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Результати першого півріччя 2021 року 
 

16 липня 2021 року на 16-й позачерговій сесії 
Зазимської сільської ради було заслухано два звіти: 

–звіт сільського голови Крупенка Віталія 
Вікторовича про стан виконання програми соціально-
економічного, культурного і духовного розвитку 
Зазимської сільської територіальної громади; 

–звіт начальника управління фінансів Зазимської 
сільської ради Чиж Мар’яни Анатоліївни про виконання 
бюджету Зазимської сільської територіальної 
громади за І півріччя 2021 року. 

З матеріалами можна ознайомитися на сайті 
Зазимської сільської ради. Надамо коротку 
характеристику досягненням перших шести місяців 
роботи. 

За січень-червень 2021 року було проведено 10 
засідань сесій, на яких розглянули 1132 рішення. 

На третій позачерговій сесії Зазимської сільської ради 
8 скликання, яка проходила 24 грудня 2020 року було 
затверджено бюджет Зазимської сільської територіальної 
громади на 2021 рік, яким було визначено: 

-доходи сільського бюджету у сумі – 138 965 200,00 
гривень, у тому числі доходи загального фонду сільського 
бюджету – 135 035 200,00 гривень та доходи спеціального 
фонду сільського бюджету 3 930 000,00 гривень; 

-видатки сільського бюджету у сумі  138 965 200,00 
гривень, у тому числі видатки загального фонду сільського 
бюджету – 134 618 188,00 гривень та видатки 
спеціального фонду сільського бюджету – 4 347 012,00 
гривень. 

Фактично за перше півріччя 2021 року дохідна 
частина бюджету склала: 

85 007 332,23 гривень (з врахуванням трансферів), у 
тому числі доходи загального фонду сільського бюджету – 
79 814 184,84 гривень та доходи спеціального фонду 
сільського бюджету 5 193 147,39 гривень. Таким чином, 
виконання дохідної частини бюджету в першому півріччі 
складає 59,1% загального фонду та 132,14% спеціального 
фонду. 

Найбільшим джерелом дохідної частини загального 
фонду в першому півріччі є податкові надходження: 55 
598 657,80 гривень, до яких, зокрема, входять: 

-податки на доходи фізичних осіб (ПДФО) – 21 536 
918,57 гривень; 

-єдиний податок з фізичних осіб: 7 075 624,13 гривень; 
-рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого значення: 5 379 
589,33 гривень. 

Сума доходу з джерел неподаткового надходження 
становить: 661 143,04 гривень. 

Сума офіційних трансферів загального фонду склала: 
23 554 384,00 гривень. Найбільшу частку становить освітня 
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам: 21 
308 400,00 гривень. 

Найбільшу частку доходів спеціального фонду 
бюджету за перше півріччя складають доходи від 
операцій з капіталом. Так, сума доходу за статтею «Кошти 
від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або 
комунальній власності, та земельних ділянок, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим» 
становить 2 891 907,48 гривень, що майже втричі 
перевищує річний план. 

Фактично за перше півріччя 2021 року видаткова 
частина бюджету склала: 

78 660 724,64 касових видатків, серед яких: 
-загальний фонд: 70 185 480,12 гривень; 
-спеціальний фонд: 8 475 244,52 гривень. 
Найбільша видаткова стаття бюджету в першому 

півріччі 2021 року є освіта: 44 047 908,65 гривень (56%), з 
яких 43 036 946,39 гривень сплачується із загального 
фонду, а 1 010 962,26 гривень – зі спеціального фонду. 

  
Розглянемо детальніше деякі сфери 

життєдільності громади та роботи сільської ради, 
які, зокрема, мають своє відображення в бюджеті на 
2021 рік. 

Освіта. Загальна середня освіта у Зазимській громаді 
представлена 5 закладами загальної середньої освіти 
комунальної форми власності, в яких навчається 1482 учні: 

- Рожнівський НВК - 111 учнів; -Погребське НВО - 364 
учні; -Зазимське НВО-447 учнів; -Пухівське НВО-224 учні; -
Літківське НВО ім. М.П. Стельмаха- 336 учні. 

Дошкільні навчальні заклади громади відвідує 500 
дітей. 

Інклюзивну загальну середню освіту впроваджують 5 
закладах загальної середньої та дошкільної освіти: 
Зазимське НВО, Літківське НВО ім.М.П.Стельмаха, 
Погребське НВО, Рожнівський НВК та ЗДО «Академія 
дитинства». 

Всього інклюзивним навчанням охоплено 18  
здобувачів освіти у закладах загальної середньої освіти та 
4 вихованці закладів дошкільної освіти. Інклюзивно-
ресурсних класів – 14. 

Розроблено проекти та почато їх реалізація: 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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 - капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського НВК; 
 - утеплення фасаду будівлі Погребського НВО; 
 - капітальний ремонт харчоблоку Пухівського НВО; 
-утеплення фасаду будівлі Літківського НВО ім. 

М.П.Стельмаха. 
Служба у справах дітей та сім’ї. За І півріччя 2021 року 

була здійснена наступна робота: 
-по акту передачі на первинний облік взято 8 дітей-

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, 
загалом на обліку Служби перебуває 18 дітей-сиріт та 
дітей позбавлених батьківського піклування; 

-взято 2 дитини на первинний облік, які набули статус 
дитини-сироти;  

-1 дитину влаштовано до прийомної сім’ї в с.Світильня;  
-взято 8 дітей на облік дітей, які опинились в складних 

життєвих обставинах;  
-у березні взято 1 дитину на облік дітей, які опинились 

в складних життєвих обставинах; 
-ведеться облік багатодітних сімей – їх налічується в 

громаді 92; 
-видано 4 посвідчення багатодітної сім’ї та 6 дитячих 

посвідчень; 
-складено 28 актів обстеження умов проживання 

дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування; 
-взято участь у 5 судових засіданнях; 
-взято на квартирний облік 2 дітей-сиріт; 
-кілька разів за підтримки Зазимської сільської ради 

було відправлено дітей громади на оздоровлення в 
табори відпочинку та санаторії; 

-організовано екскурсії та інші заходи для дітей. 
Соціальний захист. На території Зазимської сільської 

ради працює 7 соціальних працівників: с. Погреби – 1, 
с.Зазим'я – 1, с.Пухівка – 1, с.Рожни, с.Літки - 2, с.Літочки – 
1, які обслуговують 57 людей похилого віку. 

Згідно з програмою «ТУРБОТА»  на соціальний захист 
та соціальне забезпечення у 2021 році передбачено 1 млн. 
779 тис. 967 грн. Відповідно до цієї Програми,  у першому 
півріччі поточного року  вже здійснено такі виплати: -
сільською радою за 6 місяців поточного року було надано 
64 особам матеріальну допомогу на лікування, придбання 
медикаментів та вирішення соціально-побутових питань в 
сумі  441,0 тис. грн; -з нагоди 35-ї річниці Чорнобильської 
катастрофи одноразову соціальну виплату отримали 115 
чоловік ( 100 учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 
та 15 вдів учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС) на 
суму 65,0 тис грн.; -відшкодування вартості пільгових ліків 
на суму 120,131тис. грн.; -відшкодування стоматологічних 
послуг на суму 17,019 тис. грн.; -відшкодування послуг з 
догляду та обслуговування жительки Зазимської СТГ на 
суму 20,0 тис.грн. 

