
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влада працює. Громада допомагає 
 

Розвиток громади неможливий без компетентного 
керівництва, яке сумлінно з дня в день виконує свою 
роботу. Але цей розвиток є більш реальним, якщо люди 
підтримують дії місцевої влади і сприяють цьому 
розвитку. 

Практично всі основні великі дорожні артерії 
Зазимської ОТГ є заасфальтованим. Однак є вулиця 
Осинки з великою протяжністю і з далеким від ідеального 
дорожнім покриттям. На заасфальтування всієї вулиці 
дуже важко виділити фінансування, тому в серпні було 
відремонтовано частину вул.Осинки, де дорога була 
найбільш розбита. Фінансування здійснювалося з 
місцевого (15%) та районного (85%) бюджетів. Також 
осторонь благоустрою вулиці не залишилися місцеві 
жителі. Вони зібрали понад 100 тис. грн, щоб зробити 
доасфальтування в районі перехрестя вулиць 
Осинки/Польова та засипати частину вулиці Осинки 
щебнем. Таким чином, завдяки небайдужості місцевих 
жителів дорога стала ще кращою. 

Ще одним проявом активної позиції громади є 
допомога місцевого підприємця Галицького Володимира. 
Він подарував для наших комунальників і пожежників 
набір ключів та дизель-генератор, які будуть 
використовуватися під час виїзних ремонтних робіт на 
території Погребів та Зазим'я. 

Продовжується освітлення вулиць. В останні тижні 
було змонтовано вуличне освітлення вулиць Травнева, 
Молодіжна, Богуна (с.Зазим’є) та вул.Незалежності 
(с.Погреби). 

Набуває нового вигляду центр с.Погреби. З 
асфальтуванням доріжок на території школи було також 
встановлено лавки біля футбольного поля зі штучним 
покриттям. Тепер батькам слідкувати за тренуванням 
своїх дітей в футбольній школи «Десни» буде зручніше. 

Тим часом закінчено перший етап реконструкції 
центру, який складається з: розширення вулиці Соборна 
(від будівлі відділення зв'язку до школи), встановлення 
нового паркану школи (від дитячого садочку до 
центрального входу школи), облаштування тротуару з 
прокладанням на ньому плитки, облаштування переходу 
біля відділення зв'язку, будівництво водовідводу. 
Найближчим часом планується розпочати другий етап 
реконструкції центру с.Погреби, який повинен зробити 
перетин вулиць Соборна і Єдності більш зручним і 
безпечним як для перехожих, так і для автомобілів.  

За традицією, літо – це найкращий час для ремонтів в 
школі. В Погребському НВО підходить до завершення 
ремонт на другому поверсі, який включає в себе 
укладання плитки в коридорах, заміну дверей та ремонт в 
деяких кабінетах. 

В Зазимському НВО   робота теж 
кипить. Тут, зокрема, встановлено майже 
30 камер відеонагляду (всередині і по 
периметру території). Також завершено 
встановлення пожежної сигналізації. Всі 
системи є сучасними і дуже якісними. 
Наприклад, зображення відеокамер 
чудово видно навіть в нічний час при 
поганій видимості. 

Закінчено проект «Безпечне село» в 
с.Зазим’є, завдяки якому встановлено 11 
камер відеоспостерження території 
населеного пункту та 2 камер з 
автоматичною фіксацією автомобільних 
номерів. 

В бюветі, що знаходиться в с.Погреби 
біля центрального стадіону, встановлено 
фільтри, які будуть пом’якшувати воду та 
очищати її від заліза і марганцю. 
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Щомісячник Зазимської об’єднаної територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 



 

 

  

 

Про громадську активність 
 

Безперечно, кожному з нас (мешканцям Зазимської 
територіальної громади) пощастило бути свідками того, як 
може розвиватися будь-яка громада за умови 
правильного та чесного управління. Протягом останнього 
десятиліття ми із захопленням спостерігали за тим, як наші 
села Погреби та Зазим’є невпинно змінюються, 
розростаються, гарнішають, стають прикладом для інших 
сіл. Школи, дитсадки, спортивні та дитячі 
майданчики, вуличне освітлення, сміттєві 
баки та ще багато-багато інших об’єктів, які 
за цей час докорінно змінилися або яких 
взагалі раніше не було, а зараз вони є 
всюди. 

Згадайте, яким було колись футбольне 
поле в центрі села Погреби, якою була 
територія, де зараз знаходиться штучне 
футбольне поле чи де була водонапірна 
башта. Якими не так давно були дороги 
наших сіл. Зона відпочинку на Кодаку, або ж 
канава на Майдані. Все не стоїть на місці, все 
розвивається, все змінюється, стає кращим. 
Незмінними залишаються лише людський 
егоїзм, байдуже ставлення до 
навколишнього середовища та уперта 
позиція «моя хата скраю, я нічого не знаю». 
Але, як в будь-якому правилі, і тут є 
виключення. 

В 2013 році за ініціативи активної молоді села Погреби 
було збудовано спортивний майданчик (добудовано в 
2014 році – ред). Відразу ж після будівництва майданчика 
на його території почали проводити всілякого роду 
спортивні змагання: Workout, волейбол, настільний теніс. 
Пізніше, з розвитком села, він став дещо занедбаним, та 

не витримав конкуренцію проти нових, більш сучасних 
спортивних майданчиків.  

І ось після семи років з моменту його будівництва, 
виникла ідея дещо реставрувати цей майданчик, 

вдихнути в нього життя, пофарбувавши його. Реставрація 
не зайняла багато часу та коштів. На все пішло в сумі десь 
біля п’яти годин та 600 грн. А також знадобилося 11 
людей, які відгукнулися на цю ідею, знайшли час та 
зробили роботу взагалі безкоштовно. Щось робити 
безкорисно, на благо інших – така рідкісна риса характеру 
в наш час. 

