
 

 

 

  сайт Зазимської сільської ради: zotg.gov.ua 
 

 

 
 

Перший День громади Придесення 
 

24 серпня 2021 року в День Незалежності України 
Придесення святкувало також і День громади. Захід 
відбувався в заміському клубі «Авантюрист», що 
знаходиться в с.Рожни. 

Дійство розпочалося о 12 годині дня. В 
цей час на території закладу почали 
працювати розважальні локації, на яких 
гості могли постріляти з лука, поплавати в 
басейні, пограти у волейбол, футбол та 
теніс. З 13 години на гостину почали 
запрошувати курені сіл. Кожен населений 
пункт громади намагався якомога 
оригінальніше та цікавіше презентувати 
своє село. Було очевидно, що кожен 
проробив дуже значну підготовчу роботу і 
ці локації було дійсно цікаво відвідати. 
Після презентації сіл гості перейшли до 
оглядин освітніх закладів громади, де 
можна було побачити результати роботи 
шкільних гуртків та успіхи колективів та 
учнів цих закладів. Також на святі були 
представлені роботи майстрів громади. 

Театралізоване дійство «Село і люди», 
в якому взяли участь творчі колективи Придесення, 
розпалили інтерес гостей для наступних концертних 
виступів, які дарували море позитивних емоцій зі сцени.  

Концертна програма була насиченою, яка мала велику 
кількість перерв між виступами колективів, під час яких 
нагороджували жителів громади: соціальні працівники, 

спортсмени, вчителі, підприємці та інші небайдужі та 
активні придесенці, які щодня працюють на благо всієї 
Зазимської об’єднаної громади. 

На святі всі бажаючі могли позмагатися в силі та 
витривалості. Працівники «Авантюриста» 
організували змагання з армреслінгу, 
підняття гирі та присідань з мішком цукру. 
Призери змагань отримали від закладу 
кубки, а переможець присідань ще й повіз 
додому цілий мішок цукру. 

Біля 20 години вечора почалася 
дискотека, яка під веселу музику зібрала на 
танцполі жителів з усіх сіл Придесення. 
Запальні хіти лунали до півночі, 
перервавшись лише, щоб гості змогли 
насолодитися вогняним шоу та салютом. 

Свято такого масштабу було першим 
для нашої громади. Ми отримали багато 
емоцій, вражень та ще більше досвіду і 
висновків для проведення подібних 
заходів в майбутньому. 

Дуже велика кількість людей була 

задіяна в організації дійства. Над сценарієм свята активно 
працював КЗ «Центр культури, дозвілля і спорту» під 
керівництвом Кожушко В.Б., залучивши до концерту не 
тільки всі творчі колективи громади, але й солдатів з 
сусідньої військової частини, які активно допомагали в 
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облаштуванні локацій на святі. Запрошеними 
артистами на святі були брати-баяністи 
Багдасари, оперний співак Микола Сікора, гурт 
«Козацькі забави». 

Допомогу в роботі локацій розваг надавали 
волонтери з Погребів, Зазим’я та Пухівки.  

Всі працівники Зазимської сільської ради (з 
кожного села), комунальних підприємств 
«Рожнівське» та «Добробут», освітніх закладів 
громади, депутати та члени виконкому активно 
долучилися до організації та проведення свята. 

Місцева пожежна команда, медики, 
поліцейські громади та члени ГО «Учасники 
бойових дій Придесення» забезпечували 
порядок та безпеку на святі. 

Злагоджено співпрацювали та допомагали 
організаторам від громади працівники 
«Авантюриста». 

Дякуємо всім, хто долучився до проведення свята! Ще 
одна яскрава сторінка вписана до книги історії Зазимської 
сільської територіальної громади і це дає сподівання, що 
далі буде ще яскравіше та цікавіше. 

А хто не зміг побувати на Дні громади, може відчути 
святкову атмосферу переглянувши відео Віталія 
Литвиненка на ютуб-каналі «Громадський захист 
Київщини».  

 
 

Національно-патріотичне таборування 
 

З 17 по 19 серпня 2021 року на озері Хома в 
с.Зазим’я проходило таборування учнів шкіл 
Зазимської сільської територіальної громади в 
рамках міжшкільного етапу Всеукраїнської 
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 
«Сокіл» («Джура»). 

Протягом трьох днів діти навчалися надавати 
першу долікарську допомогу, стріляти з лука та 
пневматичної гвинтівки, кидати гранати та ножі, 
в’язати вузли, долати смугу перешкоди тощо. 

Також проходили змагання на визначення 
кращого рою (команди від школи) за такими 
номінаціями: 

•Стрільба з пневматичної гвинтівки; 
•Стрільба з лука; 
•Розбирання автомата; 
•Естафета; 
•Рівень підготовки до таборування і 

підтримка дисципліни та порядку. 
Організаторам свята в проведенні навчань 

постійно допомагали волонтери та ветерани 
АТО з нашої громади та міст Бровари і Київ.  

Особливо приємним подарунком став виступ 
українського актора та музиканта Мацюти 
Романа Сергійовича, який влаштував дітям 
пісенний концерт біля вогнища в перший день заходу. 

За результатами триденного вишколу козаки та 
козачки отримали значки та сертифікати. 

Це перший подібний захід для нашої громади, який був 
покликаний не тільки подарувати приємне і корисне 
дозвілля для дітей, але й напрацювати нові ідеї для 
майбутнього розвитку національно-патріотичного 
виховання молоді Придесення. 