Кожного першого числа місяця за підтримки місцевих 
підприємців формується продуктовий пакет та 
передається соціально вразливим верствам населення. 

Періодично в медамбулаторіях громади проводяться 
прийоми громадян лікарями вузької спеціалізації, під час 
яких також можна здати відовідні аналізи для досліджень. 

Культура. На території Зазимської територіальної 
громади діє 5 народних та 2 зразкових колективи. Також 
на базі колективів та будинків культури працює низка 
творчих гуртків. 

Клубними закладами та бібліотеками громади за 
перше півріччя 2021 року було проведено низку 
культурно-мистецьких заходів. 

Спорт. Найбільш популярним видом спорту в громаді 
є футбол. В чемпіонаті Броварського району виступають 
три футбольних команди: ФК «Літки», ФК «Зазим’є» та ФК 
«Десна» (Погреби). Останні два колективи після першого 
кола цьогорічного чемпіонату посідають верхні сходинки 
турнірної таблиці та впевнено претендують на призові 
місця вкінці розіграшу сезону 2021 року. При футбольних 
клубах Погребів та Зазим’я діють дитячі футбольні клуби. 
Також дитячий футбол розвивається при Пухівському НВО. 

Не менш популярним є волейбол. На даний час існує 
два волейбольних клуби: ВК «Літки» та ВК «Придесення 
1», які беруть участь в різноманітних змаганнях 
регіонального рівня. Активно волейбол серед дітей та 
молоді розвивається на базі Зазимського та Погребського 
НВО (тренери Забара Віктор та Галькевич Валерій). Їхні 
тренування відвідують спортсмени Погребів, Зазим’я та 
Пухівки. 

Перше півріччя 2021 року було успішним й для наших 
боксерів. Зокрема, брат і сестра Ловчинські Дмитро і 
Марія взяли участь в чемпіонаті Європи, який проходив в 
Італії. Марія стала срібною призеркою, а Дмитро – став 
чемпіоном Європи. Значних успіхів досягають й інші 
боксери – вихованці СК «Патріот» (тренер Тюрін Сергій). 

Успіхів в кіокушинкай карате досягає Омельченко 
Мирослав. Перемоги на чемпіонатах України здобувають 
й наші плавці. Зокрема, це Дивак Марія та Негода Олег. 

Зазимська сільська рада намагається підтримувати 
спортсменів своєї громади та спорт загалом. Найближчим 
часом планується збудувати спортивні поля зі штучним 
покриттям в Літках та Рожнах. 

Проектна робота. За перше півріччя 2021 року 
відділом економіки, інвестицій, публічних закупівель та 
правового забезпечення було укладено більше 250 
договорів на виконання робіт, надання послуг чи 
придбання товарів на загальну суму понад 25 000 000,00 
гривень. До цих проектів, зокрема, належать: 

-послуги з обслуговування мережі зовнішнього 
вуличного освітлення на території Зазимської сільської 
ради Броварського району Київської області – 1 475 000,00 
гривень; 

-капітальний ремонт приміщень Пухівської медичної 
амбулаторії ЗПСМ по вул. Деснянська, 1А в с. Пухівка 
Броварського району Київської області – 1 325 536,14 
гривень; 

-капітальний ремонт харчоблоку Рожнівського НВК 
«Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» по вул. Свободи, 70 в с. Рожни 
Броварського району Київської області – 1 049 900,00 
гривень; 

-будівництво сільського кладовища по вул. Г.Мельника 
в с. Зазим’я Броварського району Київської області 
(огорожа, відкриті автостоянки, туалети, центральний 
проїзд) – 6 702 362,8 гривень; 

-реконструкція вуличного освітлення в селах 
Придесення – понад 1 400 000,00 гривень; 

-поточний ямковий ремонт вулиць в селах Придесення 
– 1 278 216,24 гривень тощо. 



Земельні питання. Біля 77% рішень, прийнятих на 
сесіях за останні 6 місяців, стосувалися земельних питань. 
Зазимська сільська рада здійснює прозору діяльність в 
питаннях землі, активно використовуючи громадські 
слухання щодо проектів розроблення детальних планів 
території, а продаж земель комунальної власності 
відбувається через відкриті аукціони. Завдяки аукціону за 
перше півріччя 2021 року було продано три земельних 
ділянки в селі Зазим’я загальною площею 1,5761 га. Сума 
надходжень від їх продажу склала 2 243 544,52 гривні. 

Також з аукціону було продано дві земельних ділянки 
в с.Рожни загальною площею 0,5421 га. Сума надходжень 
до бюджету від їх продажу склала 730 195,96 гривень. 

У зв’язку з виготовленням (оновленням) нормативної 
грошової оцінки сіл Зазим’я і Погреби, вносяться зміни до 
договорів оренди. 

Розроблені нові нормативно-грошові оцінки 
населених пунктів Рожни, Літки, Соболівка будуть введені 
в дію з 2022 року. 

Благоустрій. Благоустрій в населених пунктах 
Зазимської сільської територіальної громади 
забезпечують комунальні підприємства «Добробут» 
(обслуговують Погреби та Зазим’я) і «Рожнівське» 
(обслуговують Пухівку, Рожни, Літки, Літочки, Соболівку). 

Загальні витрати КП «Рожнівське» за червень 2021 
року склали 388 409,05 гривень. Найбільшу частку витрат 
становить вивезення твердих побутових відходів – 146 
641,14 гривень. 

Також активно проходила робота з покосу трави 
комунальних територій. Лише в червні КП «Рожнівське» 
здійснило покос на загальній площі 5,36 га. 

В весняно-літній період комунальні підприємства 
займалися ліквідацією стихійних сміттєзвалищ біля 
кладовищ громади. Зокрема, від кладовищ Погребів і 
Зазим’я КП «Добробут» було вивезено 500 куб.м сміття. 

А вартість ліквідації стихійних сміттєзвалищ КП 
«Рожнівським» в підпорядкованих йому селах в червні 
становила більш ніж 88 000 гривень. 

Тобто очевидним є той факт, що на вивезення та 
прибирання сміття в громаді витрачається дуже значна 
частина коштів, які було б доцільніше витрачати на інші, 
більш соціально орієнтовані проекти. Тому було прийнято 
рішення запустити нову систему сміттєзбору. 

З 1 липня 2021 року в громаді діє нова система збору 
побутового сміття, яка полягає в тому, що ТОВ «Селтік 
ТБО» забирає сміття з-під домоволодінь жителів громади 
лише в своїх брендованих пакетах. Для ефективності даної 
роботи рекомендується укладання договір жителями 
громади з вказаним підприємством. 