Висновок: не потрібно чекати, що хтось зробить щось 
за вас. Побачивши якесь місце, де потрібно прибрати 
сміття, полагодити лавку, підфарбувати щось, не потрібно 
заходити в Фейсбук та розповідати про проблеми села 
всім. З власного досвіду скажу, що якщо людина хоче 
ДІЙСНО вирішити проблему, вона не горланить про неї на 

весь Інтернет, а шукає шляхи її вирішення. 
Хочеш щось зробити – зроби сам.  

Окремо хочу відзначити людей, якщо їх 
можна так назвати, які руйнують об’єкти на 
території нашого села. Шкода, що вашого 
інтелекту вистачає лише на те, аби щось 
зламати чи зруйнувати, або ж засунути сміття 
в трубу на спортивному майданчику. І дуже 
прикро, що ви живете в такій квітучій та 
прекрасній громаді, як наша. Ви на це не 
заслуговуєте. 

Дякую групі волейболістів, які підтримали 
ідею й прийшли на суботник, показавши тим 
самим, що гідні називати себе погребцями. 
Ви – майбутнє нашої громади та України 
загалом. Адже на таких, як ви, тримається світ 
в умовах тотального поклоніння фінансам та 
ери егоїзму та цинізму. 

Дякую місцевій владі в особі сільського 
голови Віталія Вікторовича за фінансування 

ідеї. Завжди приємно мати справу з професійними 
людьми. 

Бойко Андрій 

Життя громади 



 

 

Не забуваємо про братів наших менших 
 

Уже 27 років у третю суботу серпня світ відзначає 
День безпритульних тварин. 

Девізом для багатьох об’єднань, що займаються 
допомогою безпритульним тваринам, стали слова 
засновника WWF Пітера Скотта: «Нехай ми не 
зможемо врятувати всіх, кого б нам хотілося, але ми 
врятуємо набагато більше, ніж ті, хто навіть не 
намагався». 

В Україні одна з найбільш складних ситуацій із 
безпритульними тваринами у світі. За даними 
досліджень Washington Post наша країна увійшла у 
ТОП-10 за кількістю тварин-безхатченків серед 54 
світових держав. 

У нашій країні домашні улюбленці не захищені 
законодавством, тому випадки викидання тварин на 
вулицю настільки поширені. Більш того, за 
статистикою, близько 75% безпритульних собак і 
кішок колись були домашніми.  

Для порівняння: у європейських країнах завести собаку 
чи кота доволі складно й дорого. Тож цей вибір господаря 
завжди свідомий, а не ситуативний. Кожна тварина 
обов’язково чіпується та потрапляє у загальну базу, 
опиняючись під контролем держави. А якщо якомусь 
горе-господарю прийде в голову викинути тварину на 
вулицю – його чекає «драконівський» штраф та інші суворі 
санкції. Тварина ж потрапляє у сучасний притулок, де 
довго не затримується. Охочі безкоштовно взяти 
чотирилапого улюбленця завжди є. 

Турботі про тварин присвячують час цілий ряд 
організацій, благодійних фондів та багато волонтерів. 

Погребська школа та її учні беруть участь у благодійних 
акціях, таких як: «Серце до серця», «5 картоплин», 

допомога воїнам АТО, людям пенсійого віку, малечі з 
дитячих будинків. Також погребські школярі допомагають 
безпритульним тваринкам. Наприкінці минуло 
навчального року ми влаштували ярмарок, на якому учні 
продавали та купували солодощі, а за гроші, що були 
зібрані, придбали їжу для собак та котів і відвезли до 
одного з найбільших притулків для бездомних тварин  
«Сіріус», де нам були дуже раді.  

   Уже два десятиліття притулок піклується про 
бездомних тварин Києва та області, забезпечує їм 

проживання, лікування, вакцинацію, стерилізацію, 
знаходить для них родини, допомагає гуманно 
вирішувати проблему великої кількості безпритульних 
тварин. За роки існування притулку більше 4500 тварин 
отримали щасливе життя у нових родинах. Зараз у 
«Сіріусі» проживає близько 2500 собак і котів, які все ще 
чекають на свою родину. Притулок досить великий, і тому 
важко прогодувати таку кількість тварин. «Сіріус» існує 
лише на пожертви меценатів і благодійників. Тож і ми 
вирішили не залишатися в стороні.  

   Приїхавши на територію в 4 гектари, ми були 
здивовані величезною кількістю вольєрів. Наглядач 
сказав, що зараз там проживає понад 2 тисячі собак, 
близько 500 котів,  2 кози і навіть лисиця. І лише 9 

наглядачів на всю цю кількість тварин. Робота там не 
припиняється. Вона цілодобова, і кожен займається 
своєї справою.  

  Нам доручили рознести воду для собак. Це було не 
важко, але приємно робити щось хороше для тварин. 
Усі вони чекали ласки, любові, а їхні очі просили 
забрати тварин у теплі родини.  

  Після нашої допомоги ми вирішили обійти 
територію і подивитися на всіх мешканців… А коли ми 
збиралися додому, до притулку «Сіріус» приїхали з 
допомогою працівники столичного готелю.   

Враженнями поділитися хочеться, бо приємно 
усвідомлювати, що учні нашої школи не байдужі, і тому 
вони проявляють ентузіазм, допомагають та 
піклуються про безпомічних тварин.  

Тож запрошуємо долучитися допомогти 
безпритульним тваринам кожну школу й родину. 
 

Президент школи Охмак Маріна 
Педагог-організатор Негода Оксана 

Михайлівна  
 

На фотографіях: учениці Погребського НВО 
Хакімова Каріна, Охмак Маріна, Лавріненко 
Стефанія та педагог-організатор Негода Оксана 
Михайлівна



 

 

У кожному з нас – цілий світ! 
 

