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Про дороги 

Ремонт частини дороги Т 10-08 «Київ-Кіпті», яка 

проходить через всі села нашої громади, іде хорошими 

темпами. 

На даний час завершено прокладання «чорнового» 

асфальту та розпочато прокладання верхнього шару 

асфальту товщиною 7 см. 

Помітні результати з будівництва тротуарних доріжок. 

Близька до завершення ця фаза робіт в селі Погреби. 

Найближчим часом можна очікувати будівництво 

тротуарів в межах населених пунктів Зазим'я та Пухівка. 

Наступними етапами будівництва дороги після 

асфальтування та будівництва тротуарів буде 

облаштування водовідведення від дорожнього полотна. 

Варто зазначити, що ширина проїжджої частини під час 

будівництва дороги не зменшується та відповідає 

затвердженим вимогам. 

Нагадуємо, що через територію Придесення 

проходить три дороги, які не знаходяться на балансі 

Зазимської сільської ради і, відповідно, Зазимська 

сільська рада не може безпосередньо займатися 

ремонтом цих доріг. Це: 

-згадування дорога територіального значення Т 10 08 

«Київ-Кіпті»; 

-автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення О100604 Пухівка - Калинівка;  
-автомобільна дорога загального користування 

місцевого значення О100603 /М-01/ - Зазим'я [від 

Птахофабрики до Садів]. 

Однак Зазимська сільська рада сприяє реалізації 

проектів на ремонт цих доріг. 

По першій дорозі роботи ведуться, в чому ми можемо 

пересвідчитися самостійно. 

По другій дорозі поки що тільки проведено тендер на 

розробку проектно-кошторисної документації на ремонт. 

По третій дорозі спочатку планувалося розширення 

дорожнього полотна та будівництва додаткових смуг для 

руху та велосипедної доріжки. Однак проект в такому 

вигляді виявився складним, зокрема, через його велику 

вартість. Тому було вирішено переробити проект та 

обійтися лише повною заміною дорожнього покриття. Є 

ймовірність, що ремонт може розпочатися в цьому році. В 

межах своєї компетенції Зазимська сільська рада робить 

все можливе для якнайшвидшої реалізації проекту. 

Щодо ремонту доріг по вулицях наших сіл, то тут 

виникли проблеми. Проект на ремонт доріг громади був 

заздалегідь виставлений на тендер і в квітні роботи мали 

початися. Однак через необґрунтовані звинувачення 

інших зацікавлених осіб в ремонті цих доріг проекти було 

відправлено на перевірку до Антимонопольного комітету. 

Щоб не втрачати час, чекаючи відповіді від Комітету, 

Зазимська сільська рада займається розробкою проектів 

на ремонт кожної вулиці окремо. На даний час можна 

побачити результати цієї роботи на багатьох вулицях 

громади. 

Запевняємо, Зазимська сільська рада зацікавлена в 

хороших дорогах на території громади не менше, ніж всі 

жителі Придесення та докладає зусиль для покращення 

якості дорожнього покриття наших вулиць. 
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PaniAnka Fitness: спортивні, красиві, а також активні! 
 

1 червня відзначається Міжнародний День захисту 

дітей. 

Це свято нагадує нам про те, що діти є особливою 

соціальною групою населення, яка має свої права, 

інтереси, специфічні проблеми, але не може самостійно 

відстоювати і захищати їх перед суспільством. 

Сьогодні цей день набуває особливого значення, адже 

на превеликий жаль, і в Україні є діти, яким бракує тепла, 

дружнього спілкування з однолітками, справжнього 

дитинства і мирного неба над головою. 

Водночас це й свято тих, хто завжди поруч з дітьми, хто 

піклується про них і допомагає твердо стати на ноги – 

батьків, вихователів, учителів, наставників. 

Саме заради здійснення всіх дитячих мрій та 

сподівань, заради їхнього щастя дорослі готові долати всі 

труднощі і перешкоди. 

Турбота про дітей, усвідомлення пріоритетності їх 

інтересів над інтересами дорослих мають стати 

філософією нашого життя.  
Panianka fitness організувала тиждень благодійний 

тренувань. Фітнес команда зробила подарунок для 

хлопчика з малозабезпеченої сім'ї. Ми прагнемо 

допомагати діткам і робити їх щасливішими. Діти це наше 

майбутнє і для них важлива наша підтримка! 

Дякуємо за допомогу та підтримку старості села 

Погреби Бойко Вірі Миколаївні. 

Робіть добрі справи, даруйте хоч трохи часу дітям, 

наповнюючи їх життя щирими приємними емоціями! 

 

Джерело: 

https://www.facebook.com/fitnesspohreby 

Святкуємо День захисту дітей 
 

1 червня в Зазимській сільській територіальній громаді 

пройшло під гаслом «Ми діти твої, Україно!». Був 

проведений чудовий захід до Міжнародного Дня захисту 

дітей  у Літківському будинку культури. 

Міжнародний день захисту дітей відзначається 

щорічно більш ніж у 30 країнах світу. Діти – це наше 

майбутнє, а значить майбутнє нашої держави. Саме 

сьогодні, ми повинні зігріти теплом і любов'ю кожне 

дитяче серця, щоб наші сини і дочки знали, що ми їх дуже 

любимо і хочемо їм радісного й безхмарного дитинства! 

Дуже хочеться, щоб діти нашої громади та в усьому світі 

щохвилини, щодня були радісними і щасливими дітьми та 

відчували мамине тепло, ласку і батьківське міцне плече. 

Адже дитинство – це чудова пора сподівань та здійснення 

мрій. 

От і сьогодні наша дітвора поринула у дитинство: 

малювали на асфальті, взяли участь в майстер-класах по 

футболу, по виготовленню прикрас, виробів з паперу, 

навіть помандрували чарівним світом казок. 

Комунальні заклади середньої освіти громади 

представили свої команди та позмагались у грі-квесті. 

Нагороди знайшли своїх переможців. 

Присутні насолодились виступами танцювальних 

колективі, занурились у спів голосистих соловейків нашої 

громади, взяли участь у флешмобі «Україна єднає світ» і 

звісно ж почастувалися морозивом. 