До організації проведення таборування долучилося 
багато людей, яких варто відзначити. Це Олійник Віктор 
Євгенович, Чиж Григорій Іванович, Ткачук Андрій 

Леонідович, Щиголь Наталія Миколаївна, Дєєва Олена 
Данилівна, КП «Добробут» та КП «Рожнівське», ТОВ «БП 
Спецфонд Перспектива». 

Весь час за безпекою дітей слідкували вчителі: 
Філатова Олена Миколаївна, Бахіна Оксана 
Олександрівна, Мотишен Віталій Анатолійович, Кузьмич 
Тетяна Вікторівна, Хуторна Людмила Іванівна. 
Начальником табору був Книш Станіслав Степанович, 
якому в організації заходу допомагали Ломонос 
Олександр Григорович, Андрієнко Олег Андрійович, Бабій 
Ігор Петрович. Варто також відзначити команду учнів 



Зазимського НВО, які не тільки були учасниками змагань, 
але й допомагали організаторам в облаштуванні табору. 

Погребські підприємці передали учасникам табору 
продовольчі продукти, а кафе «Рибалка», поряд з яким 
розташовувався табір, забезпечило безперебійний доступ 
до питної води, електромережі, холодильного 
обладнання та приміщень для проведення лекцій. 

Всебічну підтримку надавав сільський голова Крупенко 
Віталій Вікторович. 

Відеозйомку та фотозйомку здійснювала Кривобок 
Наталія Андріївна, з матеріалами якої можна 
ознайомитися на фейсбук-сторінці Управління освіти, 
культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради. 

За здоров’ям дітей слідкували медсестри Пухівського, 
Зазимського та Погребського НВО. Підвіз дітей 
здійснювали шкільні автобуси громади. 

Національно-патріотичний вишкіл в таборі 
«Придесенська Січ» пройшли учні: 

Зазимського НВО 
•Калениченко Ярослав, 
•Підіпригора Кирило, 
•Галицький Олександр, 
•Галицький Богдан, 
•Барбон Данило, 
•Новицький Максим, 
•Мінаков Андрій, 
•Сапон Роман, 
•Ждан Дмитро; 
Погребського НВО 
•Чиж Іван, 
•Литвиненко Артем, 
•Тимощук Валентин, 

•Некрашевич Катерина, 
•Бондаренко Вікторія, 
•Гринько Владислав, 
•Негода Максим, 
•Самір Даніель Романі; 
Пухівського НВО 
•Поліщук Назар, 
•Валієва Анастасія, 
•Гиренко Едуард, 
•Колейчук Іван, 
•Савенко Арсен, 
•Гиренко Любов, 
•Висоцький Богдан, 
•Федорчук Олександра; 
Рожнівський НВК 
•Марковецький Денис, 
•Саргсян Артур, 
•Мироненко Максим, 
•Малько Олександр, 
•Супрун Антон, 
•Батюк Аліна, 
•Бобко Діана, 
•Ситник Олександр; 
Літківське НВО 
•Грунківський Денис, 
•Іллєнко Дар’я, 
•Дегтяр Ілля, 
•Санду Аліна, 
•Павловська Ілона, 
•Микитко Анастасія, 
•Ташина Світлана, 
•Савченко Анна. 

 
 

Змагання на байдарках «Придесенська регата» 
 

Не встигли стихнути емоції після національно-
патріотичного таборування, як 23 серпня в громаді 
відбувся ще один чудовий спортивний захід – змагання з 

веслування на байдарках «Придесенська регата» по річці 
Десна. Ініціатором запливу став вчитель Зазимського НВО 
Ломонос О.Г. 

На старт в с.Літки (на Леваді) о 09:00 вийшло 5 
команд – представники кожної школи Придесення. 

Регламент змагань передбачав участь 6 учасників 
в кожній команді, які ділилися на два екіпажи: екіпаж 
вчителів та випускників шкіл йшов на байдарках 
перший відрізок траси до місця піт-стопу в с.Пухівка 
(центральний пляж), а екіпаж учнів – другий відрізок. 

На подолання всього маршруту до фінішу, що був 
в с.Зазим’я біля монастиря, спортсмени витратили 
близько трьох годин. 

Переможцями змагань стала команда Зазим’я. 
Пухівці завоювали срібні нагороди, а рожнівці стали 
третіми. Неабиякий характер та волю до перемоги 
показали команди Погребів та Літок. 

Тріумфатори перших змагань з веслування на 
байдарках в об’єднаній громаді отримали з рук 
сільського голови Крупенка В.В. не тільки диплом та 
медалі, але й перехідний кубок, що вже зараз натякає 
на майбутній розвиток «Придесенської регати», яка, 
можливо, стане вагомою спортивною подією не 
тільки громади, але й району чи області. 

Дякуємо всім організаторам цього спортивного 
свята: 



•управлінню відділу освіти, культури, молоді і спорту; 
•водіям Погребського і Пухівського шкільних 

автобусів: Сергієнку Володимиру Івановичу та 
Дзіковському Володимиру Петровичу;  

•рятівнику, який супроводжував екіпажі на моторному 
човні, Бацану Михайлу Олексійовичу; 

•медсестрі Погребського НВО Ігнатенко Галині 
Миколаївні, яка слідкувала за станом здоров’я учасників; 

•Бабію Ігорю Петровичу та Ломоносу Олександру 
Григоровичу за забезпечення команд байдарками та 
рятувальними жилетами; 

•вчителям, які забезпечили збір команд та їх супровід: 
Хуторній Людмилі Іванівні, Філатовій Олені Миколаївні, 
Мотишену Віталію Анатолійовичу; 

•активісту Устименку Владиславу за надання 
музичного супроводу під час змагань; 

•Кривобок Наталії Андріївні за постійну фото- та 
відеозйомку.