На вулиці було особливе літо 2020. Особливе тим, що 
всі ми є заручниками пандемії COVID-19. Карантин вніс 
свої корективи в суспільне життя людей та навчальний 
процес.  Але час на місці не стоїть. І наразі варто подумати 
про те, що вересень все ж прийде і розпочнеться 
навчальний рік. Особливим він буде для самих маленьких 
жителів нашої громади. Перший раз у перший клас! Але 
кому як не батькам піклуватися про майбутнє. Тому 
завдання дорослих зробити все можливе для повноцінної 
адаптації та розвитку нашого молодого покоління. Тож 
сьогодні мова піде про особливих дітей – про дітей, які 
мають вади розвитку, так би мовити дітей з особливими 
освітніми потребами (ООП). 

Спочатку трохи історії. Ще не так давно діти в Україні з 
особливостями розвитку були практично ізольовані від 
світу. Потім у 2017 році було підписано Закон України 
«Про інклюзивну освіту», згідно якого всі діти мають право 
відвідувати звичайну школу. Наразі в Україні активно 
впроваджується і підтримується на рівні держави 
інклюзивна освіта на всіх рівнях. Така форма освіти, 
передовсім, формує суспільну увагу та повагу до розмаїття 
та унікальності кожної дитини, що, у свою чергу, 
забезпечує ліпшу якість освіти для всіх дітей. 

 Європейські країни діляться з Україною своїм 
досвідом інклюзії: тренінги, посібники, ознайомчі поїздки, 
консультації. Розвинуті країни йшли до такої системи 
освіти десятиліття. Саме тому трансформація та перехід до 
такої форми освіти Україна проходить швидшими 
темпами, тому що використовує у своїй практиці лише ті 
способи і методи, які працюють.  

Таку практику досить успішно застосовує світ, адже це 
дозволяє «особливим дітям» розвиватися у звичайному 
соціумі. А це дає змогу дітям з ООП почуватися 
повноцінними членами суспільства. Це отриманий досвід, 
завдяки якому дитина відчуває прилежність до цього 
світу, вона несе користь  суспільству, вона потрібна, і  
завдяки цьому людина живе. Гортаючи сторінки інтернет-
мережі можна знайти безліч живих історій де з успіхом 
працюють «особливі люди». Ніхто не досконалий. Всі ми 
приходимо у світ для того, щоб вчитися. Хтось вчиться 

математиці, фізиці, хімії, але має  значні прогалини у 
розвитку людських чеснот: доброти, чемності, 
справедливості, співчутті до ближнього, милосерді…  

Тож наше повідомлення адресоване батькам, які 
мають особливих дітей. Не залишайтеся наодинці з 
проблемою. Зазимський садок і Зазимське НВО вже 
приймають «особливих дітей». Також приймає таких дітей 
комунальний заклад Броварської районної ради 
«Інклюзивно-ресурсний центр» (ІРЦ). Дітям надається 
психолого-педагогічний розвиток та корекційно-
розвиткова допомога безкоштовно (контактні дані 
дивіться нижче). 

Коли соціалізація розпочинається з дошкільного віку, 
це впливає не тільки на «особливу дитину» але й на все її 
оточення – дітей та дорослих. На всіх рівнях існування 
людина вчиться бути поруч з тими, хто бачить світ по 
іншому. Це така наша дійсність і вона нікуди не зникне. 
Так, цей шлях не безхмарний, але прийдешнє життя 
потребує змін, оскільки цього вимагає час. Нам 
залишається ставати кращими, добрішими, 
милосерднішими, виховувати майбутнє покоління з 
максимальним проявом рівноправності та толерантності 
один до одного.  

Пам’ятаймо! Тільки через себе ми змінюємо світ і все, 
що нас оточує.  

 
Контактні дані: 
КЗДО «Академія дитинства» 
вулиця Київська, буд. 10-б, Зазим'я, Київська обл., 

07415; тел. 2-96-01 
 
Зазимське навчально-виховне об’єднання (Зазимське 

НВО) 
вул. Лісова 61, с. Зазим'я, Броварський р-н, Київська 

обл.,07415; тел. 2-93-46 
 
Комунальний заклад Броварської районної ради  
«Інклюзивно - ресурсний центр» 
07400, м. Бровари, вул. Шевченка, 21; тел. 4-06-01 

 
 
 

Академія дитинства радо зустрічає вихованців 
 

В умовах адаптивного карантину, 

після проведення поточних ремонтів, 

06 серпня 2020 року ми радо 

зустрічали наших маленьких 

вихованців. Силами працівників 

закладу дошкільної освіти, окремих 

організацій підрядчиків, за сприяння 

фінансування місцевого бюджету 

було виконано ряд робіт та придбано 

необхідні матеріали для дотримання 

санітарно-гігієнічних вимог: 

закуплено матеріали та оздоблено 

сходові клітини, приміщення 

коридорів, холів, встановлено огорожу по 

периметру даху, будівлю котельні на твердому 

паливі обладнано системою протипожежного 

захисту, сигнали від приймально-контрольних 

приладів систем протипожежного захисту 

виведено на пульт пожежного спостерігання, 

насосну станцію, систему внутрішнього та 

зовнішнього протипожежного водопроводу 

приведено в робочий стан, дерев’яні елементи 

горищних покриттів оброблено засобами 

вогнезахисту, встановлено протипожежні 

люки, проведено ідентифікацію об’єкту з 

урахуванням всіх чинників небезпеки.  



 

 

Враховуючи 

ситуацію, за якої слід 

було з особливою 

увагою переглянути 

організацію освітньо-

виховного процесу в 

умовах адаптивного 

карантину, ми змогли 

досягнути бажаного 

результату. Завдяки 

злагодженим діям 

колективу, заклад у 

достатній кількості 

оснащений миючими 

та дезінфікуючими 

засобами та засобами 

індивідуального 

захисту – повністю 

відповідає вимогам МОЗ щодо відновлення діяльності 

закладів дошкільної освіти. Для нашої малечі 

придбано систему автоматичного аерозольного 

розпилення рідини з туманоутворюючим ефектом. 

