сильнішими – 3:1, хоча 

зазимці показували досить хорошу гру. 

20 червня розпочався чемпіонат Київської області з 

футболу у вищій лізі. ФК «Десна» на виїзді мінімально 

поступилася «Кудрівці» з Ірпеня – 2:1. Успішно реалізував 

пенальті Руженцев В’ячеслав. 

Наступного дня інші два колективи ОТГ розпочали свій 

шлях в цьогорічному поході за районними трофеями. В 

першому турі вищої ліги Броварщини ФК «Зазим’є» на 

виїзді переграв красилівській «Металург» - 0:2 завдяки 

Історія рідного краю 

Спорт 



 

 

вдалим пострілам Мануйленка Дмитра та Кругляка 

Ярослава. Тим часом ФК «Десна-2», яка заявилася в першу 

лігу району, на калинівському полі розбив ФК 

«Красилівку» - 0:8. Голами відзначилися: Слюсар Євген (2), 

Сторожук Максим (2), Марченко Сергій, Маїсєєв Данііл, 

Антонов Андрій, Бруєнко Сергій. 

Варто зазначити, що на початку червня Зазимська 

сільська рада зробила приємний подарунок для 

вихованців дитячої школи та дорослої команди ФК 

«Зазим’є», закупивши для них спортивні костюми та 

тренувальну форму. 

 

 

Тепло душі 

В сонечка промінчик попрошу 

Вистачить для всіх та на багато 

На іскринки його розложу 

Будуть всі зігріті, мама й тато. 

Міцно, бережно в руці тримаю 

Ту іскринку, що залишила у себе 

Тож зігрію всіх теплом, я вірю й знаю, 

Що іскринку збережу, мамо, для тебе. 

В неба ясні зорі попрошу, 

Щоб в житті світили кожному в дорозі 

І роса, яку у полі я зберу, 

Стане в спеку на шляху у допомозі. 

З обережністю я вітеречка попрошу, 

Щоб в житті не був він поперечним 

Не стояв холодним й злим він на шляху 

Лиш для щастя був супутником безпечним. 

У землі земної сили попрошу 

Хоч маленька, щоб змогла це все зробити 

Що хотіла, я зробити поспішу, 

Щоб на світі усім добре було жити. 

Я людей, тварин, птахів люблю 

Тому хочу всього цього я не марно 

Любов й тепло з кожним розділю, 

Щоб жилося всім спокійно й дуже гарно.

                                                                                                                                    Марченко Тамара 
(вул.Шевченка, с.Погреби)

  

 

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

Калениченко Ольга Віталіївна, листоноша с.Зазим’є – 24 червня – 40 років. 
Громова Крістіна Ігорівна, асистент вихователя КЗДО «Академія дитинства» –28 червня–35 років. 
Ярошенко Олена  Олексіївна, депутат Зазимської сільської ради – 16 липня – 35 років. 
Деменіна Ольга Іванівна, жителька с.Погреби – 9 липня – 70 років. 
Чиж Тетяна Віталіївна, заступник директора Погребського НВО – 22 липня – 40 років. 
Бондаренко Володимир Миколайович, водій СПК с.Погреби – 16 липня – 60 років. 
Кондратова Тамара Федорівна, жителька с.Погреби – 10 липня – 60 років. 
Ковалевський Віктор Вікторович, житель с.Погреби – 4 липня – 80 років. 
 