Нова система сміттєзбору дозволить зменшити суму 
коштів, які витрачається з місцевого бюджету на 
вивезення побутових відходів. Зокрема, за перше півріччя 
2021 року на послуги з вивезення та розміщення 
побутових відходів було витрачено 629 876,04 гривень. 
Цю суму було б ефективніше викоритати на реалізацію 
соціальних ініціатив громади. 

Також з лютого 2021 року в Придесенні працює збір 
сортованого сміття (вторсировини). За лютий-червень 
2021 року було зібрано понад 466 куб.м вторсировини. 

Правоохоронна та пожежна безпека. Ще в минулому 
році в нашій громаді було відкрито поліцейську станцію – 
це був перший в районі проект «Поліцейський офіцер 
громади». 

Зараз поліцейська станція знаходиться в с.Погреби, 
працює два офіцери. Найближчі кілька місяців до 
виконання своїх обов’язків приступить ще один офіцер, 
який на даний час проходить навчання. 

За перше півріччя поліцейськими офіцерами громади 
було: 

-проведено перевірку по: 540 зверненнях громадян, у 
зв’язку чим здійснено 300 виїздів на місце; 

-складено 80 протоколів; 
-розкрито 4 злочини за ст.185 ККУ (крадіжка), 1 злочин 

– ст.309 ККУ (зберігання наркотиків); 
-зареєстровано 3 кримінальних провадження за ст.190 

ККУ, 5 – за ст.125 (легкі тілесні ушкодження); 
-здійснено 20 виїздів з метою охорони громадського 

порядку; 
-здійснено 30 поставок осіб до суду. 
Придесення обслуговують 5 місцевих пожежних 

команд, які за перше півріччя 2021 року здійснили 134 
виїзди: -Погребська пожежна команда – 41; -Зазимська 
пожежна команда – 22; -Пухівська пожежна команда – 31; 

-Рожнівська – 26; -Літківська – 14. 
Інші досягнення. В цьому році до нас дійшло «Велике 

будівництво». Вже зараз від Опікового центру до 
середини Пухівки прокладено «чорновий» асфальт, в 
Погребах закінчують роботи з облаштування тротуарів з 
перспективою якнайшвидше почати робити це й в Зазим’ї 
і Пухівці, а по Погребському шляху почали прокладати 
«чистовий» асфальт. Вже зараз розглядається можливість 
продовження ремонту дороги до Рожнів (поворот на СТ 
«Трудовик»). 

Є велика ймовірність, що в цьому році почнеться 
ремонт дороги від Птахофабрики до зазимських Садів. 

В Погребах і Зазим’ї встановлено банкомати, про які 
так давно мріяли жителі цих сіл. Ведуться перемовини про 
встановлення банкоматів в інших селах Придесення. 

 

 
 

Продовження реконструкції вуличного освітлення 
 

За останній час в громаді проведено реконструкцію: 
-вуличного освітлення від перехрестя вул. Шевченка та 

вул. Гаврила Музиченка до перехрестя вул. Набережної з 
Виноградним провулком в с. Літки; 

-частини вуличного освітлення в районі Воєнного 
містечка №15 в с.Рожни. 

Також постійно здійснюється обрізання аварійних 
дерев, які під час негоди обривають лінії електропередач, 
через що наші населені пункти залишаються без 
електроенергії. Зокрема, неодноразову допомогу в цьому 
нашій громаді надавало підприємство ТОВ «БП Спецфонд 
Перспектива.  

 



Нова староста села Літки 
 

На шістнадцятій позачерговій сесії 
Зазимської сільської ради, яка 
відбулася 16 липня 2021 року, було 
прийнято два важливих рішення для 
нашої громади, зокрема, для села 
Літки. 

Відповідно до заяви Андріяша Ігоря 
Григоровича від 10.06.2021 р. про 
складання ним повноважень старости 
с.Літки 16.07.2021 р., Зазимська 
сільська рада вирішила припинити його 
повноваження як старости та звільнити 
із займаної посади. 

Натомість другим рішенням цієї сесії 
відповідно до частини першої статті 54-
1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
було розглянуто пропозицію сільського голови Крупенка 
В.В. щодо затвердження на посаду старости с.Літки 
кандидатури Дацько-Різник Наталії Анатоліївни. 

Одноголосним рішенням сесії Зазимської сільської 
ради було затверджено на посаду старости с.Літки 
Дацько-Різник Н.А. 

Біографічна довідка. 
Дацько-Різник Наталія 

Анатоліївна народилася 08 жовтня 
1987 року в селі Літки, 
Броварського району Київської 
області,  українка.  

В 2005 році закінчила 11 класів 
Літківської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів ім. М.П. 
Стельмаха Броварського району 
Київської області. 

В 2005-2010 рр. навчалась в 
Київському Національному 
Університеті Культури і Мистецтв, 
за спеціальністю – менеджмент 

готельно-ресторанного бізнесу. 
З 2011 по 2012 рік – працювала менеджером з 

персоналу, ТОВ «Автосхід». За внутрішнім переміщенням 
з 2012 по 2018 рік – помічник директора. 

З 2018 по 2021 рік – працювала менеджером з 
реклами, ТОВ «Агроспецтранс888». 

Сімейний стан: заміжня, має сина. 

 

Оновлений сайт Придесення 

Представляємо вашій увазі оновлений сайт Зазимської 
сільської територіальної громади. 

Він складається з 6 основних вкладок. 
«Головна». 
Тут можна ознайомитися з останніми новинами 

громади. За допомогою фільтрів, ви можете вибрати 
новини за категоріями, які вас цікавлять. 

Також на «Головній» знаходиться швидке посилання 
на сесії Зазимської сільської ради, де публікуються 
проекти рішень майбутніх сесій, а також інформація по 
сесіях, які пройшли: порядок денний, протоколи 
поіменного голосування, відео засідання, файли рішень. 

В «Анонсах подій» можна дізнаватися про заходи, які 
плануються на території громади. 

В верхній частині сторінки розташовано посилання на 
фейсбук-групу «Вісник Придесення» та архів випусків 
газети «Вісник Придесення». Згодом має запрацювати 
посилання на ютуб-канал, де публікуватимуться відео про 
життя громади. 

Вкладка «Придесення» містить коротку інформацію 
про громаду та кожне село. 

З вкладки «Самоврядування» можна дізнатися 
інформацію про депутатський склад Зазимської сільської 
ради, склад виконавчого комітету, структуру апарату 
органу самоврядування та ознайомитися з переліком 
адміністративних послуг, які надаються в кожному селі. 

Вкладка «Документи» буде корисна, щоб краще 
розуміти як працює сільська рада та на основі чого 
регулюється життєдіяльність громади. 

На вкладці «Життя громади» дається короткий опис 
основних сфер життя Придесення. 

Вкладка «Для громадян» покликана покращити 
спілкування органів самоврядування та жителів 
Придесення, надати відповіді на найпоширеніші 
запитання та врахувати думку громадян в процесі 
прийняття рішень. 