Наповнюваність груп в середньому складає 10-12 

осіб (за вимогами МОЗ).  

Ранковий прийом вихованців та співробітників 

розпочинається з вимог маскового режиму, 

дотримання відповідної дистанції та температурного 

скринінгу. У групових приміщеннях дбайливими 

руками вихователів та помічників вихователів 

створено комфортні умови для перебування 

малюків.   
Графік проведення рухової активності та ігрової 

діяльності побудовано з урахуванням 

максимального перебування дітей на свіжому 

повітрі. 

Позитивні емоції, ігри, розваги та здорове 

збалансоване харчування сприяють як фізичному, 

так і всебічному  розвитку дитини.  
 
 
 

Новий директор Погребського НВО 
 

З 7 липня 2020 року по 6 серпня 2020 року проводився 
конкурс на заміщення посади директора Погребського 
НВО. За результатами конкурсу директором школи 
призначено Ярошинського Петра Івановича. 

Коротка біографічна довідка. 
Ярошинський Петро Іванович народився 30 травня 

1964 року в селі Яструбинці Іллінецького району 
Вінницької області. У 1971 році вступив до першого класу 
середньої школи с.Яструбинці. З 1975 по 1981 роки 
навчався в Погребській середній школі. Далі було 
навчання в Київському обласному культурно-освітньому 

училищі та служба в армії. Після служби в збройних силах 
вступив до Київського державного педагогічного інституту 
ім.М.Горького, який закінчив в 1990 році, здобувши вищу 
освіту за спеціальністю історія, суспільствознавство та 
методика виховної роботи. 

Після навчання працював учителем історії в СШ №248 
м.Києва, заступником директора з навчального виховної-
роботи Економіко-правового ліцею м.Києва, менеджером 
ТОВ «ЛЛІК», керівником відділу проектів та програм ЦВК 
політичної партії Народний союз – Наша Україна», 
займався підприємницькою діяльністю.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Вінегрет 
 

До автобусної зупинки мене підвіз сусід. Автобус мав 
від’їздити через добру годину. Надворі мрячило, було 
сиро і неприємно. Трохи потупцювавши на зупинці, я 
заглянула у двір колишньої подруги. 

– Заходь, заходь, – озвався чоловічий голос. –  Чекати 
ще довго, замерзнеш. 

Я неквапливо зайшла у будинок. 
– Ой, Олю, проходь, грійся! – защебетала подруга, теж 

Оля. – Як я тебе давно не бачила. Проходь! 
Я присіла на стілець неподалік від столу. У хаті 

пахло вареними овочами. 
–А я оце тільки що розказувала своєму Петру, як твоя 

мати годувала нас вінегретом. Боже! Яка вона була добра 
душа! Я її часто згадую. Скільки вона нас підгодовувала! 
Ну не було на кутку такої людини, як Федориха! 

Її палкий монолог перелився в запитання: 
–А ти пам’ятаєш? 

–Так, Олечко. Скільки про дитинство не згадую, завжди 
на пам’ять приходять пошуки їжі. Голодні післявоєнні 
роки не дають спокою і в похилому віці. 

І ми почали згадувати. Так хотілося до найдрібніших 
деталей відтворити подію… 

Люди з ентузіазмом працювали в колгоспі 
«Пролетарський шлях», відновлювали зруйноване війною 
сільське господарство. Сіяли гречку, горох, жито, 
пшеницю, просо, рижій, гірчицю. Працювали в бригадах – 
городній, рільничій, овочевій, гужовій або на фермі. 

Мій батько був бригадиром рільничої бригади, в якій 
працювало шість ланок. Наближалися жнива і кожна 
ланка старалася якнайшвидше зібрати врожай. Косили 
косами, а жали серпами. Поля красувалися золотистими 
копами. Їздові на возах, запряжених кіньми або волами, 
безупинно звозили снопи в село, на колгоспний тік. Там 
зерно молотили ціпами, сушили, перелопачували, віяли, 
щоб не спарилося. Комбайни та молотарки з’явилися 
значно пізніше. А тоді… 

Наша творчість 



 

 

Останній сніп прикрашали польовими квітами, 
ланковим одягали вінки з жита і пшениці, між колосками 
яких голубіли волошки, червоніли маки, жовтіли 
безсмертники. Польові царівни та й годі. І вся ця краса на 
крилах пісні радісно й урочисто летіла над жіночими 
головами. 

Обжинковий сніп несла передова ланка. Юрба 
перегукувалась, хвилювалась, жартувала, співала… 

Зачувши пісню, ми, дітлахи, бігли навипередки до своїх 
матусь, сестер, щоб отримати кусник хліба від зайчика. 
Малі ноженята прудко миготіли попереду святкової 
процесії. 

Нас не цікаво, як зустрічає женців бригадир, як дякує 
за працю, з яким почуттям бере в руки сніп й заносить до 
хати. Потім він буде стояти в червону куточку колгоспної 
контори. Наші очі нишпорили по столах, заздалегідь 
розставлених у садочку. На них, хоч і не густо, стояли 
миски з їжею. Найдужче нас цікавила нова страва, мисок 
із якою на столі було найбільше. У селі не вперше 
святкували обжинки, отож ми наперед знали, що баба 
Мелаха наліпить із житнього борошна отакенних 
вареників із вишнями, Мокреня напече гречаних млинців, 
а баба Хима запарить мамалиги в трьох горщиках. Будуть 
і яблука та груші. Федориха накладе ними найбільшу в 
хазяйстві корзину. Їжі – завались! І раптом щось новеньке: 
дрібненько порізані овочі, серед яких видно буряки і 
квасолю. І що воно таке? Ми ходили довкола столів за 
годинниковою стрілкою, як гусенята, витягнувши худі 
шийки, на яких напиналися сині жили, й зачудовано 

дивилися на столи. У декого з нас брала верх цікавість, 
тоді пучка миттю вгрузала в страву. 