  
 

Святкування Дня Прапора 
 

23 серпня, в День Прапора України, блакитно-
жовтий стяг замайорів в кожному куточку нашої 
Зазимської сільської територіальної громади. 

Також було піднято найвищий прапор в 
Придесенні в центрі громади - селі Зазим‘я. 

Цього ж дня в зоні відпочинку «Кодак» вс.Погреби 
проходив захід з насиченою розважальною святковою 
програмою. Під час нього було проведено флешмоб – 
більше сотні людей розгорнули найбільший Прапор 
України в Придесенні розміром 40 на 25 метрів. 

 

Дякуємо всім, хто долучився до підняття прапорів в 
наших селах. Дякуємо підприємцям і 
домогосподарствам, які прикрасили блакитно-
жовтими стягами свої будівлі, наповнивши 
сьогоднішній день ще більш святковим настроєм. 

 
 
 

Погребська школа оновлюється 
 

В Погребському НВО підготовку до нового навчального 
року розпочали відразу після закінчення попереднього. 
Вже в червні косметичні ремонти було закінчено в 
навчальних класах. На початок серпня залишалося лише 
провести вологе прибирання в кабінетах. Ремонт на 
коридорах теж знаходився на завершальній стадії. 

Працівники закладу власними силами здійснювали 
біління та фарбування стін. Приємно, що реставрацією 
настінних картин, які намалював відомий погребський 
художник Левко Воєдило, під час літніх канікул 
зайнялася його родина – дружина Алла Деменко та 
донька Мирослава. Цим малюнкам більше 20 років і 
вони вже давно стали невід’ємною частинкою обличчя 
школи. 

Відремонтовано інклюзивний клас та встановлено 
витяжки в спортзалі.  

Укомплектовано меблями кабінети, в яких 
розташовуватимуться два перших класи. В одному з 
кабінетів встанолено нову мультимедійну дошку. 

Найближчими тижнями розпочнеться будівництво 
нового паркану школи зі сторони вулиці Шевченка. На 
кінець серпня демонтовано старий паркан. 

Поступово очищаються підвали будівлі. У 
вивільнених приміщеннях планується облаштувати 
кабінет трудового навчання та тир. 

В другій половині серпня розпочалися роботи з 
утеплення фасаду школи. Очікується, що 15-сантиметрова 
товщина мінеральної вати дозволить не тільки зробити 
перебування учнів в школі комфортнішим, але й 
допоможе зекономити на опаленні будівлі в зимовий час.   

 



Автопробіг присвячений вшануванню загиблих Героїв 
 

22 серпня відбувся автопробіг територією 
Броварського району, присвячений вшануванню пам’яті 
наших земляків – захисників України, які загинули у 
боротьбі за незалежність, сувернітет і територіальну 
цілісність України. 

Автопробіг розпочався о 7:30 від Броварської 
райдержадміністрації. 

О 7:50 учасники автопробігу прибули до сільського 
кладовища в с.Зазим’я та разом з керівництвом 
Зазимської сільської ради поклали квіти до могил 

зазимців, які загинули під час російсько-української війни 
в зоні АТО (ООС). 

Автопробіг організований координаційною радою 
учасників АТО, ООС, волонтерів, діючих 
військовослужбовців та сімей загиблих при Броварській 
райдержадміністрації. 

Під час автопробігу було відвідано близько 20 місць по 
всьому Броварському району з метою вшанування пам’яті 
захисників України. 

 
 

«Академія дитинства» одна з перших почала новий навчальний рік 
 

5 серпня 2021 року після перерви у роботі розпочалися 
трудові будні у КЗДО «Академія дитинства».  

У період липня силами працівників закладу та за 
підтримки і допомоги батьків були виконані роботи з 
оздоблення інтер'єру груп, проведено генеральне 
прибирання та упорядковано дидактичний та 
демонстраційний матеріал на новий навчальний рік.  

Ми безмежно вдячні тим батькам, які відгукнулися, а 
саме: Карпенко А., Карпенко Д., Галицький В., Галицька А., 
Щиголь Н., Харченко І., Лихачов І., Жуковець В., Лавришин 
А., Січна Т., Калініченко Н., Боришполець А., Безугла І., 
Зикунова Д., Кцоєва І., Пігура К., Пігура С., Охріменко К., 
Костюченко Д., Урбан В., Мельник Л., Слуговина О., 
Шостак О., Ладнік А., Яіцька О., Хижняк В., Бондарчук І., 
Зайцева Р., Микуляк С., Мельник В., Мисенко Ю. 

 

Дуже важливо і приємно, коли батьки розуміють та 
підтримують! Адже ми разом зробили так, що малята 
після відпустки повернулися в яскраві, цікаві та оновленні 
групи з новими ігровими закутками. 

 

Колектив «Академії дитинства»
 
 

Відпочиваємо цікаво, корисно, змістовно 
 

40 дітей шкільного віку з категорії соціально 
незахищених Зазимської громади відбули 13 серпня на 
оздоровлення до санаторію «Хвиля», де знаходиться 
дитячий табір «Движок». 