 

 
Можливості вкладки «Для громадян» 

 

Однією зі складових сайту є вкладка «Для громадян», 
яка дозволяє жителям Придесення більше долучатися до 
процесів, що відбуваються в громаді, а також тут міститься 
корисна інформація. Розповімо про цей інструментарій 
детальніше. 

 
Сторінка «Контакти» 
На вкладці «Для громадян» розташована сторінка 

«Контакти». На ній зібрано інформацію про основні 
заклади, які функціонують в громаді. Інформацію розбито 

на тематичні блоки, що робить пошук необхідної 
інформації простішим. 

 
Сторінка «Питання-Відповіді» 
На сторінці «Питання-Відповіді» розміщено відповіді 

на питання, які найчастіше запитують жителі громади. 
Зокрема, надається роз’яснення щодо поняття 

«благодійні внески», вказано графік руху громадського 
транспорту, який обслуговує всі села Придесення, а також 



надається основна інформація про систему сміттєзбору в 
громаді. 

Цей перелік може поповнюватися за рахунок вашої 
активності. Ви можете надіслати своє питання, 
заповнивши форму, що представлена на сторінці. Якщо 
відповідь на запитання є актуальною для багатьох жителів 
громади, то її текст буде додано на сторінку. 

Варто зазначити, що дана сторінка носить допоміжний 
характер і є довідником на найпоширеніші питання, які 
стосуються життєдіяльності всієї громади. 

 
Сторінка «Електронні петиції» 
Майже щодня люди піднімають ряд питань. Особливо 

це ми спостерігаємо в фейсбук-групі «Вісник 
Придесення». Однак відреагувати на всі звернення не 
завжди є можливим. Також не всі запитання є 
актуальними, а по деяким важливо розуміти чи це 
питання підтримують інші жителі Придесення. 

Щоб приділити належну увагу дійсно важливим 
питанням, які турбують багатьох людей, Зазимська 
сільська рада запровадила в своїй роботі такий інструмент 
як «Електронні петиції», використання яких було прийнято 
рішенням Зазимської сільської ради № 1482 – 15-
позачергової – VІII від 08.07.2021 р. Для роботи з 
петиціями використовується платформа електронної 
демократії EDEM. Щоб подати петицію або проголосувати 
за неї, потрібно зареєструватися/авторизуватися за 
допомогою електронного підпису або BankID. Такий 
спосіб входу в систему був вибраний з метою уникнення 
«накручування» голосів за допомогою фейкових акаунтів. 
Тобто обраний нами спосіб реєстрації допомагає 
дізнатися більш реальне ставлення людей до питання, яке 
піднімається в поданій петиції. Інструкція по 
користуванню платформою та посилання на сам 
інструмент знаходиться на сторінці. 

 
 

Сторінка «Громадський бюджет» 
Як зазначив сільський голова Крупенко В.В. на одній із 

сесій: «За перше півріччя 2021 року ми витратили 
кількасот тисяч гривень на вивезення сміття в громаді. 
Чому б їх не спрямувати на інші більш соціально значимі 
проекти?» В доповнення до цих слів, хотілося б сказати 
наступне: «Чому б самим жителям не обрати проекти, які 
варто реалізувати в громаді?» 

Також інколи можна почути поодинокі пропозиції 
щось збудувати в Придесенні, провести якийсь захід чи 
щось придбати. Але чи це цікаво іншим людям? 

Щоб врахувати думку жителів громади та реалізувати 
саме ті проекти, які цікавлять більшість, на 17 позачерговій 
сесії Зазимської сільської ради було прийнято Положення 
про запровадження бюджетування за участі 
громадськості (Громадський бюджет) Зазимської сільської 
територіальної громади. 

Планується апробувати Громадський бюджет вже в 
цьому році. На найближчій сесії має бути вирішено 
питання щодо параметрів Громадського бюджету на 2021 
рік (обсяг фінансування, терміни подання проектів, 
терміни реалізації). Після затвердження параметрів 
цьогорічного бюджету участі на вкладці «Для громадян» 
з’явиться сторінка «Громадський бюджет» з детальною 
інформацією. 

Поки пропонуємо вам подумати, який невеликий 
проект ви б хотіли реалізувати в своїй громаді. Щоб, коли 
буде оголошено про прийом пропозицій, ви мали вже 
якусь ідею. 

Взагалі, процес реалізації громадського бюджету 
починається в січні-лютому, щоб було достатньо часу 
реалізувати проекти-переможці протягом календарного 
року. Тому цей рік ми розглядаємо як пробний, щоб в 
наступному році ми підійшли до реалізації громадського 
бюджету з досвідом та врахуванням зауважень та 
пропозиції цьогорічної практики. 

 
 
 
 

Заклади освіти готуються до нового навчального року 
 

Новий сучасний харчоблок – якісне здорове 
харчування для дітей 

Зі здоровим харчуванням та новим харчоблоком 
планують розпочати новий навчальний рік у 
Рожнівському НВК. 

Проведення капітального ремонту шкільного 
харчоблоку за новими сучасними стандартами HACCP 
допоможуть суттєво поліпшити санітарно-гігієнічні умови 
харчування та приготування їжі для школярів та 
безперечно зручності і комфорту роботи кухарів. 
Планується не тільки провести капітальний ремонт 
приміщення харчоблоку, а ще й повне оснащення 
матеріально-технічної бази кухні та їдальні. Зокрема 
проводиться заміна електромережі, системи вентиляції та 
каналізації. Нове сучасне обладнання для харчоблоку 
буде більш енергоефективним та багатофункціональним. 

На реалізацію проекту з бюджету громади виділено 1 
400 тис. грн. Замовником робіт є управління освіти, 
культури, молоді та спорту. А відтак сільський голова 

Віталій Крупенко, очільник управління Наталія Щиголь та 
староста Рожнів Володимир Кабиш тримають на 
постійному контролі хід виконання ремонтних робіт. 

– Наше головне завдання: зробити все для того, аби 
кухарям було зручно і комфортно працювати, а діти 
отримували якісне здорове харчування в затишних 

Життя громади 



умовах. Осучаснення шкільних їдалень у навчальних 
закладах громади буде продовжуватися. Ми розуміємо, 
що створені умови для приготування безпечного та 
якісного харчування є запорукою здоров’я наших дітей. 
Цивілізоване суспільство зобов’язане гарантувати дитині 
здорове середовище розвитку, сприятливі умови росту, 
оптимальний рівень харчування. Тому ми цілком і 
повністю підтримуємо дану ініціативу. І поступово 
впроваджуватимемо її в життя. – прокоментував сільський 
голова Віталій Крупенко.  

У процесі роботи виникає багато питань, як у 
замовників, так і виконавців. У ході спілкування начальник 
управління освіти, культури, молоді та спорту вислухала 
зауваження шкільного шеф-кухаря та пообіцяла, що всі 
побажання у ході роботи будуть враховані. 

Також у Рожнівському НВК конче необхідно провести 
ремонт та оновлення ігрових форм дитячого майданчика 
для дошкільнят. Майданчику за словами керівника понад 
14 років. А тому, його ремонт є актуальним на 
сьогоднішній день. 