Висловлюємо велику подяку в організації і проведені 

прекрасного дійства сільському голові Віталію 

Вікторовичу Крупенку, колективу Комунального закладу 

«Центр культури, дозвілля та спорту» Зазимської СТГ та 

його керівнику Кожушко Валентині Борисівні, закладам 

загальної середньої освіти та їх керівникам, заступникам, 

працівникам клубних закладів, керівникам студій, 

старостам, а найголовніше нашим діткам!  
Дорогі діти! Бажаємо Вам, Вашим батькам та рідним 

міцного здоров’я, щастя, добра та сімейного затишку. 

Нехай усі мрії і задуми завжди збуваються! 

Щиголь Н.М. 
 

Час відпочивати 
 

Настало довгоочікуване літо. Час відпочинку, розваг, 

подорожей, оздоровлення, нових вражень... Словом, 

приємна і безтурботна пора. Особливо для дітей. І 

сьогодні в такий святковий день – в Міжнародний День 

захисту дітей – 10 діток Зазимської сільської 

територіальної громади поїхали отримувати заряд 

позитиву та неймовірних вражень в Одеську область в 

табір «Рассвет».  

Оздоровчі путівки для діток із соціально незахищених 

верств населення на 21 день були надані за сприяння 

Київської обласної державної адміністрації за рахунок 

коштів державного бюджету. Велика підтримка надається 

новоствореним громадам. І ми Вам дуже вдячні!  
Громада висловлює подяку сільському голові 

Крупенку Віталію Вікторовичу за сприяння в організації 

відпочинку наших діток, начальнику служби у справах 

дітей та сім’ї Зазимської сільської ради Шалєвій Ірині 

Юріївні. 

Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це 

зробити їх щасливими! 

 

Щиголь Н.М.
 

Життя громади 



Дозвілля для дітей 
 

8 червня був дуже насичений та позитивний день. 

Дітки нашої громади, якими опікується Служба у справах 

дітей та сім’ї, які найбільше потребують нашої підтримки, 

уваги та любові, отримали чудовий подарунок до Дня 

захисту дітей –  це можливість відвідати парк 

Беремицький та активно і весело провести день. 

Діти стріляли із лука, каталися на конях, 

дізналися багато цікавого про тваринний світ 

нашого краю, самі ліпили смачні цукерки, грали у 

ігри та вікторини, отримали подаруночки та різні 

смаколики. Кожен отримав незабутні враження 

та море позитиву. Щиро дякуємо за підтримку та 

допомогу у організації та проведенні заходу 

Віталію Вікторовичу Крупенку, Олесі 

Звержківській, Денису Лут, компанії «АкваРодос», 

Мельничук Оксані Іванівні, організації «Червоний 

Хрест» та адміністрації парку Беремицький.  
Так приємно бачити щасливих дітей, так 

приємно дарувати їм свою увагу та любов! Їх 

щира подяка надихає та окриляє на добрі справи! 
 

Шалєва І.Ю.
 
 

З таких людей варто брати приклад 
 

На початку червня місцева активістка та підприємець 

Бердник Тетяна зробила чудовий подарунок жителям та 

гостям Рожнів, розфарбувавши прекрасними картинами 

зупинку в центрі села. Ось як вона сама описує цю подію. 

«Давнє бажання знайшло свою реалізацію. 

Цьому передували роки вмовлянь місцевої влади 

щодо сприяння моєму задуму - оновлення 

штукатурки і фарбування зупинки у притомний 

колір (стіни були ядучо-сині з купою рекламних 

наклейок). Нарешті завдяки новому керівництву 

ОТГ Придесення в Рожнах тепер будуть ось такі 

зупинки-писанки! 

Присвячую цей благодійний проект моїй покійній 

мамі – вона знала про моє прагнення, але не 

дочекалася його втілення. Мені дуже боляче, що це 

все відбувається вже без неї.... Мама! Я зробила це і 

вірю, що там, на небесах, ти радієш, як радіє моє 

серце разом з серцями односельчан, які так 

підтримували мене своїми схвальними відгуками і 

навіть з незакінченою роботою - фотосесіями! На 

черзі друга зупинка. А там буде видно. Можливо, такими 

будуть всі автобусні зупинки у Броварському районі».  

 
 

Допомога та піклування 
 

18 червня Служба у справах дітей та сім’ї Зазимської 

сільської ради відвідала сім'ї Зазимської громади, які 

потребують соціальної підтримки не тільки словом, але й 

ділом, та передали благодійну допомогу: дитячі речі та 

іграшки, ліжечко для нещодавно народженої дитинки та 

люльку-переноску, гойдалку, солодкі смаколики. 

Найбільша подяка – дитячі обійми та посмішка!  Це 

головний результат нашої роботи! Це надихає та окрилює! 

Служба у справах дітей та сім’ї Зазимської сільської 

ради висловлює подяку за надану допомогу БІ «Долоні 

Любові» (ГО «Об’єднання працівників культури України»), 

меценатам та благодійникам, і просто добрим людям за їх 

підтримку і небайдужість, за активну громадську позицію 

та людяність! 
 

Шалєва І.Ю. 



Прощання з дитсадком 
 

Святково і гамірно було на подвір'ї Погребського НВО 

18 червня, сяяла різнокольорова фотозона, лунала 

музика. Це маленькі янголята, святково одягнені, зі 

щирими посмішками, говорили дитсадочку: «Дякую і 

прощавай!» 

А турботливі і талановиті вихователі, Бондаренко Юлія 

Іванівна та Марченко Юлія Володимирівна, проводили 

цікаву казкову подорож різноманітними зупинками. 

Заступник директора дошкільного підрозділу 

Погребського НВО Кривобок Наталія Володимирівна та 

директор Ярошинський Петро Іванович вітали зі святом і 

вручали кожному вихованцю святкову медаль 

випускника дитсадочка.  
Попереду - грайливе літо! А 1 Вересня Погребське 

НВО гостинно запросить хлопчиків і дівчаток у перший 

клас! 

 Хуторна Л.І. 
 