Путівки придбано за рахунок коштів бюджету 
громади, загальна вартість яких складає 400 тисяч 
гривень. 

За словами сільського голови Віталія Крупенка, 
оздоровлення дітей – є одним з пріоритетних завдань 
громади. Тим паче тих дітей, сім’ї яких перебувають в 
складних життєвих обставинах. Тому зі свого боку 
керівництво громади буде робити все можливе для їх 
повноцінного оздоровлення.  

Протягом двох тижнів діти будуть насолоджуватися 
природою зеленого лісу, спілкуватися з однолітками, 
брати участь у різноманітних конкурсах та розвагах. 

«Керівництво табору обіцяє, що відпочинок дітей 
буде змістовним і корисним. Сумувати дітям не буде 
часу. Важливо, щоб діти відпочили, оздоровилися і з 

новими силами приступили до нового навчального року», 
- прокоментувала начальник служби у справах дітей та 
сім’ї Ірина Шалєва. 

 
Кривобок Наталія 



Zumba Family 
 

30 липня 2021 року в зоні відпочинку 
«Кодак» в с.Погреби колектив Zumba Family 
провели відкрите тренування з детальним 
вивченням ритмів Zumba. Це була не просто 
година танців, а справжня вечірка, на якій 
кожен бажаючий міг стати активним 
учасником. 

Взагалі колектив бере дуже активну участь 
в культурному житті села Погреби та всього 
Придесення. Організатором та тренером 
Zumba Family є Катерина Гетьман-Негода, яка 
зібрала навколо себе велику кількість активних 
життєрадісних дівчат та жінок. На даний час 
вони мають понад 40 запальних танцювальних 
композицій в своєму арсеналі, що дозволяє 
дівчатам задуматися про свій окремий 
концерт. 

Одну з останніх своїх танцювальних 
композицій Zumba Family показала глядачам 
на святкуванні Дня Прапора на Кодаку в Погребах. 

 
 
 
 

 

Трохим Король - геній економіки. Великий громадянин села Літки 
(Історична довідка) 

 

Трохим Андрійович Король - уродженець  нашого  села  
Літки.  Народився  у 1880 році у  незаможній селянській 
родині, яка проживала  на Пайках  (Рибальський провулок 
14-16), а потім - на Почаєві (вулиця Київська). У зрілому 
віці сім'я Трохима Короля проживала на Буслівці.  Мав  
семеро дітей:  Василя  (старший  син),  Федора, Івана, 
Олексія, Марію, Таїсію, Тетяну. 

Після  закінчення церковно-приходської школи 
спочатку   працював  у  селі, допомагаючи  батькам,  потім 
- у Києві.  Приблизно у 1898-1901 роках  вступив  до 
дворічного Комерційного училища, де вчився добре. За 
іншою версією (свідченнями) Т. Король  закінчив  також  
сільськогосподарське  училище, де разом з ним учились: 
його    брат    Іван,   Рожко   Андрій   Дем'янович   (рідний 
брат учителя  Микити Дем'яновича)  та  два  сини  баби  
Пухівчихи  (проживала  до  1959  року  на Хуторі).  

До 1907 року працював  у Києві,  де мабуть, здобув 
перші навички в  організації виробництва. Не виключено,  
що  Т.Король  слухав  лекції  видатних   українських 
економістів (Туган-Барановського),  які  тоді  пропагували  
досвід  Маріупольської  козацької  паланки,  що займала   
території  Донецької   області   та   частини   теперішніх   
Луганської   та Дніпропетровської   областей 
(Маріупольська паланка була утворена козаками після 
повернення козаків із-за Дунаю). Маріупольська паланка 
(приблизно 1828-1850 роки) була відокремлена від Росії, 
мала свою демократично обрану владу і платила данину 
цареві.   Маріупольська паланка  відзначилась  тим,  що,  
взявши  курс  на  товарне виробництво  зерна  та  худоби,   
незабаром  задовольнила   потреби  Росії  і  почала активну 
торгівлю з країнами Європи.  Для  вивозу  зерна у 
Маріуполі, Бердянську та інших містах будувались порти. 

Уклад життя у Маріупольській паланці приваблював  своїм 
демократизмом, виборністю органів влади, новим 
економічним ритмом життя, націленим на товарне 
виробництво. Незважаючи на великий щорічний прибуток 
від Маріупольської  паланки  (63  копійки   золотом  із  
кожного  мешканця  на  рік)  цар Микола  І   ліквідував   
автономію   Маріупольської   паланки,  зайнявши  
територію військами.  Економіка  паланки  була  
зруйнована, що викликало обурення не тільки в Україні, 
але й у Росії. 

Через 50 років у 1900-1907 роках Уряд та Державна 
Дума Росії згадали про  Маріупольську паланку:  на  
засіданні  Державної  Думи   Росії   була   зроблена 
спеціальна  доповідь  про  економічний  устрій 
Маріупольської паланки з метою запровадження 
подібного  економічного  устрою  по  всій Росії (стаття 
проф. Васильєва, Українська газета, 2000 рік). 