На черговій сесії Зазимської сільської ради 
заплановано виділити 300 тисяч гривень на ремонт 
даного об’єкту. Тож маємо надію, що вже зовсім скоро 
малюки будуть насолоджуватися відпочинком на нових 
каруселях та гірках. 

 
Пухівське НВО на низькому старті перед новим 

навчальним роком 
У Пухівському навчальному-виховному об’єднанні 

ремонтні роботи загалом виконані на 85 % від 
запланованого. Про це повідомила директор школи Ірина 
Гриценко під час робочої виїзної зустрічі начальнику 
управління освіти, культури, молоді та спорту Наталії 
Щиголь. Наразі початкова ланка забезпечена всім 
необхідним навчальним обладнанням. 

Новенькі парти, мультимедійна дошка та ноутбуки для 
занять, згідно вимог програми Нової української школи, 
уже з нетерпінням чекають на своїх школяриків. Цього 
року за кошти обласного бюджету було придбано закладу 
20 парт та мультимедійну дошку для першачків. 

Ремонтні роботи в закладі продовжуються. На стадії 
завершення ремонт та облаштування хореографічної 
зали. 

Залишилося зовсім небагато часу. 
-Те, що запланували, до початку нового навчального 

року виконаємо. І новий навчальний рік розпочнемо 
організовано та вчасно,– запевнила директор Ірина 
Гриценко. 

 
Найкращі умови для навчання – це реально! 
Поки діти відпочивають на канікулах, дорослі дбають 

про створення належних умов у навчальних закладах. 
2 серпня начальник управління освіти, культури, 

молоді та спорту Зазимської сільської територіальної 
громади Наталія Щиголь спільно з представниками 
Броварської райдержадміністрації – головним 
спеціалістом відділу освіти, культури, молоді та спорту 
Ольгою Білановською, начальником відділу житлово-
комунального господарства, цивільного захисту, екології 
та природних ресурсів Юрієм Власенком, начальником 
відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Броварського районного управління 
Олександрою Вакарчук провели об’їзд навчальних 
закладів Зазимської територіальної громади. Зокрема 
побували у Літківському НВО ім. М.П. Стельмаха.  

Літківське НВО ім. М.П. Стельмаха вже майже 
завершили косметичні ремонти в класних кімнатах. Наразі 
тривають активні роботи з капітального ремонту та 
облаштування бібліотеки та класної кімнати для 5-го 
класу. На проведення капремонту з місцевого бюджету 
було виділено 300 тис. грн. 

Приємним сюрпризом для школярів та вчителів школи 
стануть нові придбання, якими цьогоріч поповнився 
заклад за кошти державної освітньої субвенції – 
комплекти обладнання для кабінетів хімії, фізики, 
математики, мультимедійний комплекс та найбільшою 
гордістю стане інтерактивна панель, яка, до речі, є єдиною 
на сьогоднішній день в Броварському районі. Також за 
рахунок коштів місцевого бюджету планується 
проведення ремонту в приміщенні шкільного музею. 

Шкільна їдальня вже повністю готова до початку 
харчування дітей. Новинкою стане те, що з 1 вересня 
шкільна їдальня переходить на самостійне харчування. 

На запитання – чи залучаються до ремонту школи 
батьківські кошти, директор закладу Борис Ільченко 
відповів, що всі ремонти в закладі робляться виключно за 
бюджетні кошти. І в цьому велика заслуга сільського 
голови Віталія Крупенка, який робить все для того аби 
освітні заклади громади були взірцевими, сучасними та 
комфортними для учнів та вчителів. 

 
Зазимське НВО – одне з найбільших в громаді 
За останні роки в школі значно збільшилася кількість 

дітей, що свідчить про те, що громада живе і розвивається. 
Навчальний заклад надає належні освітні послуги, а відтак 
і потреба у батьків везти дітей до столиці відпадає. Зі свого 
боку керівництво громади та школи працюють над тим, 
щоб заклад не тільки виглядав сучасно, а і мав всі 
необхідні умови для повноцінного освітнього процесу. 

Наразі, як повідомив директор Іван Пустовалов у 
Зазимському НВО завершено косметичні ремонти класів. 
Підготовлено до початку нового навчального року три 
перших класи, в яких навчатиметься по 25 дітей. З 
місцевого бюджету на придбання класних меблів та парт 
вже виділено 204 тисячі 466 грн. І вже найближчим часом 
класні кімнати будуть оснащені сучасними новими 
партами та необхідним для навчання матеріальним 
забезпеченням.  



Наразі потребує ремонту спортивна зала школи. На її 
відновлення вже виділені 49 тисяч гривень. Керівництво 
закладу запевняє, що до початку навчального процесу 
буде зроблено ремонт спортзалу. 

Також цього року заплановано проведення ремонту 
підвального приміщення –тиру, на який з місцевого 
бюджету виділено 150 тисяч гривень та 47 тисяч гривень 
для ремонту протипожежної водойми. 

Дякуючи департаменту освіти і науки Київської 
обласної державної адміністрації, Зазимський НВО 
поповниться новим сучасним обладнанням та технікою – 
мультимедійним комплексом. 

Школа розвивається і працює на перспективу. Успішній 
громаді – достойне майбутнє! 

 
Літківський дошкільний навчальний заклад 

«Сонячний» 
Це справжня оаза для повноцінного розвитку та 

дозвілля найменших жителів громади.  
Адже працівники садочку до роботи ставляться 

відповідально і з любов’ю.  
І вже з порогу видно, що в закладі справжні господарі. 

Ошатні різнобарвні клумби, зелені розкішні кущі та 

дерева для свіжої прохолоди, доглянуті облаштовані 
дитячі майданчики. 

Порядок та охайність і в будівлі. Проведені косметичні 
ремонти п’ятьох дитячих груп. Харчоблок хоч сьогодні вже 
можна запускати в роботу.  

Залишилося зробити прибирання і садочок може 
відкривати двері для своїх відвідувачів. 

На цей рік з місцевого бюджету для дитячого 
дошкільного закладу виділено 85 тисяч гривень для 
облаштування світлиці та будівництва вуличного паркану. 

 
автор статей 

Кривобок Наталія  
 

Громадське слухання по мобільному зв’язку 
 

23 липня 2021 року в актовій залі Зазимського НВО 
відбулися громадські слухання щодо питання 
встановлення технічних засобів оператора 
телекомунікацій ПрАТ «ВФ Україна» (Vodafone). 
Напередодні компанія офіційно звернулася до Зазимської 
сільської ради з даним питанням. 

На зустрічі були присутні представники компанії 
зв’язку, жителі села Зазим’я та представники Зазимської 
сільської ради. Відеозйомку здійснював Віталій 
Литвиненко (ютуб-канал «Громадський захист 
Київщини»). 

На початку слухань сільський голова Крупенко Віталій 
Вікторович зачитав листи-звернення: 

-від жителів с.Зазим’я, які 
висловили своє заперечення щодо 
встановлення обладнання на 
водонапірних баштах на території 
ЖК «Десна-Резіденс» у зв’язку з 
близькістю розташування 
житлових будинків. Під листом 
підписалося більше 200 людей. 