Школа закінчилася 
 

В останні дні червня 

школах Зазимської 

сільської територіальної 

громади відбулися 

випускні вечори, які 

ознаменували початок 

нового етапу в житті юних 

хлопців та дівчат. Деякі з 

них, окрім атестату чи 

свідоцтва, за успішне 

завершення навчання 

отримали від сільської 

ради грошові премії. Ними 

стали випускники 9 і 11 

класів Погребського НВО та 

Літківського НВО ім. 

М.П.Стельмаха. 

Погребське навчально-виховне об’єднання: 

-нагороджені золотою медаллю учні 11 класу: 

Кравченко Каріна Романівна, Охмак Марина Василівна; 

-нагороджені срібною медаллю учні 11 класу: Самір 

Маріям Романі, Скибін Артем Олександрович, Шабанов 

Артем Олександрович; 

-відзнака відмінно учнів 9-Б класу: Брєжнєва Дарія 

Сергіївна, Жуковська Анастасія Олегівна, Негода Вікторія 

Юріївна, Панасюк Андрій Олександрович, Сергієнко 

Марина Андріївна. 

Літківське навчально-виховне об’єднання ім. М.П. 

Стельмаха (випускники 11 класу школи на фото) : 

-нагороджені золотою медаллю учні 11 класу: 

Москаленко Діана Станіславівна, Петухова Яна 

Олексіївна, Пов’якіль Дарія Олександрівна; 

-відзнака відмінно  учнів 9 класу: Грачова Тетяна 

Вікторівна, Костенко Вікторія Миколаївна, Маняк 

Олександра Павлівна, Штурмак Олександр 

Олександрович. 

Вітаємо всіх випускників із закінченням школи! 

Бажаємо, щоб всі ваші інтереси та бажання розвивалися і 

здійснювалися. Великих вам успіхів, удачі та хороших 

товаришів, позитивних емоцій, націленості на результат і 

віри в краще!  

 
 

 

Святкуємо День Конституції в садочку 
 

Напередодні Дня Конституції вихованці закладу 
дошкільної освіти «Академія дитинства» Зазимської 

сільської ради із задоволенням долучились до 
загальнонаціонального свята. 



Діти разом із педагогічними працівниками пригадали 
історію рідного краю, свої права і обов’язки у державі 
Україна. Охоче розповідали про народні та державні 
символи. І звичайно, із найбільшим захопленням 
описували своє рідне село. 

У контексті тематики свята виконували руханки, всі 
разом викладали із жовтих та блакитних кульок прапор 
України, завзято танцювали гопак. 

Найбільші емоції викликав конкурс малюнків на 
асфальті «Моя Україна».  

По завершенню  свята всі отримали подарунки. Тож 
зростайте наші малята на втіху батькам та пам’ятайте про 
рідну Україну і своє село. 

 

 

 
 

Яскраве святкування Дня Конституції та Дня Молоді 
 

Щороку кінець червня приносить нам 

свята, які мають надзвичайне значення для 

України – це День Молоді та День 

Конституції України. Ці свята традиційно 

відзначають в один день, а пов'язано це не 

тільки з тим, що дві дати стоять поруч, а й 

тим, що за духом своїм свята дуже близькі 

між собою. 

       У нашій громаді святкування цих двох 

значимих подій розпочалося вже з 26 

червня, а саме в Літочківському будинку 

культури (директор Лілія Гайдак) відбувся 

святковий концерт. У передвечір'ї до 

святково прикрашеної зали почали 

збиратися глядачі  і  їх прийшло немало – більше 100 

чоловік.  На сцені показав свої здобутки творчий колектив 

«Аурум» – лауреат І премії VІІ хореографічного 

фестивалю-конкурсу «Дніпровська феєрія танців» 

(керівник Олександра Гайдак)  – це були 6 композицій, що 

захоплювали  постановкою та красою. Також дуже тепло 

глядачі приймали вокалістів:  Пасічник Ангеліну, 

Червінську Оксану, Безпалько Юлію, Донцову Ярославу, 

Безпалько Максима. 

    27 червня святкування продовжили  в селах Літки та 

Рожни.  Рожнівський будинок культури (на фото), 

директором якого є Віра Коломієць, радо приймав гостей, 

що прийшли на святкування урочистих подій.  Перед 

вдячними оплесками глядачами виступали: 

хореографічний колектив «Кольори» (керівник Тетяна 

Ячник), тріо «Посмішка»: Лауреати І премії 

Всеукраїнського конкурсу «Україна єдина» - Коломієць 

Катерина, Луцюк Валерія та Царенко Іван; дует «Перлина» 

- лауреати ІІ премії Всеукраїнського конкурсу «Україна 

єдина» - Луцюк Валерія та Коломієць Катерина та солісти 

естрадного колективу «Веселка» – Довгодько Софія, 

Котенко Аліна та Манаєнко Вероніка. 

Пізніше  на площі біля Літківського будинку культури 

відбувся теж святковий концерт присвячений цим 

чудовим датам.  

      Глядачі дуже тепло сприймали патріотичні виступи 

театрального гуртка «Маски» ( керівник Наталія Микитко), 

які в театралізованій формі розповіли про Основний Закон 

нашої країни, про Державні символи нашої Батьківщини: 

Прапор, Герб та Гімн. Глядачі разом з учасниками 

художньої самодіяльності виконали Державний Гімн 

України. Відбулося урочисте покладання квітів до 

пам'ятника Т.Г.Шевченка. Яскраві виступи вихованців 

хореографічного колективу «Престиж»,  вокалістів – 

Валерії Анісімової, Лади  Єлінецької, Юлії Безпалько, 

Ганни Кожушко, Нелі Глущенко – подарували присутнім 

гарний настрій та безліч позитивних емоцій. Яскравий 

танець «Гопак», який віртуозно виконав художній 

керівник Зразкового хореографічного колективу 

«Престиж» – Олександр Брусенко, надовго запам'ятається 

глядачам.  
        Осторонь відзначення 25-річчя Дня Конституції не 

стояли і бібліотекарі нашої громади – вони теж приймали 

активну участь у заходах і представили у своїх бібліотеках 

книжково-ілюстративні виставки, що також були 

висвітлені у соціальних мережах: «В Україні наша воля, в 

Україні – наша доля» (с.Пухівка); «Конституція України: від 

Гетьмана до Президента» (с.Рожни);  «Головний оберіг 

державності та демократії – Конституція України» 

(с.Літки); «Конституція  – основний закон держави» 

(с.Літочки). 