Щоб  зрозуміти  роль та  значення  Трохима  Короля у 
піднесенні життя селян нашого  села,  треба  описати  
суспільну  ситуацію, яка була у селі у 1905-1907 роках. 
Відомо, що  Літки  були  містечком  майстрів.  Орної   землі  
у літківців не вистачало завжди. Це видно  із судових 
справ, які тривали десятиріччями. Як не з свиноїдцями, так 
із крехаївцями. Практично кожна родина стояла одною 
ногою на землі, а другою - на підробітках у Києві. Літківці 
гуртувались у бригади, які брали підряди: у взимку - на 
валку лісу та його вивіз волами до  річок;  весною – на  
в'язання  плотів  та  сплав плотів до Києва (бували випадки, 
коли довгі  плоти  на Десні розбивались об берег і тоді 
літківці не одержували плати);  літом та осінню - будували 
дво- та триповерхові будинки  на  Подолі  під  ключ.  
Тяжкою працею заробляли незначні кошти, які все ж 

Історія рідного краю 



допомагали селянському господарству, яке в основному 
трималось на жінках та дітях. 

Так  було   до  1905 року.   Поразка  Росії   у   російсько-
японській   війні  та революційні заворушення привели до 
спаду виробництва.  Оскільки будівництво на Подолі 
припинилось, то літківці залишились без роботи. Виникла 
ситуація, близька до сьогоднішньої (1996-1999). 

У житті Трохима Короля   не  малу  роль  зіграв   піп  
Олександровський. Прибув  він  у  село  задовго  до  
збудування  російської  церкви у 1915 році. Це була добра  
і  мудра  людина, яка сповідуючи прихожанина, була йому 
і за порадника, і за вимогливого батька. 
Олександровський, як духовний пастир, турбувався про 
стан та уподобання  дітей  у  школі,  у  якій  викладав  закон  
Божий. Насправді турбота про літківців пояснювалась тим, 
що Олександровський   повинен  був  переманити 
прихожан  від  української  церкви  до  російської. На одних 
прихожан діяла розумна порада.   На   других   -   допомога    
від   Олександровського   у   одержанні   освіти. 
Олександровський  мабуть  першим  побачив  здібності у 
Т.Короля  і умовив батьків послати сина учитись  до  Києва. 
Такі поради Олександровський дав десятку кращих учнів  
села. Користуючись своїми  можливостями  
Олександровський  допомагав  здібним учням вступити у 
навчальні заклади. За рекомендацією Бориса 
Олександровського вищу  освіту  здобули: Музиченко Д.О. 
(мій батько), Василь  Тимофійович  Марченко,  Рожко  
Андрій  та Микита, Трохим Король, сини баби Пуховчихи 
та ще - декілька чоловік.  В  результаті у селі  з'явилась своя 
сільська інтелігенція.   За   ці послуги   Олександровський   
здобув   прихильність  односельчан.    

Олександровського  цікавила  доля  Трохима  Короля  і  
після закінчення ним комерційного  училища.  
Незважаючи  на  різні  погляди,  вони  часто спілкувались.     

Така була  ситуація в 1905-1907 роках, яка стала 
передмовою  до подій, які перетворили село, і не тільки 
Літки, у ділове містечко. Далі починається прекрасна 
казка, яку люди літківці робили і зробили своїми розумом 
та  руками. 

Одного  дня  1907  року  вдарив  церковний  дзвін,  який  
скликав  літківців на сходку. Сходку  скликав Трохим 
Король з благословення попа Олександровського, що 
надало сходці урочистості.  У  своїй  пристрасній   промові   
Трохим  Король пояснював,  що  доля  літківців залежить  
від  них  самих:  літківці  мусять  утворити Кредитове  
Товариство,   кожен  член  якого повинен внести гроші 
готівкою у касу товариства,  причому  величина  цього 
внеску не обмежується розміром (хто скільки може).  
Кредитове   товариство  необхідне  для  накопичення  
початкового  капіталу, який буде використано для 
створення ряду підприємств. 

Літківці,   які   не   раз   зустрічались   з  обманом,   не    
одразу   повірили   у правдивість  та   щирість  слів  Трохима  
Короля.  Хоч Кредитове товариство і було створене  на  
першій  сходці,  але  першими  її членами стали лише 
декілька десятків чоловік.   На   другій  сходці,  на  якій  10  
сімей поставили  своє  майно під   заставу, членами   
товариства   записались  та  здали  гроші   більше  300   
чоловік.  Зібраних коштів  було  недостатньо  для  
одночасної організації декількох підприємств одразу. 
Кредитове  Товариство  зразу  ж приступило до роботи. Не 

все і не так легко вдавалось. Але те, що створили Трохим 
Король та Кредитове товариство, викликає подив та   
захоплення   у  економістів.  Це  була  казка.  Ось  лише  
основні результати:  

1.З-поміж літківців Трохим Король підшукав двох 
здібних чоловіків-учнів,  а  здібних учителів -  у Вишгороді.  
За  добру  науку  учителям  у  Вишгороді  була  виплачена 
чимала  сума  за  навчання  з  лозоплетіння. Після навчання 
учнів Кредитове  Товариство  у  Літках  відкрило  Лозоплет. 
Учні  стали  добрими  учителями  для   літківців.  Кошики  
та корзини літківці вміли плести здавна, але  мистецтву  
лозоплету  прийшлось  добре повчитися,  а  за  науку  -  
дорого   платити. Але за  кілька  місяців потому   до Києва 
щотижня направлялась валка возів із продукцією 
лозоплету.  Основною продукцією для   літківців  стало  
виробництво  меблів  із  лози.   Продукція  лозоплету   
швидко розкуповувалась у Києві. Витрати Кредитового 
Товариства  через півроку не тільки окупились,  а  й  
давали  прибуток. Працюючі мали добру зарплату. 
Лозоплет почав висаджувати  спеціальні   види   лози,   які  
ще   покращили  якість  виробів. Прибуток  від  лозоплету  
не  витрачали  (не  проїдали),  а  поповнювали   кошти 
Кредитового Товариства, необхідні для створення нових 
підприємств.   Прибуткова робота Літківського лозоплету 
вселила віру у можливості  Кредитового Товариства. 
Авторитет Кредитового Товариства  зріс.   Почався  
масовий  вступ нових членів до Кредитового  Товариства,  
а  значить  -  масова  здача  грошей  до каси Товариства.  
Кредитове  Товариство  стало  на  ноги. У 1908 році більше 
третини населення села (більше  1000  чоловік )   стали    
членами   Кредитового  Товариства.  Це  вже  була 
економічна сила. Цю силу потрібно розумно скерувати 
убік виробництва, потрібного суспільству. І Трохим Король 
це зробив. 