-від КП «Добробут», яке 
висловило категоричну незгоду зі 
встановленням даного 
обладнання, оскільки вказана 
вежа знаходиться у першому поясі 
зони санітарної охорони 
свердловини питного 
водопостачання, а відповідно до 
п.6 Постанови КМУ від 18.12.1998 
р. №2024 «Про правовий режим 

зон санітарної охорони водних об’єктів» у межах першого 
поясу ЗСО забороняється перебування сторонніх осіб, 
розміщення будівель та обладнання. 

Потім виступив представник компанії зв’язку Кутявін 
Олександр, який зазначив, що на даній території існують 
проблеми зі зв’язком і відділ радіопланування надав 
рекомендації по встановленню обладнання на вказаних 
баштах. При цьому було визначено оцінку впливу на 
населення та навколишнє середовище. Але, так як люди 
проти, компанія готова розглядати альтернативні місця 
для розташування обладнання. 

За результатами проведених громадських слухань 
було вирішено: 

-відмовити ПрАТ «ВФ 
Україна» у встановленні 
обладнання на 
запропонованих раніше 
водонапірних баштах; 

-довивчити питання і разом 
з ініціативною групою 
визначити альтернативні 
локації та запропонувати їх 
компанії для проведення 
наступної оцінки по 
визначенню можливості 
встановлення обладнання там; 

-повернутися до цього 
питання після здійснення 
запропонованих кроків.  

 
 



Придесення приєднується до обласного свята  - 1033 річниці Хрещення Русі-
України 

 

24 липня 2021 року в парку «Київська Русь», що в 
с.Копачів Обухівського району Київщини, відбулося 
святкування 1033-ї річниці Хрещення Русі-України. 

Броварський район, до складу якого входить 
Зазимська громада, був представлений єдиною 
дружньою командою, завдяки чому Броварщина гідно 
показала себе на цьому обласному заході. 

Громаді Придесення було доручено зробити 
експозицію в центральній палатці. 

Сільський голова Крупенко В.В. організував частування 
для гостей. Запашний плов і смачний шашлик підігрів 
апетит до національних страв, приготовлених жителями 
громади. А серед цієї смакоти були вареники, налисники, 
домашня ковбаса, бутерброди з салом і часником, 
деруни, пампушки, вінегрет та ін. 

Не тільки високий гастрономічний рівень показали 
придесенці. На сцені запалювали брати Багдасари, з 
баянів яких линули веселі запальні мелодії, що не 
залишали осторонь нікого. А представлені на святі тканні 
рушники і коци, які виготовила Олександра Прокопенко, 
показали, що в Придесенні є майстри народного ремесла. 

В самій же палатці ми відтворили українську хату, 
взявши експонати побуту зі шкільного музею Літківського 

НВО ім. М.П. Стельмаха та старовинні речі, зібрані 
працівниками КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» в 
різних куточках громади.  

Висловлюємо подяку організаторам та учасникам 
свята від Зазимської громади: Вірі Коломієць, Лілі Гайдак, 
Олені Слюсар, Катерині Шестопал, працівникам КЗ 
«ЦКДС» та його керівнику Валентині Борисівні Кожушко, 
сільському голові Віталію Вікторовичу Крупенку, Віктору 
Олійнику, Олексію Бацану. Особлива подяка Інні Іллєнко, 
яка залучила до підготовки всю свою родину. 

А тепер беремося активніше за підготовку до 
святкування Дня громади, адже до події залишається 
менше місяця! 

 

 
Кодак: коли є взаєморозуміння та співпраця 

 

Ідеальний рецепт розвитку будь-якого населеного 
пункту – це співпраця і взаєморозуміння місцевої влади, 
населення і бізнесу. І зараз хотілося б приділити увагу 
саме третій складовій, так як існуючі підприємства не 
тільки наповнюють бюджет громади, сплачуючи податки, 
але й забезпечують робочими місцями  населення, що 
сприяє покращенню соціально-економічного становища 
самих людей і зменшує їхнє бажання переїхати 
жити в іншу місцевість. Такий підхід користі 
бізнесу зрозумілий всім. Але є ще одна якість, 
яку продукує бізнес – це створення і підтримка 
затишних умов проживання. Розглянемо цей 
аспект на прикладі зони відпочинку на березі 
річки Кодак (притоки Десни) в селі Погреби. 

В кожному селі нашої громади є свої 
улюблені місця для відпочинку. В Погребах це 
річка Кодак. Зручне розташування, невелика 
течія, піщаний берег. Однак до благоустрою 
місцини завжди були питання. Місцева молодь 
неодноразово проводила суботники – було 
висаджено верби по периметру, обгороджено 
колесами територію, облаштовано майданчик 
для пляжного волейболу. Сільська рада теж не 
стояла осторонь – облаштували роздягальні, 
встановили біотуалет, поставили лавки, змонтували 
накриття. Але бажаючих  відпочивати біля Кодака 
постійно збільшується. Відповідно це відображається на 
зовнішньому вигляді території. Так ми підходимо до тієї 
думки, про яку сказали вище. 

Савчук Тетяна стала жителькою Погребів недавно. Від 
початку проживання в селі їй стало зрозуміло, що 

культурно-розважальне життя місцевої молоді 
знаходиться на низькому  рівні. Такий висновок прийшов 
досить швидко, адже в неї двоє дітей-підлітків, яким 
хочеться проводити цікаво час, не від’їжджаючи постійно 
далеко від дому. Тому пані Тетяна вирішила спробувати 
створити локацію, де було б приємно проводити час як 
молоді, так і цілим сім’ям. Зазимська сільська рада 

сприяла розвитку підприємницької діяльність, розуміючи, 
що така ініціатива не тільки покращить дозвілля в 
Погребах, але й дозволить зробити зону відпочинку 
затишною та безпечною. Так народилася вже згадувана 
співпраця між місцевою владою та бізнесом. (До співпраці 
з населенням ще дійдемо).  



В досить короткий час було збудовано трибуну для 
перегляду ігор пляжного волейболу, або незрівнянного 
селфі на фоні заходу сонця. Збудували вбиральню, 
встановили спортивний майданчик, гойдалки для 
відпочиваючих та розтягнули навіси для комфортного 
відпочинку родин. Найближчим часом планується 
будівництво дитячого майданчику та облаштування 
дитячої зони відпочинку біля якого збудують ще одну 
вбиральню та роздягальні. Майже кожного дня  
проводиться трансляція мультфільмів та фільмів, а також 
транслюються, значимі для нашої країни, спортивні  
змагання – футбол, бокс та інші на великому екрані під 
відкритим небом. Поряд розташовано кафе-магазин, де 
можна втамувати і голод, і спрагу. 

Загалом підприємиця та її команда орієнтуються на 
сімейний відпочинок, куди буде приємно і безпечно 
приїхати з малими дітьми, та на активний відпочинок, де 
буде цікаво і весело проводити час молоді. Серед 
напрямів роботи: проведення спортивних турнірів, 
майстер-класи, ігри, відкриті уроки фітнесу, трансляції 
фільмів і мультфільмів, проведення розважальних 
заходів, до яких входять щотижневі дитячі свята, 
тематичні вечірки, святкування державних та 
національних свят. 