Активні пухівці 
 

Наприкінці червня жителі Пухівки двічі зібралися на 

толоку, щоб зробити своє село ще більш красивим. 

26 червня відбувся третій щорічний суботник по 

прибиранню озера «Ковбання». Попри те, що цьогоріч 

бажаючих прибрати біля водойми зібралося менше, ніж 

минулі рази, але із поставленою задачею активісти 

справилися – озеро прибране, прилегла територія 

обкошена, дорога вирівняна будівельним сміттям. І тепер 

сюди знову приємно приїздити з дітьми на відпочинок. 

Через два дні на дитячому майданчику по 

вул.Каштановій було проведено ще одну толоку. Щиро 

вдячні родинам Бабич, Колісник, Джебка, Івахов, 

Матюхін та Савицьких, діткам, особливо Маші Бабич, які 

прийшли на допомогу, фарбували та розмальовували 

дитячі комплекси. Щиро вдячні спонсорам, які 

подарували спортивний комплекс та садові лавки.  
Велике прохання до відвідувачів дитячого 

майданчика, берегти інвентар та не смітити. 

Дякуємо за розуміння. 

 

Міжнародний фестиваль-конкурс  «Україна єднає світ» та відкриття сезону – 
народний колектив «Молодиченьки плюс» 

 

У самому серці Скадовська 20 червня 2021 року 
пройшов XVII міжнародний фестиваль-конкурс «Україна 
єднає світ». Чудова атмосфера, сповнена жагою до 
творчості, єдності та водночас оригінальності витала у 
палаці культури цього чудового міста. 

Цей конкурс був започаткований 1 вересня 2015 року, 
і традиційно проходить двічі на рік – в зимовий період у 
Києві, та у літній період у Скадовську. Директор та 
організатор міжнародного конкурсу-фестивалю «Україна 
єднає світ» – Ощаповська Лариса Леонідівна, Міністерство 
Культури України. Фестиваль пройшов на найвищому 
рівні, організований якісно та професійно. 

Попередні роки у цьому міжнародному конкурсі-
фестивалі брали участь багато країн, зокрема: Литва, 
Румунія, Німеччина, Болгарія, Молдова, Ізраїль, Оман, 
Білорусь та ін. 

Цього року фестиваль було проведено в рамках 
України, зважаючи на ситуацію з пандемією й перекриті 
міжнародні кордони. Конкурсантів оцінювало поважне 
журі з 13 осіб. 

 Учасники фестивалю були розділені на певні 
номінації: циркове мистецтво, вокал (народний, 
академічний, естрадний, фольклорний), театральне 
мистецтво, розмовний жанр, декоративно-прикладне 
мистецтво, художня майстерність, хореографія, 
інструментальний жанр. 

Зокрема, хотілося б виділити у номінації «Народний 
вокал» ансамбль «Молодиченьки плюс» – народний 
аматорський колектив села Літки Київської області. 
Художній керівник – Кожушко Василь Миколайович. 
Ансамбль був створений у 1992 році. У 2018 отримав 
звання «Народний художній колектив», у репертуарі 
якого обробки українських народних пісень, авторські 
пісні та обряди. Ансамбль неодноразово був 
нагороджений дипломами та подяками. 

-Диплом міжнародного фестивалю-конкурсу «Україна 
єднає світ» - 1 місце (2021 р.). 

-Диплом марафону обрядових новорічних пісень – 1 
місце (2020-2021 р.). 

-Диплом за збереження народної пісенної спадщини 
та участь у IV районному фестивалі купальської та 
петрівчанської пісні «Кроковеє колесо» (2018 р.). 

-Диплом лауреата ІІІ ступеня у XV традиційному 
фестивалі народних звичаїв та обрядів «Співоча 
Броварщина». 

-Почесна грамота за І місце у IX районному 
фольклорному фестивалі народних звичаїв та обрядів. 

   Народний колектив виконав три пісні. Першу – 
акапельно «На городі верба рясна», та дві у чудовому 
супроводі баяну керівника ансамблю – «За селом» та 
«Стоїть калина біла». 

Фестиваль-конкурс проходив один день. Було 
відібрано номери для вечірнього гала-концерту. У цей 
відбір потрапив і літківський колектив «Молодиченьки 
плюс». Запальний номер-сценка «За селом» з шаленою 
енергетикою, експансивним танцем з шаблею, підняв 
увесь зал. І, звичайно ж, заслужено, ансамбль отримав І 
премію та був відзначений дипломом і подяками у 
номінації «Народний вокал»у категорії 25+. 

Найвищу нагороду – Супер Гран-прі отримав народний 
художньо-хореографічний колектив «Живчик», 
м.Каланчак, керівник – Шиян Олена, Мамедова Ольга. 
Далі – Гран-прі: у номінації вокал отримала Романченко 
Таміла, 8 років, м.Київ, у номінації циркове мистецтво – 
Салєба Альбіна, м.Херсон, у номінації розмовний жанр – 
Кульченко Євгеній, м.Каланчак, у номінації хореографія – 
народний хореографічний колектив «Мілленіум», 
психолого-педагогічного факультету Полтавського 
національного педагогічного університету 
ім.В.Г.Короленка, у номінації декоративно-прикладного 
мистецтва – Варгатюк Радіон, м.Лохвиця Полтавської 



області, у номінації інструментальний жанр – Сахатський 
Віталій, с.Гнідин київської області.  

І номіновані щасливі виконавці роз’їхалися по своїх 
номерах в оздоровчому комплексі «Маяк», при КПІ 
ім.І.Сікорського, який розташований в містечку Лазурне на 
золотистих пляжах Чорного моря. 