2. Оскільки  літківці  тримали  багато  худоби  (корови,  
воли,  коні,  кози, вівці), то Трохим  Король  запропонував  
Кредитовому Товариству  створити чинбарню, яка б 
виготовляла б  шкіри  високої  якості,  а  потім -  налагодити  
виробництво  взуття. Протягом  двох  років  було  створено  
три  чинбарні,  одна  з  яких була справжнім заводом,  
займала  площу  у  декілька  гектарів  і  розташовувалась  
біля   рівчака  на Лозовику  у  трикутнику  Буслівка-Хутір-
бувші Парники.   На місці  шкіряного заводу  у даний час 
знаходяться людські городи. Керував   цим  заводом 
здібний  чоловік  Кузьменко, син якого пізніше став зятем 
Трохима Короля. Для вичинки  шкіри  застосовувалась  
чеська  технологія,  для  впровадження  якої  були найняті   
добрі фахівці.  В обов'язок майстра-чеха входило 
навчання літківців.    

3. Для  пошиття  взуття  Кредитове  Товариство  
створило  спеціальний  цех - чоботарню, після 1923 року 
вона називалась, то фабрикою Левицького, то РСЧ,   то   
іншими   назвами.   У  подальшому    Кредитове   
Товариство   у  Літках запровадило  цехову  форму  
виробництва,  яка  була  прийнята  на  Заході.    Цехом 
керував  староста,  який  призначався   Кредитовим  
Товариством.  У  своїй  роботі староста цеху керувався 
статутом, запропонованим Трохимом Королем і 
прийнятий у  даний  час  у  всьому  світі (Статут 
підприємства). Символом влади старости була «Золота 
очеретина»,  описана  В. Гудзієм  в  однойменній  



монографії.  Був прийнятий ритуал   щорічного   звіту   
старости   перед   цехом.    Ритуал    носив   національне 
забарвлення,  хоч  і  був запозичений у західній Європі. В 
організації цеху вражає те, що  питання  якості  продукції  
обговорювали  рядові члени цеху («Щоб добре товар на 
базарі брали!»).   Таке  обговорення  - прообраз  сучасних  
«гуртків якості»,  які виникли  у Японії та Західній Європі 
лише у 1970-1975 роках.  Процедура  щорічного звіту цеху 
була  відкритою  не  лише для Кредитового Товариства, 
робітників цеху, але й  для всього населення села.  Після 
звіту  відбувався  розподіл  прибутків  і  святковий вечір,  
на якому уже у неофіційній обстановці обговорювались 
питання якості виробів. Технологія вичинки шкіри була 
різноманітною  і  покращувалась  з  року  в рік. Якість 
пошиву чобіт була дуже   високою,   тому   продукція   зразу   
ж  знаходила  покупця.  Про  якість  чобіт шевського цеху 
свідчить подарунок (чоботи) російському царю Миколі ІІ 
(за версією В. Гузія чоботи призначались не царю, а 
царевичу).  

А  сталось  це так. Микола ІІ 29 серпня 1911 року прибув 
у Київ, де повинні були відбутися урочистості з нагоди 
відкриття і освячення пам'ятника Олександру ІІ, яке 
відбулось наступного дня. У складі царської свити у Київ 
прибули С.Вітте та Петро Столипін. Із Києва увечері 4 
вересня Микола ІІ на пароплаві «Головачёв» попрямував 
до Чернігова. У вечері 5 вересня  «Головачёв» відплив з 
Чернігова і 6 вересня о 9 годині дня Микола ІІ прибув до 
Києва [8,9]. Можливо саме 6 вересня рано вранці 1911 
року, а не 28 серпня, як це вказувалось раніше, пароплав 
«Головачёв»  зупинився біля пристані села Літки. Цар 
Микола ІІ був попереджений про подарунки літківців  
посильним  Кредитового  Товариства. Щойно пароплав 
пристав до берега, як церковний   хор  виконав  "Боже, 
царя храні",  староста  села (кажуть,  що це  був Каленик  із  
Піску)  на  рушнику, вишитому  літківцями зі словами гімну,  
підніс коровай, а потім літківці подарували  чоботи.  Свита  
царя  належно  оцінила  чоботи.  Цар нагородив шевський 
цех золотим годинником. Кажуть, що золотий годинник 
потім був переданий шевцю з Дарниці,  який  найкраще 
пошив царські чоботи. Можна передбачити, що після 
цього випадку кількість замовлень у шевському цеху 
зросла. Цей випадок - добре  продумана  у  всіх  деталях  
сучасна  реклама  чобіт, реалізована Кредитовим 
Товариством. 1-го вересня Петро Столипін  був  вбитий  
двома  пострілами  Дмитра Багрова в оперному театрі.  Це  
був одинадцятий  замах  на  життя Столипіна. Не 
виключено, що Т. Король перед тим мав зустріч зі 
Столипіним, оскільки останній дуже цікавився подібними 
реформаторами.  При цьому  вкажемо, що у пошуках   
економічного   піднесення   Трохим   Король  та   Петро   
Столипін   були схожими. Вони  шукали  і  знаходили  
шляхи  утворення  нових   високоефективних підприємств: 
Т. Король - для України, а другий - для Росії. Різниця лиш у 
масштабах та ефективності таких перетворень економіки. 