–Олю, ну твоя ж мати як прозорливою була. Все 
бачила, все помічала, все розуміла - ми ж голодні, –
тараторила товаришка. 

Справді, мама зупинила нашу шеренгу, взяла дві 
великі миски й зі словами «Діти, пішли за мною їсти 
вінегрет» повела нас під грушу. Примостившись на траві, 
ми накинулися на небачену страву. За пару хвилин – хто 
ложкою, хто жменею – ми вже шкребли по денцях. Перед 
нами з’явилася третя миска. «Не поспішайте! – пролунав 
над головами суворий наказ. – Біжіть трішки пострибайте, 
потанцюйте, нехай вінегрет уляжеться в животиках. Не 
переживайте – такої смакоти в нас вистачить». Мама 
говорила заспокійливим голосом, а ми, почувши, що 
вінегрету вистачить, навіть трохи їсти перехотіли. 

Дядько Прокіп розтягував міхи своєї гармошки, а дід 
Павло виляскував, видзвонював, вибивав на косі! Ото 
була музика! Мабуть і мертвий пішов би в танок. Та то вже 
інша історія. 

Від того обжинкового дня в нашому селі прижилася 
нова страва – вінегрет. Не знаю, хто заніс до нас його 
рецепт, але багато літ без нього не обходилося жодне 
застілля. Та й сьогодні часом готують цю страву. 

Проводячи мене зупинку, товаришка попросила: 
«Олю, напиши, хай наші онуки читають і знають, яким 
смачним для нас, післявоєнних дітей, був вінегрет». 

 

Щиголь Ольга Федорівна  
с.Зазим’є 

20.03.2011 
 
 
 
 
 

Пам’ятаєм 
 

Я знаю, народів у світі багато. 
Кожний як квітів в віночку Землі, 

Та українські ненька і тато 
Ехом у серці – це рідні мої. 

Боженько, дякую, я українка! 
О! Ще й за скарб – це мова моя. 

Душу бентежить в гостях, як сопілка, 
Ллється удома, як спів солов’я. 

До нас приїздить іноземців немало 
В справах, навчання і мандрувать. 

Їхньою мовою можем багато 
Про Україну усім розказать. 
На заході гори у нас високі, 

На сході – степи, що сьогодні гримлять, 
На півночі – землі родючі і ріки глибокі, 

На півдні – Азовське море і Чорне шумлять. 
Тож прошу сьогодні усіх пригадаймо 

Слова, що лунають більше ста літ: 
«Чужого навчаймось й свого не цураймось!» -  

Це Кобзаревий для нас заповіт. 

 



 

 

Байка 
А на болоті в очереті 

Вирує там своє життя. 
І на лататті, мов в кареті, 

Катає Жабка жабеня. 
В червоні чоботи вдягнувся, 

Крокує Бусел по воді 
І пильно дивиться, нагнувшись, 
Знайти смачненьке щось собі. 

І не второпала та Жаба 
Як Бусел міцно в дзьоба взяв. 

Звисала тільки одна лапа, 
Ще мить і забувай, як звав. 

Й промовила до Бусла Жаба: 
«То що це ти такий слабак? 
В твоєму дзьобі моя лапа, 

А щоб за три ти не мастак?» 
Поглянь, таких як я тут так багато, 

Смачніший буде твій обід, 

Тож попрацюй іще завзято 
І трьох ти жабок з’їж. 

Чи може дзьоб в тебе маленький, 
Чи око пильне не знайде 

Трьох зразу жаб таких смачненьких? 
Чи друг твій бусол забере?» 
Розгнівався на Жабу Бусел, 
Подумав, я ж такий мастак. 
Її смішок враз його змусив 

Відкрита дзьоба, бо не простак. 
Але як тільки дзьоб відкрився, 

Щоб доказати Жабі тій, 
То Бусел жодної лишився 

І враз він став, як той тюхтій. 
Тож треба добре пам’ятати 

Життєву істину таку: 
Що краще в дзьобі одну мати, 

Аніж багато у ставку. 

Негода Галина 
с.Погреби 

 
Янгол 

 

Що сниться тобі, мамочко рідненька, 
Що думаєш, коли тобі не спиться, 
Чарівником хотів перетвориться, 

Щоб ти була щаслива, дорогенька. 
У виборі не помішала б складність 
І серед тисячі я вибрав лиш тебе. 

Спасибі, мамо, що дала можливість 
Жити, любити і не тільки лиш себе. 
І що потрібно більше всіх я знаю: 

Любов, турбота і душевне лиш тепло. 
Мамуля, мамочка, тебе я розумію, 

Ти промінь сонця, від тебе всюди тепло. 
Рідненька, миленька, всіх ближча, всіх дорожча, 

Всіх красивіша мамочка моя. 
Долі спасибі, що ти єсть на світі, 

Тому живу на світі також й я. 
Любиш мене, всюди оберігаєш, 

Повсюди й завжди ти зі мною єсть. 
Так, для мене Богиня ти земная, 

Ти янгол світла, що зійшов прямо з небес. 
За щирість, доброту, ласку терпіння 

Нагородить доля не дарма. 
Таємне від усіх твоє бажання, 

Хай збудеться сьогодні і сповна. 

Марченко Тамара 
с.Погреби 

 

 
 
 

Футбол 
 

Повідомляємо вам результати останніх футбольних 
матчів за участю команд Погребів і Зазим’я. 