Звичайно, потрібно віддати належне працівникам 
комплексу «Маяк». Вони, зі своєї сторони, зробили все 
можливе, аби комфортно організувати учасникам 
фестивалю умови для відпочинку. Але мені б хотілося 
попросити наших вельможних чиновників звернути 
пильну увагу на наші бази відпочинку, зокрема на 
оздоровчий комплекс «Маяк», та надати певне 

фінансування для відбудови території та приміщень, де 
багато що нагадує про радянські часи. Привести в 
належне становище, аби хоч якось прирівнятися до 
європейського рівня та покращити загальний стан бази 
відпочинку «Маяк». 

Отож, XVII міжнародний фестиваль-конкурс «Україна 
єднає світ» пройшов на високому рівні, і всі учасники 
заслужено ще кілька днів поспіль насолоджувалися 
теплим бархатистим морем та сонцесяйним пляжем. 

 

Оксана Терещенко 

Журналіст, аспірант КПІ ім.ІСікорського

 

 

 

Десна 6.5 – феєричний заплив! 
 

6 червня, незважаючи на дощову погоду зранку, в 

с.Пухівка, на центральному пляжі р.Десна, розпочався 

масштабний обласних захід – заплив від села до села 

«Десна 6.5».  
Стартували в с.Рожни. На захід зібралося багато 

учасників, вболівальників та глядачів. Учасники відчули 

шалений вир енергії, швидкість течії та почули природній 

шум води. Зворушлива мить, полонила всіх присутніх 

через 57 хвилини після старту, коли на фініш вийшов 

перший учасник. Вікова категорія для учасників не мала 

меж. 

Дякуємо організаторам заходу, які обрали наші 

мальовничі населені пункти від села до села, а саме 

Рожни та Пухівку. Було дуже цікаво, весело. 

Літо - розпочалось! 

Більше про заплив можна дізнатися на сайті: 

https://www.desna6500.com. 

Ячник Н.Д. 

 
 

Наші боксери – найкращі в Європі! 
 

9 червня відбулось відкрите тренування збірної 

команди України з боксу серед чоловіків та жінок віком від 

18 до 22 років. І вже 15 червня спортсмени вирушили на 

чемпіонат Европи в місто Розето-Дель-Абруціо (Італія). 

Серед боксерів були й представники з нашої громади – 

брат та сестра Дмитро і Марія Ловчинські. 

Бої розпочалися 17 червня. Для наших спортсменів 

старт видався успішним, що дозволило Марії та Дмитру 

дійти до фіналу, який відбувся 24 червня. 

У вирішальному бою Марія мінімально поступилася по 

очкам своєму візаві з Росії, ставши срібною призеркою 

змагань. А Дмитро зміг впевнено перемогти представника 

Грузії, ставши чемпіоном Європи в суперважкій вазі. 

Вітаємо Ловчинських з успішними виступами на 

європейському ринзі! Ви – наша гордість! 

Також 13 червня відбувся чемпіонат Київської області 

серед молоді та дорослих. Представники Придесення – 

Войський Артур (56 кг) та Сергієнко Максим (69 кг) стали 

чемпіонами в своїх вагових 

категоріях.  

Дякуємо тренерам за гідну 

підготовку наших спортсменів: 

Тюріну С.В. – тренер Марії, 

Артура та Максима; 

Ведмеденку Д. – тренер Артура 

та Максима; Черепу О. – тренер 

Артура; Поліщуку О.І. – тренер 

Дмитра. 

Окрім боксу, ми маємо 

успіхи й в кікбоксингу. 

Представник нашої громади – 

Омельченко Мирослав – став 

чемпіоном Київської області у 

віковій категорії 16-17 років 

(80+ кг). 

Спорт 

https://www.desna6500.com/


Вітаємо чемпіона України з плавання! 
 

З 17 по 19 червня в м.Дніпро проходив Літній 
чемпіонат України з плавання серед юніорів та молоді. 

Вже в перший день на 
фінальний заплив у вільному стилі 
на 100 м вийшли юнаки. Серед них 
був і наш земляк – зазимець Негода 
Олег, який по п‘ятій доріжці 
проплив дистанцію за 51.66 с, 
завдяки чому зміг випередити своїх 
суперників з інших регіонів України. 

Відео фінального запливу 
можна переглянути за посиланням, 
починаючи з 27 хвилини: 
https://youtu.be/wKTSQyKPqc4  

В третій день змагань спортсмен 
з Придесення став найкращим в 
фінальному запливі вільним стилем 
на 50 м серед юнаків. 

Відео запливу можна 
переглянути за посиланням (з 12 хвилини): 
https://youtu.be/CUQJH-G1ZAc 

 
 

 

Футбольні успіхи продовжуються 
 

Результати футбольних матчів 

чемпіонату Броварського району. 

Результати матчів четвертого 

туру. 

05.06.2021, с.Літки. 

ФК «Літки» - ФК «СМ-25» 

(Семиполки) 0:2. 

05.06.2021, с.Зазим‘я. 

ФК «Зазим‘є» - ФК «Колос» (Велика 

Димерка) 1:0 

Гол за зазимців забив Дмитренко 

Сергій. 

06.06.2021, с.Рудня. 

ФК «Рудня» - ФК «Десна» 0:0 

Результати матчів п’ятого туру. 

12.06.2021, с.Погреби. 

ФК «Десна» - ФК «Ресмус» (Гоголів) 

8:0. 

Голи забивали: Кравченко Іван (2), Воробей Євгеній, 

Козюберда Сергій, Вареник Назар (2), Бондаренко 

Володимир, Боднарь Артем. 

13.06.2021, с.Семиполки. 

ФК «СМ-25» (Семиполки) - ФК «Зазим'є» 0:1. 

Гол забив: Мануйленко Дмитро. 

13.06.2021. 

ФК «Квітневе» - ФК «Літки» 0:6. 

Голи забивали: Чупров В'ячеслав, Попов Нікіта, 

Присяжнюк Андрій, Чупров Владислав, Букур Єфрем, 

Янченко Богдан. 

Результати матчів шостого туру. 

19.06.2021, с.Зазим‘я. 

ФК «Зазим‘є» - ФК «Квітневе» 17:1. 

Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Дмитренко Сергій (9), 

Мануйленко Дмитро (4), Литвиненко Максим, Барбон 

Данііл, Куцик Станіслав, Яіцький Сергій.  

19.06.2021, с.Літки. 