4. Для виробництва олії був налагоджений висів 
олійних культур, але таких (рижій  та  інші),  які  давали  
добрі  врожаї  на   землях, мало придатних  для  
землеробства. За три роки висів олійних рослин 
поширився так, що незабаром уже працювали три 
олійниці.      

5. Авторитет  і довіра людей до Літківського 
Кредитового Товариства з часом зросли настільки, що вже 
не потрібно було вмовляти та довго переконувати людей. 
За   рекомендацією   того   ж  Трохима   Короля  літківці  
налагодили  висів  льону, конопель  та  інших  волокняних  
культур.  Висів  та обробіток посівів був добре керованим   
та   грамотним.  Запрошувались  фахівці  -  агрономи,  
спеціалісти,  які навчали  людей   технології,   яка  
гарантувала   продуктивність  та  якість  волокна. 
Особливістю роботи Кредитового Товариства було те, що 
кожне нове підприємство починалось  з  навчання,  із  
підготовки  кадрів  та  фахівців  із числа малограмотних 
людей - літківців. Винятком став механік-електрик Рак 
Павло Іванович та чех,  які не були жителем села і яких 
найняли «з боку».  

Відомо,  що  до появи Кредитового Товариства літківці 
у зимовий період не працювали.  Обробіток волокна, 
введений Трохимом Королем, забезпечив роботою тисячі 
селян у зимовий період (за дослідженням В. Гузія в 
«Золотій очеретині» - до 4 тисяч з врахуванням 
навколишніх сіл), які тіпали та пряли нитки, не виходячи з 
дому. 

5. Для  виробництва  волокна  були  закуплені  ткацькі 
станки та навчені ткачі. Перший   ткацький   цех   був   
побудований   на  території  теперішньої  фабрики 
художньої  вишивки.  Керував цехом староста за статутом, 
подібним до статуту шевського цеху. Першою продукцією 
ткацького цеху були кімнатні кольорові доріжки. 

Асортимент  виробів  збільшувався  по  мірі росту якості 
нитки та ткацтва. Коли якість полотна стала задовільною, 
був створений цех пошиву нижнього чоловічого та 
жіночого одягу.  

6. Для   покращення    якості    нижнього   одягу   його   
почали   прикрашати вишивкою.   Пізніше   вишивка   була   
виділена   у   окремий цех   -   вишивальню. Продукція цеху 
пошиття одягу та вишивальні добре  продавалась не 
тільки в Україні та Росії, але й за кордоном, у Європі та 
Америці. 

7. Апогеєм  розквіту  Літок  стало  придбання  
Кредитовим  Товариством   у Німеччині   перед   першою   
світовою  війною  у  1914  році  парової  машини  та 
динамо-машини,  які  у 1916 були доставлені в Літки, до 
1918 року стояли на вулиці Шевченка напроти будинку 
Касяновичів, та встановлені біля річки на території 
бувшого  колгоспу.  Як  паливо  для  паровика  був  
використаний  місцевий  торф, видобуток якого  
налагодило Кредитове Товариство. Торф почали 
використовувати як паливо для обігріву хат, що зменшило 
вирубки лісів. По вулицях села Кредитове Товариство  
протягло  лінії  електропередач;    для    цього   був   
закуплений    дріт.  Динамо-машина   (60 кінських сил)   
освітила   вулиці    та    хати  Літок  у 1918 році.  Електричне  
освітлення  села тривало 2 години  у  вечірній час. Крім  
освітлення  паровик  використовувався  для приводу  
молотарки,  віялки та мельниці.  Відпрацьована  пара  не  
викидалась  у  повітря,  а  використовувалась у 
громадській   лазні,   побудованій   також   за   кошти   
Кредитового   Товариства. Монтував паровик та динамо-
машину запрошений на роботу майстер Рак Павло 
Іванович. Підручним майстра був Юрченко Андрій. Після 
війни Павло Іванович у школі вів фізичний гурток, на якому 



ми, 13-14-літні діти, виготовляли діючі моделі парових 
машин та детекторних приймачів. Він часто розповідав 
нам про паровик та динамо-машину Кредитового 
товариства та Т.Короля. Розповідав не все. І лише тепер я 
можу оцінити його захоплення постаттю Т.Короля.    

8. Виробництво цегли було налагоджене на місті 
теперішнього сільмагу та обійстя партизана Хоменка.  

Успіхи   Літківського  Кредитового  Товариства  одразу  
ж  були помічені у Києві, Чернігові та багатьох інших 
містах. Трохима Короля у 1914 році запрошують стати  

одним  із  засновників   спілки   «Дніпросоюз»,   створеної   
для   розвитку підприємств  у  районі  басейну  ріки Дніпро, 
зокрема й у Києві. Цех для виготовлення чемоданів із лози 
був відкритий у Зазим’ї. Авторитет Трохима Короля  як  
економіста-реформатора  був  визнаний  тодішньою 
владою Києва й Петербургу. Але перша імперіалістична 
війна перешкодила втіленню планів «Дніпросоюзу» у 
життя. 