25 липня в рамках шостого туру чемпіонату Київської 
області ФК «Десна» на своєму полі перемогла ФК «Софія» 
з Софіївської Борщагівки 5:1. За погребський колектив 

Спорт 



 

 

забивали: Воробей Євген, Яременко Олег, Петрусенко 
Віталій, Кострома Ігор, Магаляс Артем. 

Через тиждень в гостях біло-зелені зіграли на виїзді в 
нічию з ФК «Межигір’я» з Нових Петрівців. 

8 серпня у 8 турі ФК «Десна» впевнено переміг 
броварський ФК «Беркут-Легіон» 4:1. За погребців 
забивали: Кострома Ігор, Воробей Євген, Воробей Андрій 
(2). 

В 9 турі, що відбувся наступної суботи біло-зелені 
переграли господарів поля ФК «Юніор» з Макарова 1:2. За 
деснянців забивали: Кострома Ігор та Фурсенко Анатолій. 

В чвертьфіналі Кубку Київщини, що відбувся 29 липня, 
ФК «Десна» на виїзді переграв ФК «Юніор» 1:3. За гостей 
забивали: Пластун Володимир, Воробей Євген, 
Александровський Арістарх. 

В півфіналі, який відбувся в с.Погреби 12 серпня, ФК 
«Десна» в серії післяматчевих пенальті поступилася ФК 
«Беркут-Легіон» 3:4. В основний час рахунок був 3:3 
завдяки голам деснянців Вороб’я Андрія (2) та Вороб’я 
Євгена.  

В шостому турі (25 липня) чемпіонату Броварського 
району ФК «Зазим’є» на виїзді зіграло внічию з 
великодимерським «Колосом» 0:0. 

Важким був матч сьомого туру (2 серпня), коли зазимці 
приймали ФК «Тарасівка» - 3:2. За нашу команду 

забивали: Лейба Сергій, Мануйленко Дмитро, Польчук 
Артур. 

Матч 8 туру проти ФК «Богданівка» зазимців на виїзді 
зіграли 22 серпня, обігравши супергика 0:1. Гол забив 
Польчук Артур. 

В 9 турі (16 серпня) ФК «Зазим’є» на своєму полі зіграв 
з ФК «СМ25» з Семиполок – 7:4. За жовто-синіх забивали: 
Мануйленко Дмитро (3), Тронько Юрій (3), Польчук Артур. 

6 тур Першої ліги Броварського району ФК «Десна-2» 
пропустила через непарну кількість команд. 

В 7 турі (1 серпня) деснянці вдома зіграли проти ФК 
«Фаворит» з Требухова 3:2. За біло-зелених забивали: 
Сторожук Максим, Негода Ігор, Слюсар Євген. 

Матч 8 туру відбувся 9 серпня. ФК «Літки» приймали 
погребську команду. Але так як ФК «Літки» грає домашні 
матчі на запасному погребському полі, то було вирішено 
зіграти гру на центральному погребському стадіоні. 
Деснянці були сильнішими – 2:5. За наш колектив 
забивали: Моісєєв Данііл, Слюсар Євген, Бруєнко Сергій, 
Негода Володимир, Козюберда Сергій. 

Матч 9 туру за участю ФК «Десна-2» та ФК «Маяк» з 
Світильні не відбувся через неявку гостей на гру. 
Погребський колектив отримав технічну перемогу 3:0. 

 

Бокс 
Зазимською сільською радою виділено кошти для 

придбання інвентарю та обладнання для заняття боксом в 
СК «Патріот» (керівник Тюрін Сергій). 

Слідкуйте за розвитком боксу в громаді в соціальних 
мережах: https://www.facebook.com/sk.patriot та 
Instagram: sk_patriot. 

 

 

Фітнес 

Ще років п’ять тому ми і уявити не могли що наше село 

так розквітне. Зі спортивних досягнень був футбол і 

розвиток в цьому стрімко набрав обертів. Та виявилось це 

було пробудження молоді, яке потребувало прогресу й в 

інших спортивних заняттях. Ні для кого не є таємницею що 

зараз в с.Погреби процвітає спорт. Діти та дорослі дуже 

активні, існує безліч гуртків та команд. Але річ сьогодні 

йтиме саме про фітнес-команду, про прекрасну половину 

людства – про жінок, які також приділяють увагу своєму 

здоров’ю та красі, бо красива людина, перед усім, 

здорова, усміхнена та життєрадісна. 

https://www.facebook.com/sk.patriot


 

 

Почалось все ще в 

2017році. Тоді до нас в 

село приїхала активна 

дівчина Курило Ірина 

на реабілітацію до 

Руженцева В`ячеслава, 

в якого на даний 

момент існує вже цілий 

центр по реабілітації 

Rujencev Team в 

с.Погреби. Тоді Іра 

показала себе 

активною, 

життєрадісною та 

готовою до нового і 

В’ячеслав 

запропонував їй 

залишитись та нарешті 

приділити увагу і 

жіночому спорту. Так 

вперше в селі почули 

про фітнес. Це було 

дивно та незвично, але 

зацікавлених 

виявилось багато. Ірина також займалась з дітками. 

Завдяки цьому ми отримали вболівальницьку групу 

підтримки «Десняночка». 

Послідовницею започаткованого 

колективу фітнес-команди стала 

Петрусенко Анна навесні 2018 

року, яка зберегла ту ж теплу 

атмосферу та змусила багатьох 

наполегливо працювати над 

собою. Аня не тільки допомагала 

дівчатам і жінкам ставати 

кращою, але й сама розвивалася. 

За цей час вона відвідала багато 

різних курсів та тренінгів, 

покращуючи свої вміння та 

отримуючи нові знання. Її не 

засмучувало що спочатку було не 

так багато охочих до занять. Тим 

паче вона прийшла не задля 

власної користі, а з бажанням допомагати людям та 

займатися тим, що дійсно цікавило, тому було заздалегідь 

зазначено, що оплата занять проходитиме за рахунок 

добровільних внесків. З часом людей стало ходити 

більше. Зараз їх налічується понад 30 жінок і дівчат. Це 

представниці як з Погребів, так і з Зазим’я, що ще раз 

доводить, що ми дійсно є дружньою об’єднаною 

громадою. 