Одним з таких свят був День Родини, який пройшов на 
зоні відпочинку Кодак 10 липня. Організаторами дійства 
була дружня команда  DRAGON. Своєю присутністю свято 
прикрасили місцеві колективи: пісенні ансамблі 
«Берегиня» та «Рута», танцювальний колектив Pride, а 
також неочікувано приємний сюрприз – танець – для 

гостей подарували спортсменки з Panianka Fitness. Із 
запрошених гостей були: шоу-балет «Заграва», народна 
артистка Оксана Стебельська. Підтримував всіх в тонусі 
популярний столичний ведучий Гнат Попов. Майже всі, 
хто долучився до організації свята, були відзначені 
керівництвом району, громади та колективом DRAGON. 
Саме на цьому  святі найкраще було продемонстровано 
співпрацю всіх трьох складових: місцева влада – 
населення – бізнес. Савчук Тетяна відзначила, що це свято 
видалося таким крутим і масштабним завдяки активній 
участі та допомозі жителів села та сільської ради, зокрема 
сільського голови Крупенка В.В. Все було на досить 
високому рівні. За безпекою та правопорядком на заході 
слідкували нацгвардійці, поліція, члени ГО «Учасники 
бойових дій «Придесення», місцеві пожежники. 

Це свято лише підігріло в усіх апетит до нових цікавих 
подій. Дитячі вечірки з аніматорами збирають 
неочікувано велику кількість дітей, постійно грають в 
пляжний волейбол, є інтерес до вечорів кіно. А 
нещодавно невеличке свято для громади подарували 
дівчата з Panianka Fitness, показавши на великому екрані 
на Кодаку прем’єру свого танцювального кліпу «Квітка-
Душа». 

Зі слів Тетяни, в цьому році на нас чекає ще багато 
захопливих подій в зоні відпочинку Кодак, які вони будуть 
анонсувати в соціальних мережах. Головне, що є 
підтримка та інтерес від людей. В такому випадку можна 
організовувати свята подібні Дню Родини хоч кожен 
тиждень. 

  

 
Новий етап Panianka Fitness 

 

Вже кілька років в нашій громаді, а саме в с.Погреби, 
проходять фітнес-тренування для жінок під назвою 
Panianka Fitness. Незмінним керівником колективу є 
Петрусенко Анна. Це не прості заняття спортом в 
визначений час у визначеному місці. Panianka Fitness 
представляють собою цілу філософію, яку поділяють біля 
п’ятдесяти дівчат і жінок широкого вікового діапазону. 
Їхня робота складається не тільки з тренувань, а й з 

марафонів здорового харчування, волонтерства, 
тренінгів, проведення заходів для молоді і дітей тощо. 

Цьогоріч панянки вирішили спробувати щось нове. І 
тому напередодні Івана Купала, заручившись допомогою 
хореографа Момот Лідії, поставили тематичний танець. А 
щоб це дійство запам’яталося надовше, то вирішили зняти 
відео самого танцювального процесу. Відеозйомку 
розпочали о 4 годині ранку на березі Десни в с.Зазим’я. 
Під промінням світанкового сонця розпочалися зйомки 

танцю. Оператор Кусков Володимир 
використовував в роботі, окрім звичайної 
відеокамери, також квадрокоптер. Біля 40 
дублів було зроблено, поки весь необхідний 
матеріал не відзняли. 

По закінченню роботи над монтажем 
відео було вирішено презентувати кліп в зоні 
відпочинку Кодак в с.Погреби.  

Трохи більше, ніж три хвилини відео, 
глядачі дивилися на одному диханні. Кліп – 
красивий і душевний. Мабуть, й не дивно, 
що відео має назву «Квітка-душа», що вже в 
назві передає спокій і легкість емоцій, які 
викликає сам кліп. 

Посилання на відео можна знайти на 
сайті Зазимської сільської ради. Бажаємо 
всім приємного перегляду! А панянкам – іти 
вперед і відкривати нові для себе горизонти!



  

 
Липневі спорт-новини 

 

Липень не багатий на спортивні події, 
так як в багатьох змаганнях в цей час 
перерва. Однак не можна сказати, що 
спортивне життя повністю затихає. 

Так, наприклад, з 10 по 20 липня 2021 
року боксери з СК «Патріот» провели 
спортивно-оздоровчий збір. ТРГК 
«Сонячна Долина» вкотре приймала 
клуб на найвищому рівні! 

Також зараз проходять збори дитячої 
футбольної школи «Зазим’є» в 
Закарпатті. 

11 липня пройшли останній матчі 
першого кола чемпіонату Броварського 
району з футболу. 

ФК «Літки» мінімально поступилися 
на виїзді красилівському «Металургу» - 2:1. Єдиний гол за 
нашу придесенську команду забив Христенко Юрій. 

Цього ж дня відбувався центральний матч, мабуть, не 
тільки туру, але й всього чемпіонату – ФК «Десна» 
приймав ФК «Зазим’є» (на фото). Це було дійсно дербі – 
дербі району, дербі Придесення. Рахунок говорить сам за 
себе – 4:3. 

Голи забивали: 
-за ФК «Десна»: Воробей Євгеній (2), Козюберда 

Сергій, Кравченко Іван; 

-за ФК «Зазим’є»: Яцик Віталій (2), Мануйленко 
Дмитро. 

Станом на 11 липня: 
ФК «Літки» посідали 10 місце, маючи 9 очок (3 

перемоги і 5 поразок) з різницею м’ячів 14:17; 
ФК «Зазим’є» - третє місце з активом 21 очко (7 

перемог і 1 поразка), різниця м’ячів 46:8; 
ФК «Десна» - перше місце, 25 очок, 8 перемог, 1 нічия, 

різниця м’ячів 41:5. 

  
 

 

 
Літня ніч 

Я знову в полоні літньої ночі 
Тієї, що силу і спокій дає. 

Сховає заплакані мамині очі, 
Син на війні, ще додому не йде. 

 

Спокусниці ніч для тих, хто кохає 
Попросить до ранку співать солов’я. 

А мандрівник, що бува заблукає 
Чумацький шлях – розрада твоя. 

 

А я в ніч іду, як до сестрички. 
Іншого шляху у мене нема. 

Нап’юся від спраги з криниці водички. 
Послухаю тишу, що скаже вона. 

 

І ніч розказала мені про родину: 
Зорі на небі і місяць Ріжок. 

А я їй про неньку свою Україну, 
Де проживають мільйони діток. 

 

«Нам би зорі світили, - так мати казала, 
-А місяць ми, доню, й кілком підіпрем». 

Молюся, щоб діти щасливі зростали, 
А землю для них ми завжди збережем. 