ФК «Літки» - ФК «Альтернатива» (Шевченкове) 4:1. 

Голи за ФК «Літки» забивали: Янченко Богдан (3), 

Христенко Юрій. 

20.06.2021, с.Богданівка. 

ФК «Богданівка» - ФК «Десна» (Погреби) 0:6. 

Голи за ФК «Десна» забивали: Негода Ігор (2), 

Кравченко Іван, Бруєнко Сергій, Слюсар Євген, Марченко 

Сергій.  
Результати матчів сьомого туру. 

27.06.2021, с.Погреби. 

ФК «Десна» - ФК «Димерка» 5:0. 

https://youtu.be/wKTSQyKPqc4?fbclid=IwAR3d2rKp8SQcXaMsUJrxt2rUfoWMWlxcqFVijaiJu5Ewvioh1z5LT3obTpA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FCUQJH-G1ZAc%3Ffbclid%3DIwAR0IXdOd1tErlphUaFHuqlnQJMY9D_AcIJwXFktIX1UGvoV5XkUL1_HvtKE&h=AT1_u0AXPonEU8xuXHH_TE1ScUUin0kdtpGgk6xpTowM5z3cxzYB_Imbpji6hB1_c2RDKa7pe4Fiw_IYBik0CZEoU5D3Mo3F28hMxIyaRXLYqs1EpKX2f4hAQpR7X8YPzcNV&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2YDyGBXneLNDAyKdhQl9Q5mUCb8CGZ041JT1XztjN71RQwR54BwUT7xX8bKDoa2rkDbPLurelGn9PCijgC8VvGU2TFc8-AY7XaUZnNS_Ukt3Le5SW7eHtLYSMADoqqVxvLgBvztqvz6BczkC7ZFqx-gTiXioUQ6tcQcNmJauZSPXXWaGyRRRJZJUhprrFfJUPNjwi-dPZj3YGw0A


Голи забивали: Слюсар Євген (2), Петрусенко Віталій, 

Воробей Євгеній, Марченко Сергій.  
27.06.2021, с.Красилівка. 

ФК «Арсенал» (Красилівка) - ФК «Літки» 1:2. 

Голи забивали: Савченко Роман, Слободянюк Андрій. 

27.06.2021, с.Шевченкове. 

ФК «Альтернатива» (Шевченкове) - ФК «Зазим‘є» 1:5. 

Голи забивали: Дмитренко Сергій (3), Марченко 

Микола, Шпільовий Олексій. 

Результати матчів восьмого туру. 

03.07.2021, с.Зазим’є. 

ФК «Зазим’є» - ФК «Арсенал» 7:0. 

Голи забивали: Дмитренко Сергій (4), Тронько Юрій (2), 

Марченко Микола. 

03.07.2021, с.Літки. 

ФК «Літки» - ФК «Десна» 0:4 (на фото). 

Голи забивали: Воробей Євгеній (2), Слюсар Євген, 

Бондаренко Володимир. 

 
 

 

 

Наші на спартакіаді 
 

З 7 по 12 червня в прекрасному курортному 

місті Чорноморськ відбулася 9-та 

Всеукраїнська спартакіада між головами та 

депутатами міських та селищних рад 

областей. Серед різних видів спорту в переліку 

був також і волейбол, тому честь представляти 

Київську область на цих змаганнях випала 

двом депутатам з нашої громади – мені, Бойку 

Андрію Олександровичу, та Устенку 

Володимиру Марковичу. Забігаючи наперед 

хочу сказати, що за результати цієї спартакіади 

мені соромно й сумно, адже ми посіли 12-те 

місце у своєму виді спорту з 14-ти можливих. 

Натомість краще зупинюся на позитивних 

враженнях. 

Місцем проведення було обрано 

спортивний комплекс «Юність», який 

знаходиться на першій лінії біля моря. Дуже 

сподобалися ціни на проживання, надзвичайно красивий 

та облаштований пляж, з чистим прозорим морем й 

великою кількістю спортивних майданчиків для різних 

видів спорту. Сподобалося спілкуватися з колегами, з 

якими грали у волейбол. Всі вони цікаві особистості, в 

кожного з яких є чому повчитися. Складається враження, 

що на виборах їх дійсно обрали заслужено.  
Окремо варто відзначити заходи, які готували для 

офіційного відкриття спартакіади 9 червня. Дуже вразили 

гурт барабанщиць, акробатика та чарлідерки. Велика 

шана та низький уклін керівникам цих гуртків, адже вони 

влаштували дійсно фантастичне шоу! 

Що ж ми маємо у підсумку? Все було добре, окрім 

головного – власне змагань. З позитивного тільки 

отриманий досвід та бажання значно покращити свої 

результати вже у наступному році. Все інше було на 

вищому рівні. 

 
 

 

 

 

 

Бойко А.О. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Оголошення 

Вітання 
Вітаємо «Студію Театру та 

Кіно «OpenUp» з перемогою 

на міжнародному фестивалі 

театрального мистецтва, 

який відбувся в Одесі. 

Друзі! Ви справжні Герої! 

Не дивлячись на 

пандемію, ви зробили це та 

привезли додому перше 

місце. 

Подяка 
Зазимська сільська рада 

та Літківське НВО 

ім.М.П.Стельмаха дякує 

місцевому підприємству з 

вирощування равликів ТОВ 

«НікСнейлФарм» та його 

директору Кондакову Юрію 

Миколайовичу за закупівлю 

спортивного інвентарю для 

школи. 

Подяка 
Дякуємо Ілюку Євгену Володимировичу та 

магазину STIHL, що знаходиться в с.Погреби, 

вул.Погребський Шлях, 23, за чудовий подарунок для 

пожежної сільської команди Придесення - 

акумуляторний прожектор, що стане в нагоді нашим 

пожежникам під час виконання робіт в нічний час. 

Це не перша допомога від підприємця. Ілюк Євген 

та його дружина Наталія є активними жителями 

Зазимської громади, долучаючись до різних 

суспільно корисних ініціатив. 