В минулому році очільник об’єднаної громади 

Крупенко Віталій Вікторович зробив подарунок та 

побудував для громади сучасний фітнес-зал, де на даний 

час графік відвідувань розписано майже до секунди. Хочу 

наголосити, що це було неймовірно хорошою ідеєю, бо 

бажаючих займатись ставало більше, а приміщення 

спеціалізованого не було. Тож це дійсно 

був безцінний подарунок!  
Фітнес-команда не переставала 

працювати над собою і в карантинних 

умовах. Проводилися онлайн-тренування 

та щоденні вправи, які робила кожна 

учасниця та скидала тренеру відео-звіт. 

Також були започатковані й марафони, які 

складалися з дотримання здорового 

харчування, при якому розраховувалися 

вжиті калорії та багато інших деталей, в 

тому числі, комплекс вправ. Дівчата, які 

досягали найкращих результатів, 

отримували подарунки. Щосуботи влітку 

влаштовували вело-прогулянки до річки 

Десни чи Кодака, де тренування 

проходило не лише з користю, а й з 

прекрасним відчуттям єднання з 

природою. До речі, останній мотиваційний подарунок, 

який отримала призерка марафону Макойнікова Ксенія, 

був спортивний велосипед, за який команда дякує 

Крупенку Віталію Вікторовичу. Ксенія показала один з 

найкращих результатів, який в буквальному сенсі 

перевтілив її і зробив ще більш привабливою. Також з 

мотиваційними подарунками інколи допомагає компанія 

«Аква Родос», а саме її керівник Мельничук Руслан 

Ярославович, за що ми дуже вдячні.  
Варто сказати, що в команді дуже різнобарвна вікова 

категорія: від молодих дівчаток 13 років і до жінок, у яких 

вже є дорослі діти. Тим не менш, це зовсім не заважає 

спілкуванню на рівних, а навпаки спонукає до соціально 



 

 

розвинених відносин і різницю суттєво не відчуваєш. Самі 

тренування проходять весело, що, на мою думку, дуже 

важливо. Адже після важкого робочого чи навчального 

дня хочеться прийти в дружню атмосферу і просто 

розслабитись.  
Девіз нашої команди: «Тільки вперед». 

Наш хештег: #ФітнесуПогребах. 

 Завітайте в наш дружній колектив: понеділок та 

четвер о 19.30 та в суботу на 8.00 ранку. 

Хотілося б додати, що всі ми шукаємо якусь віддушину. 

Кожному без винятку потрібен якийсь сенс життя і якщо 

не вистачає спілкування чи невимушеної атмосфери, то 

варто спробувати як не фітнес то щось інше. Життя -це рух, 

як би банально це не звучало. Проте давайте рухатись 

вперед до цілей, мрій, кращого життя для нас та дітей і 

бути прикладом для них та оточуючих. 

Гузенко Олександра 

  

 

Стань актором! 

Усім відомо, що людина за своєю природою МИТЕЦЬ. 

А якщо це дитина, то ще й ГЕНІЙ. 

Дитяча студія театру та кіно «OpenUp» допоможе 

розкрити геніальність кожної дитини. Разом ми відкриємо 

нові горизонти та поринемо у безмежний океан світової 

літератури. 

Ми даруємо дитині впевненість у собі, розкриваємо 

індивідуальну харизму, навчаємо «подавати себе» на 

велику публіку та працювати перед камерою. 

Все це легко та доступно, адже у нас є такі дисципліни:  
- Акторська майстерність; 

- Хореографія; 

- Сценічна мова; 

- Вокал; 

- Сценічий рух. 

Результатом наших занять 

стане: 

- вміння вільно працювати на 

сцені і в кадрі телекамери; 

- вміння контролювати своє 

тіло, бути граційним та 

пластичним; 

- упевненість в собі і 

різносторонній розвиток 

особистості. 

Як сказав Шекспір: «Весь світ 

театр, а люди у ньому – актори». 

Тому давайте зіграємо так, щоб 

глядачі заплакали від 

задоволення! 

Заняття будуть проводитися 

в актовій залі будівлі 

Погребської сільської ради (с.Погреби, вул.Єдності,57). 

Набір іде по групах: 

Молодша: 4-7 років 

Середня: 7-10 

Старша: 10-17 

Запуск студії відбудеться у вересні. 

Детальний графік та час занять на данний момент 

залежать від епідемічного стану в країні. Тож слідкуйте за 

нашими сторінками у Фейсбук та Інстаграм. 

З нетерпінням чекаємо всіх бажаючих відкритися 

життю! 

Ми в соціальних мережах: 

Інстаграм: _open__up_ 

Facebook: https://www.facebook.com/dstk.openup/ 

 

 

 

 

 

 

Оголошення 

Запрошуємо на роботу 
в аптеку «Віталюкс» 

Провізор/фармацевт 
с.Зазим'є, вул.Лісова, 55                                                                  тел.067-443-22-52, 067-323-21-10 



 

 

Робота поряд! 
 

Шановна громадо! 

Запрошуємо на роботу до нового супермаркету за 

адресою с. Потреби, вул.Погребський шлях, 39. 