 
Негода Галина 

                                                                                                                                                                 с.Погреби

Спорт 

Наша творчість 



 
 
 

  

Оголошення 

Пропозиція до тих, хто будується або утеплює 
будинок 

Багато будівельних матеріалів, які ви використовуєте під 
час будівництва або утеплення будинків, мають 
поліетиленову упаковку (мінеральна вата, газоблоки тощо). 

Більшість з вас викидають ці плівки в сміття, що навіть при 
вивезенні на сміттєві полігони несе шкоду природі. 

Пропонуємо здавати ці пакувальні плівки як 
вторсировину. 

З питань забору плівки від будматеріалів можна, зокрема, 
звертатися до Семка Ігоря, який займається збирання 
сортованого сміття в селах Придесення: 

тел.: 067-466-93-59. 

До вашої уваги! 
 

Пропонуємо тротуарну плитку власного виробництва 
за ціною виробника.  
Також надаємо послуги по комплексному 
благоустрою: 
- земляні роботи; 
- улаштування тротуарної плитки; 
- асфальтування; 
Вся продукція сертифікована, а послуги ліцензовані. 
Ознайомитися з продукцією ТМ «Брук Плит» можна 
за адресою: с.Погреби, вул.Столична 5 (напроти 
магазину «Панда»). 
Отримати консультацію та зробити замовлення за 
тел. 095-396-31-47, 097-088-52-38. 

 

Погребське навчально-виховне об’єднання 
запрошує на роботу: 

1. Вихователів ДНЗ «Лісова пісня‘» -2 вакансії. 

2. Вчителя Української мови та літератури - 1 вакансія. 

3. Вчителя фізики, математики, інформатики - 1 вакансія 

4. Повар - 2 вакансії.  

5. Інженер з охорони праці- 1 вакансія. 

Телефони для довідок: 063-736-26-61, 096-602-46-24. 

РОБОТА НА СКЛАДАХ Києва та області 

• ВАНТАЖНИКИ від 11000 грн 
• ПАКУВАЛЬНИКИ 12000 - 15000 грн 
• СТІКЕРУВАЛЬНИКИ 12000 - 15000 грн 
• КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ 12000 - 20000 грн 
• ВОДІЇ СКЛАДСЬКОЇ ТЕХНІКИ 15000 - 22000 грн 

НАШІ ПЕРЕВАГИ 

 Зручний графік та розвозка 
 Виплати щотижня та додаткові бонуси 
 Допомога с житлом (для працівників з інших 

міст) 
 Повна чи часткова зайнятість 
 Оплачувана відпустка та корпоративи 
 Кар’єрний зріст 
 Навчаємо та надаємо робочий одяг 

Всі деталі за телефоном: 067-112-79-59 

 

Що робити зі сміттям? 
 

Нагадуємо, що в Зазимській сільській 
територіальній громаді тверді побутові відходи 
(несортоване сміття) забирає ТОВ «Селтік ТБО» в 
брендованих пакетах з-під домоволодінь за 
графіком: 

Рожни – кожен понеділок; 
Літки, Літочки, Соболівка – кожен вівторок; 
Пухівка – кожна середа; 
Зазим’я – кожен четвер; 
Погреби – кожна п’ятниця. 
Брендовані пакети, в яких приймається 

несортоване сміття, можна придбати в кожному 
селі. Деталі на сайті Зазимської сільської ради або за 
телефонами 067-487-81-90, 067-454-16-12, 067-454-
16-13. 

 

Сортоване сміття (вторсировину) забирає 
підприємство Hasket Recycling в зручній для вас тарі 
– деталі за телефоном 067-466-93-59,  Семко Ігор. 

 

Найближчим часом в громаді з’явиться кілька 
пунктів прийому сміття, куди можна буде здати 
несортоване (платно), габаритне (платно) та 
сортоване (безкоштовно) сміття в зручний час. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Гайдак Анна Анатоліївна, жителька с.Літочки – 10 серпня – 45 років 
Насальська  Наталія Володимирівна, жителька с.Літочки – 14 серпня – 50 років 
Музиченко Артем Миколайович, житель с.Літочки – 16 серпня – 35 років 
Гайдак Ольга Миколаївна, жителька с.Літочки – 11 серпня – 65 років 
Циріна Світлана Георгіївна, жителька с.Літочки – 4 серпня – 60 років 
Татарин Ігор Миколайович, житель с.Літочки – 20 серпня – 30 років 
Степанова Світлана Василівна, жителька с.Соболівка – 19 серпня – 60 років 
Марченко Галина Григорівна, жителька с.Погреби – 9 серпня – 80 років 
Гуменюк Надія Василівна, жителька с.Погреби – 6 серпня – 65 років 
Петрусенко Сергій Миколайович, житель с.Погреби – 3 серпня – 60 років 
Пуха Світлана Іванівна, жителька с.Погреби – 12 серпня – 55 років 
Литвиненко Василь Михайлович, житель с.Погреби – 6 липня – 90 років 
Негода Наталія Володимирівна, жителька с.Погреби – 8 липня – 45 років 
Некрашевич Наталія Іванівна, жителька с.Погреби – 21 серпня – 45 років 
Бондаренко Степан Степанович, житель с.Погреби – 5 липня – 60 років 
 

Запрошуємо на ДЕНЬ ГРОМАДИ! 
 

24 серпня 2021 року в заміському клубі «Авантюрист» (с.Рожни, вул.Пухівська, 1) відбудеться свято «День 
громади». 

З 12:00 на території закладу працюватимуть локації розваг для дорослих і дітей (платні та безкоштовні) 
та зони, де можна придбати їжу та напої. 

О 13:00 початок презентації куренів сіл та інші тематичні локації. 
О 15:00 розпочнеться урочиста частина, яку буде поєднано з концертною програмою. Ввечері на нас 

чекатимуть дискотека, вогняне шоу та салют. 
Для підвозення жителів Придесення будуть використовуватися автобуси. Детальніше про час та маршрут 

їх руху повідомимо на сайті та в фейсбук-групі «Вісник Придесення». 
 

Пропонуємо взяти на свято зручний одяг для спортивних розваг та купальний одяг для відпочинку біля 
басейну.  
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Привітання 

15 липня святкував свій день народження житель 
с.Погреби 

 
 

Сергієнко Андрій Анатолійович 
 
 

Хай ладяться справи у тебе, татусю 
Тобою пишаємось завжди й усюди 
Бажаємо тобі довгих, світлих років 

Хай лине удача із різних боків 
Будь завжди здоровим, з бідою не знайся 

Та років до ста молодим залишайся! 

Твої люблячі доньки та дружина 

24 липня святкувала 90-річний ювілей жителька 
с.Зазим’я 

 
 

Якуша Ольга Микитівна 
 
 

Від щирого серця вітаємо з цією чудовою датою, 
з 90-річчям! Хочемо побажати Вам ні про що не 
сумувати, ні хвилини не нудьгувати, завжди 
відчувати підтримку близьких і любов всієї родини. 
Здоров'я Вам, всіх добрих благ, внутрішнього 
спокою і невгамовної мелодії щастя. 

Ваші рідні та друзі 

mailto:pogr-pres@ukr.net