Соколюк-Кліщ Оксана Юріївна, керівник гуртка КЗДО «Академія дитинства»  – 14 червня. 
Шаповал Леся Олександрівна, вихователь КЗДО «Академія дитинства»  – 28 червня. 
Касянчук Максим Володимирович, вчитель фізкультури Зазимського НВО – 9 червня. 
Пащак Ірена Радіонівна, зав.бібліотеки Зазимського НВО – 10 червня. 
Потоцька Катерина Савеліївна, асистент вчителя початкових класів Зазимського НВО –12 червня. 
Пушкар Лілія Олександрівна, двірник Зазимського НВО –19 червня. 
Фурманчук Тетяна Вікторівна, вчитель початкових класів Зазимського НВО –25 червня. 
Бондар Наталія Леонідівна, вчитель початкових класів Зазимського НВО – 30 червня. 
Бублій Юрій Анатолійович, житель с.Погреби – 20 червня. 
Титаренко Денис Анатолійович, житель с.Погреби – 13 червня. 
Некрашевич Петро Андрійович, житель с.Погреби – 15 червня. 

Наша творчість 

Вітання 



 

 

 
 

Відкриття студії розвитку дитини в Погребах! 
 

«Логомозок» – новинка в освітньому просторі Погребів та Зазим`я! 

Робота студії «Логомозок» направлена на всебічний розвиток дитини. 

Наш спеціаліст вчитель-логопед допоможе виправити вади мовлення, 

а вчитель початкових класів підготує дошкільника до успішного вступу 

в 1 клас! 
 

Напрямки роботи вчителя-логопеда: 

•Виправлення звуковимови у дітей та дорослих; 

•Активізація мовлення;  
•Накопичення словника; 

•Усунення недоліків мовлення; 

•Розвиток психічних процесів та нейророзвиток; 
 

Вчитель початкових класів допоможе покращити: 

•Навички читання та письма;  

•Математичні здібності дитини; 

•Рівень розвитку психічних процесів (пам`ять, мислення, увагу); 

•Підготує руку до письма, покращить моторику та координацію, 

орієнтацію в просторі дитини; 

   Заняття з дітьми проходять у цікавій, ігровій формі у поєднанні з 

сучасними інтерактивними технологіями! Наші спеціалісти володіють 

достатнім практичним досвідом, вміють провести заняття цікаво, 

креативно та продуктивно і досягти бажаного результату! 
 

   Чекаємо вас на діагностику та заняття за адресою: с. Погреби, вул. Єдності 57. 

Viber: 093-51-51-630; 097-751-65-64; e-mail: logomozok@gmail.com; Facebook, Instagram: LOGOMOZOK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Вашій дитині потрібен логопед якщо: 
•В 3 роки і пізніше: -дитина мало розмовляє і малозрозуміло для оточуючих; - вимовляє неправильно звуки 
П,Б,В,Ф,М,Х,Г,К,Н,Т,Д,С,З,Ц. 
•В 4 роки і пізніше: -дитина спотворює слова; -допускається граматичних помилок (рід, число, відмінок); -
неправильно вимовляє звуки Ш, Ж, Ч, Щ. 
•В 5 років і пізніше: -мовлення звучить не зв'язно; -дитина плутає звуки; - вимовляє неправильно звуки Л, Р;  
•В 7-8 років і пізніше: - дитина складно засвоює процес читання; - дитина допускає специфічні помилки на письмі 
(плутає звуки, пише дзеркально, забуває елементи букв, пропускає букви тощо);  

      Звуковимову легко можна виправити і будучи дорослим! 
 

Оголошення 
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Черговий випуск «Вісника Придесення» можна отримати в редакції 

Шановні платники податків! 
 

Просимо Вас до 30.07.2020 р. сплатити 

земельний податок та добровільні внески, 

а також податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 
 

В разі несплати податків Вам будуть 

нараховані пеня та штрафні санкції 

Броварською ОДПІ. 

Стань автором «Вісника Придесення»! 
 

Ви маєте здібності написання хороших 

текстів, знаєте цікаві розповіді з історії рідного 

краю, хочете стати журналістом? 

Долучайтеся до створення «Вісника 

Придесення»! Опишемо сьогодення нашої 

громади разом! Зробимо внесок в історію краю 

для майбутніх поколінь! 

Контактні дані нижче. 

mailto:pogr-pres@ukr.net