Нова система сміттєзбору починається! 
#chystozotg 

 

Повідомляємо, що з 01.07.2021 року в Зазимській 

громаді починається нова система збору побутового 

сміття, яка полягає в тому, що люди купуватимуть 

брендовані пакети. Лише сміття в цих пакетах буде 

забиратися з-під дворів у відповідні дні. 

Брендовані пакети компанії ТОВ «Селтік ТБО» можна 

купити в магазинах громади з 02.07.2021 або 

представництвах компанії в селах громади. 

Для ефективності роботи нової системи сміттєзбору 

прохання домогосподарствам та підприємствам 

заключити договори з компанією щодо вивозу сміття. 

 

ЩО ДАЄ ДОГОВІР? 

-Забезпечує вам гарантію, що ваше сміття заберуть 

у відповідний день; 

-Допомагає компанії сформувати карту маршрутів 

збору сміття, щоб ваше сміття точно забрали у 

відповідний день; 

-Створює базу даних по обсягах накопичення сміття 

в громаді та окремих домоволодіннях з метою 

визначення необхідних обсягів потужностей для 

вивезення сміття; 

-Створює інструмент контролю по визначенню 

ймовірності утворення стихійних сміттєзвалищ; 

-Можливість надання послуг з вивезення сміття на 

пільговій основі для окремих верств населення. 

 

З 16.07.2021 року сміттєві майданчики для збору 

несортованого сміття буде ліквідовано! Безкоштовний 

забір сміття з-під дворів відміняється! 

 

Утворення сміттєзвалищ та викид сміття в 

недозволених для цього місцях карається накладанням 

штрафу. За виконанням умов використання нової системи 

сміттєзбору та утворенням стихійних сміттєзвалищ буде 

стежити інспектор з благоустрою із залученням активістів, 

поліції, комунальних господарств. 

Сотні тисяч гривень щороку сільська рада витрачає на 

вивезення побутового сміття від домоволодінь! Краще ці 

гроші спрямувати на соціально значимі проекти! 

Хочете зменшити кількість Несортованого сміття, за 

вивіз якого потрібно платити - сортуйте сміття! Це створює 

і економічний, і екологічний позитивний ефект! 

Графік вивозу несортованого сміття на платній основі 

компанією ТОВ «Селтік ТБО»: 

Рожни - кожен понеділок 

Літки, Літочки, Соболівка - кожен вівторок 

Пухівка - кожна середа 

Зазим'я - кожен четвер 

Погреби - кожна п'ятниця 

Початок збору сміття о 07:00. 

(графік може бути змінено на основі реальних обсягів 

сміття та інформації по підписаних договорах - про 

зміни повідомлятимемо окремо) 

Адреси представництв ТОВ «Селтік ТБО»: 

с.Погреби, вул.Соборна, 5 (починає працювати з 

01.07.2021): вт, ср, пт з 08:00 до 17:00. 

с.Рожни, вул.Свободи, 41-В (починає працювати з 

14.07.2021): пн, ср, пт з 08:00 до 17:00. 

Телефони для довідок: 0674541612, 0674541613 

(Працівники представництв також будуть здійснювати 

виїзні прийоми в інші села). 

Де можна придбати брендовані пакети? 

Пакети на вивіз відходів компанією ТОВ «Селтік ТБО» є 

в наявності в представництвах компанії та в магазинах в 

кожному селі. Список магазинів постійно оновлюється. 

Адресу найближчого до вас магазину можна дізнатися за 

вказаними вище номерами телефонів. 

Вартість пакета 120л в представництвах ТОВ 

«Селтік ТБО» - 22 грн, в магазинах громади -24 грн. 

Відповіді на можливі запитання. 

1.Графік збору сортованого сміття залишається без 

змін. 

2.Найближчим часом планується створення пунктів 

збору сміття (сортованого, габаритного, несортованого) в 

селах громади - деталі повідомимо пізніше. 

3.Збір несортованого сміття здійснюватиметься ЛИШЕ 

в брендованих пакетах в зазначені дні. 

4.Збір несортованого сміття в контейнерах 

здійснюватиметься лише з багатоквартирних забудов. 

 

РОБОТА! 

Менеджер по роботі з клієнтами в 
представництвах компанії ТОВ «Селтік 
ТБО» в селах Придесення 

Заробітна плата: ставка + % 
Повна зайнятість. Бажано досвід роботи від 2 років. 
Вимоги: 
• бажаний вік від 25 до 40 років; 
• Досвід роботи з укладання договорів з 
населенням; 
• Знання пакету МS Office, 1С буде перевагою. 
• Уважність, стресостійкість, комунікабельність. 
Умови роботи: 
• П'ятиденний робочий тиждень з 8:00 до 17:00. 
• Робоче місце: 
- с. Погреби вул. Соборності, 5 
- с. Рожни, вул. Свободи, 41В 
Обов'язки: 
• Прийом та укладання договорів з населенням. 
• Консультування населення по послугах компанії. 
• Укладення договорів з комерційними клієнтами. 
• Ведення обліку договорів, особових рахунків в базі 
даних. 
Запис на співбесіду 
за тел. 097 811 62 76 (Михайло) 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важливо! 
Шановні жителі громади! 
Звертаємо Вашу увагу на обов’язок кожного щодо сплати податків, а саме: 
-земельний податок; 
-податок на нерухоме майно (житловий будинок); 
-орендна плата за землю. 
За квитанціями на сплату вказаних податків звертайтеся в адміністративні приміщення колишніх сільських рад. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
 

(04594) 76-225, Управління фінансів Зазимської сільської ради. 

 

Літературний конкурс «Придесення-2021» 

З нагоди святкування першого ДНЯ ГРОМАДИ оголошуємо літературний конкурс короткої прози «Придесення-2021». 
Тема конкурсного твору обов'язково повинна бути пов'язана з Придесенням: його історією, культурою, природою 

(минуле, теперішнє або фантастичне майбутнє). 
Мета конкурсу: виявлення талановитих письменників серед жителів громади, заохочення людей до створення якісних 

творчих робіт, формування основ для розвитку творчого потенціалу Придесення як важливого культурного елементу 
іміджу громади. 