Приєднуйся до нашої команди професіоналів 

     оброблювач риби 

     касир торговельного залу 

     продавець продовольчих товарів 

     продавець-консультант 

     вантажник 

     пекар з приготування піци 

Ми гарантуємо: 

   офіційне працевлаштування 

   високий рівень доходу від 10 тисяч гривень  

   престижне місце роботи  

   кар’єрне зростання  

   навчання за рахунок компанії 

   драйвову команду професіоналів 

   по змінний графік роботи 

   робота в новому магазині 

 

Детальна інформація за телефоном: 
099 924 59 00 Ксенія 

099 913 79 13 Ігор 

 

 

В нас відкрився новий магазин квітів та декору «Dolci fiori» 
 

Нарешті їхні чудові квіти та круті експозиції ви можете 

побачити не тільки в інтернеті, але й вживу. Вже не 

перший рік ці творці краси радують людей з різних 

куточків регіону: Погреби, Зазим‘є, Київ тощо. 
 

Що ж вони пропонують в своєму магазині? 

- свіжі і красиві квіти; 

- кімнатні рослини, які створять гармонію затишку у 

вашому домі; 

- подарунки на будь-який смак і ціну; 

- декор для дому; 

-весільна флористика, яка зробить одне з ваших 

найважливіших свят життя таким, що й в програмі «4 

весілля» можна легко виграти. 

Що робити, якщо хочеться порадувати вашу 

кохану, а бігти в квітковий магазин лінь? 

Все просто! Магазин надає послугу доставки. 
 

Як їх знайти? 

Магазин знаходиться в с.Зазим‘є, вул.Київська,4а 

(навпроти кафе «Алі-Баба»)         

 

Хочете зателефонувати? 

Набирайте: 

      0971055070 Оля  

      0936323516 Маша  

 

Також не забувайте слідкувати за «Dolci fiori” в 

інстаграм: dolci_fiori_  

 

 

 
 

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

Петрашин Руслан Юрійович, депутат Зазимської сільської ради – 18 серпня – 45 років. 
Пустовалов Іван Вікторович, директор Зазимського НВО, депутат Зазимської сільської ради – 10 

серпня – 45 років. 
Карсим Ніна Григорівна, в минулому мед.сестра Зазимської школи – 22 серпня – 60 років. 
Гузенко Галина Євдокимівна, жителька с.Погреби – 12 серпня – 75 років. 
Гринько Михайло Іванович, житель с.Погреби – 15 серпня – 80 років. 
Легка Надія Кирилівна, жителька с.Погреби – 23 серпня – 75 років. 
Троценко Валерій Михайлович, працівник КЗДО «Академія дитинства» - 6 серпня. 
Осадча Наталія Миколаївна, мед.сестра КЗДО «Академія дитинства» - 22 серпня. 
Михалчич Надія Анатоліївна, соц.працівник в с.Зазим’є – 27 серпня. 
 

 

Привітання 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Шановні жителі Зазимської об’єднаної територіальної громади! 

24 серпня ми святкуємо велике свято. Свято, яке об’єднує всіх громадян України незалежно від їх 

віросповідання чи соціального статусу. День Незалежності! Нашій самостійній державі вже 29 років. Це не 

прості 29 років, адже ми й досі боремося за те, щоб Україна була сильною, соборною і по-справжньому 

незалежною. Самостійність держави підривають зовнішні агресори та внутрішні егоцентристи, які ставлять 

власну вигоду вище суспільного блага. Сьомий рік ми перебуваємо в стані справжньої війни з сильним 

ворогом, який вправно користується не тільки зброєю, але й брехнею та маніпуляціями, спростовуючи в умах 

українців ідею української державності. 

Але Україна – є! І Україна – буде! Ми – Держава з багатовіковою історією, чудовою природою і хорошими 

людьми! І я вдячний нашим захисникам, які боронять нашу незалежність! Серед жителів Погребів і Зазим’я 

багато чоловіків, які брали або й досі беруть участь в ООС (АТО). Сільська рада не забуває про них і 

намагається підтримувати та відзначати їх на місцевих заходах. Приємно, що й держава про них не забуває, 

вручаючи їм державні нагороди та надаючи різного виду соціальні пільги. Зокрема, недавно житель громади  

Горшевіков Ярослав Анатолійович отримав відзнаку Президента України «За участь в антитерористичній 

операції». Періодично в «Віснику Придесення» ми згадуємо й про інших наших захисників і будемо це робити 

надалі, тому що вони Герої. Це Герої нашої Держави і нашої громади. 

Вітаю всіх зі святом! Міцного всім здоров’я! Будьте щасливі і радісні! Україна переможе, тому що ми – це 

Україна! 

Сільський голова Крупенко В. 
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Нещодавно своє золоте весілля святкували 
 

Олійник Геннадій Миколайович та 

Варвара Степанівна 
 

Щиро вітаємо чудову родину. 

Роки летять, мов лебеді у вирій, 

Життя іде, не зупинить. 

Прийміть вітання наші щирі, 

Ще до ста років зичимо прожить! 

Хай будуть поруч Віра і Надія, 

Як два крила, що впасти не дадуть, 

Любові й милості Господь наділить 

І довгих літ, що сонцем виграють. 
 

З любов'ю та повагою, діти, друзі та 

сусіди 

 

21 серпня 1950 року народилася в мальовничому 

селі на Вінниччині, і вже 52 роки проживає в 

гостинних, затишних Погребах, прекрасна людина, 

вчителька, віддана подруга, любляча, ніжна, 

турботлива мама та бабуся 
 

Мельник Галина Павлівна 
 

Вітаємо, дякуємо, славимо, шануємо, величаємо.  

Нехай Господь оберігає та дає сили, здоров’я та 

кріпости духа ще на многі літа.  

Безмежно вдячні за любов, ласку, душевне 

тепло, затишок та виховання. 

 

Ще очі блиску не позбулись, 

Ще серце битись не стомилось, 

А вже по ліву руку – мудрість, 

А вже по праву руку – зрілість. 

Життя не зміряти літами, 

А щастя – то важка наука. 

Хай буде щастя завжди з Вами 

По праву і по ліву руку. 

 

Ваші рідні та близькі 
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