Жанр твору: від дитячої казки до любовного оповідання. 
Не допускаються твори еротичного змісту, твори, які пропагують ненависницьке ставлення до людей, тварин, природи, 

розпалюють міжетнічну, релігійну, расову ворожнечу, мають антиукраїнський та антидержавницький зміст. 
 
УМОВИ КОНКУРСУ: 
1.Конкурсні твори подаються в електронному варіанті на електронну адресу: pogr-pres@ukr.net. Кінцевий термін 

подання конкурсних робіт 31 липня 2021. Контакт для запитань та деталей, що виникають у зв’язку із участю у Конкурсі: 
093-630-92-31(Viber). 

2.На конкурс приймаються тільки оригінальні авторські твори обсягом від 1500 до 3000 слів. Мова творів - українська. 
3.Для участі у Конкурсі необхідно подати: 
-конкурсну роботу в електронному вигляді у форматі Word, назва файлу має містити прізвище автора та скорочену 

назву роботи. 
-на титульному листі роботи потрібно вказати: назву твору, ПІБ і дату народження конкурсанта, його контактні дані 

(адреса, номер телефону учасника, e-mail). 
4.Кількість творів від одного автора необмежена. 
5.Участь безкоштовна. 
 
Нагородження переможців (І, ІІ, ІІІ місця) відбуватиметься на ДЕНЬ ГРОМАДИ 24 серпня 2021 року за віковими 

категоріями: 
-до 18 років; 
-18 років і старше. 
 

Найкращі твори будуть надруковані в книзі присвяченій першому року життя Зазимської сільської 
територіальної громади. 

 

День Громади 

Шановні жителі та гості Зазимської 

сільської територіальної громади, 

запрошуємо вас на святкування Дня громади, 

що відбудеться: 

 

24 серпня 2021 року в заміському клубі 

«Авантюрист» (с.Рожни, вул.Пухівська, 1). 

 

Детальна інформація про час та програму 

заходу буде повідомлена окремо на сайті 

Зазимської сільської територіальної громади, 

в фейсбук-групі «Вісник Придесення» та на 

дошках оголошень в селах громади. 

Розповідаємо про життя громади разом 
Основними джерелами інформації на території Зазимської 

сільської територіальної громади є: 
 

-сайт Зазимської сільської територіальної громади, zotg.gov.ua; 
 

-фейсбук-група «Вісник Придесення»; 
 

-щомісячна газета «Вісник Придесення». 
 

Кожен житель Придесення має можливість поділитися своїми 

новинами, історіями, художніми творами чи краєзнавчими 

дослідженнями на сторінках вказаних джерел інформації. 

За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону 

чи електронним адресом, які вказані нижче. 

Також на ютуб-каналі «Громадський захист Київщини» 

можна переглянути відео всіх сесій Зазимської сільської ради та 

більшості заходів, що проходять на території Придесення. 

 



 

 

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

Мироненко Микола Михайлович, житель с.Літочки – 17 липня – 85 років 

Петрова Тетяна Петрівна, жителька с.Літочки – 12 липня – 60 років 

Кирієнко Віталій Олексійович, житель с.Літочки – 10 липня – 50 років 

Сонько Олександр Васильович, житель с.Літочки – 19 липня – 50 років 

Гоменюк Василь Андрійович, житель с.Зазим’я – 2 червня – 65 років 

Якуша Наталія Григорівна, жителька с.Зазим’я – 4 червня – 65 років 

Стрельченко Галина Дмитрівна, жителька с.Зазим’я – 24 червня – 65 років 

Ярош Віра Дмитрівна, жителька с.Зазим’я – 8 липня – 60 років 

Якуша Марія Миколаївна, жителька с.Зазим’я – 3 червня – 70 років 

Крупенко Людмила Володимирівна, жителька с.Погреби – 6 липня – 70 років 

Щербак Марія Іванівна, жителька с.Зазим’я – 9 червня – 75 років 

Василашко Віра Семенівна, жителька с.Зазим’я – 19 червня – 80 років 

Тоган Михайло Степанович, житель с.Зазим’я – 5 червня – 85 років 

Суботовський Володимир Трохимович, житель с.Зазим’я – 13 липня – 65 років 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привітання 

29 червня святкує свій день народження житель 
с.Пухівка 

 
 

Філоненко Володимир Григорович 
 
 

Вітаю з днем народження свого любого 
хрещеника. Бажаю, щоб оточуючі ставилися з 
повагою, щоб близькі любили, а друзі — цінували. 
Нехай в твоєму житті не буде помилкових маршрутів і 
жорстких перешкод, нехай дихає серце любов’ю, а в 
душі живе щастя. 

 

З любов’ю хрещена Оксютенко Валентина 
Андріївна 

17 липня святкує свій 70-річний ювілей жителька 
с.Погреби 

 
 

Коваленко Галина Михайлівна 
 
 

Вітаємо Вас з чудовим ювілеєм – 70 років! Ви 
пройшли через багато і хочеться побажати, щоб Ви 
пройшли ще стільки ж дивовижних і незвіданих 
стежок. Міцного вам здоров'я і позитивного духу, 
багато-багато щасливих днів і бадьорих порцій 
настрою.  

З любов’ю Ваші рідні 

6 го липня святкує своє 90-річчя житель 
с.Погреби 

 

Литвиненко Василь Михайлович 

 

Від щирого серця вітаємо Вас з цією 
чудовою датою. 

Хочемо побажати Вам міцного 
здоров'я, внутрішнього спокою, Божого 
благословення та всіх добрих благ. 
Многая літа! 

 
З найкращими побажаннями 

Ваші діти, онуки та правнуки 

19 липня святкують 52-у річницю спільного подружнього життя 
жителі с.Погреби 

 
 

Коваленко Володимир Михайлович та Коваленко Любов 
Федорівна 

 
 

52 років тому ви взялися за руки та ступили у нове спільне 
життя. І попри те, що в цьому житті було багато різних 
випробувань, ви завжди гідно проходили їх всі й ніколи не 
переставали підтримувати, допомагати, а головне, любити один 
одного. 

Ми бажаємо вам безмірного щастя і такого ж здоров'я. 
Бажаємо нескінченних радісних років життя. 

З любов’ю діти, внуки, рідні 
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