Далі буде… 

 

За матеріалами 
Музиченка Олександра Дмитровича 

 

 

Футбол Придесення: переможний, зірковий, відомий на весь світ 
 

В День Незалежності, 24 серпня 2021 року, відбувся 
матч за Суперкубок Броварського району 2020 року. Цей 
поєдинок планувалося провести ще наприкінці минулого 
року, але через посилення карантину та погіршення 
погодних умов його перенесли. 

В матчі на оновленому стадіоні «Колос» в с.Велика 
Димерка зійшлися чемпіон Броварського району 2020 
року ФК «Рудня» та Володар Кубку Броварського району 
2020 року ФК»“Десна» (Погреби). 

В драматичному протистоянні переможцем став 
представник Придесення – 2:0 на користь ФК «Десна». 

За біло-зелених забивали Пластун Володимир та 
Козюберда Сергій. 

Однак це не єдиний матч серпня. 
14-15 серпня відбулися ігри 1/8 кубку Броварського 

району 2021 року: 
ФК «Зазим’є» – ФК «Альтернатива» 3:1. 
Голи за зазимців забивали: Прокулевич Богдан, 

Марченко Микола, Кучеренко Дмитро. 
ФК «Десна» – ФК «Колос» 4:3. 
Голи за погребців забивав: Воробей Євгеній (4). 
ФК «Літки» – ФК «Богданівка» 1:2. 
Гол за літківців забив: Янченко Богдан. 
А вже 21 серпня після літньої перерви відновився 

цьогорічний чемпіонат. 
10 тур. 
21.08.2021, смт Велика Димерка. 
ФК «Колос» – ФК «Десна» 1:0. 
21.08.2021, с.Зазим’я. 
ФК «Зазим’є» – ФК «Металург» 4:3. 
Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Дмитренко Сергій (2), 

Швидак Юрій, Мануйленко Дмитро. 
22.08.2021, с.Літки 
ФК «Літки» – ФК «Маяк» 6:1. 
Голи за ФК «Літки» забивали: Трохименко Максим (2), 

Янченко Богдан, Зайков Микола, Чупров Владислав, 
Слободянюк Андрій. 

28.08.2021, м.Бровари. 
ФК «Щит» – ФК «Літки» 2:2. 

Голи за ФК «Літки» забивали: Панько Костянтин, 
Трохименко Максим. 

29.08.2021, с.Погреби. 
ФК «Десна» – ФК «СМ-25» 9:1. 
Голи за ФК «Десна» забивали: Вареник Назар (4), 

Моісєєв Данііл (2), Вацко Віктор (2), Бондаренко 
Володимир. 

29.08.2021, с.Русанів. 
ФК «Маяк» – ФК «Зазим’є» 0:5. 
Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Барбон Данііл (2), 

Дмитренко Сергій (2), Прокулевич Богдан. 

Варто сказати, що нарешті вперше в цьому сезоні 
зіграв відомий український коментатор Вацко Віктор, який 
кілька років тому вже неодноразово відзначався за 
погребську команду в обласному чемпіонаті. Виступи 
відомих в футбольній Україні людей показують високий 
рівень народної гри в Придесенні та говорить про 
песпективи розвитку футболу в усіх селах громади. Варто 
додати, що на матч проти семиполківців ФК «Десна» 
вийшла в новій ігровій формі, придбаній завдяки спонсору 

Спорт 



клубу – відомій компанії Liberty Ukraine (бренд Nero 
Aroma). 

 
29 серпня 2021 року Українська асоціація футболу 

представила новий тренерський штаб Національної 
збірної України з футболу. Як виконуючий обов’язки 
головного тренера, першу команду очолив Олександр 
Петраков, який взяв до свого штабу Олександра 
Шовковського, Андрія Анненкова, В’ячеслава Кернозенка, 
Івана Баштового та колишнього тренера ФК «Десна» 

(Погреби), а зараз директора погребського футбольного 
клубу В’ячеслава Руженцева (на фото крайній праворуч). 
Два роки тому Петраков О. з частиною цього тренерського 
штабу (в т.ч. Руженцевим В.) виграли чемпіонат світу U-20, 
завдяки чому Кубок побачили гості Дня села Погреби. 
Сподіваємося, що новому тренерському штабу вдасться 
вивести національну команду на ЧС-2022 року. 

Бажаємо Національній збірній успіхів на міжнародній 
арені!

 

 
 

Оновлена інформація щодо збору сміття 
 

З 30 серпня 2021 року на 
території Зазимської СТГ збір 
вторсировини (сортованого 
сміття) здійснюватиметься 
кожного тижня. 

Дні збору вторсировини: 
Погреби – понеділок 
Зазим’я, Пухівка – вівторок 
Рожни – середа 
Літки, Літочки, Соболівка – 

четвер 
Сортоване сміття 

забирається у відповідні дні з-
під дворів у будь-якій зручній тарі. 

За детальною інформацією можна звертатися в 
компанію Hasket Recycling (тел.: 067-466-93-59, Семко 
Ігор). 

Також повідомляємо, що в громаді відкрито перший 
майданчик зі збору сміття за адресою: с.Погреби, поряд з 
сільським кладовищем (вул.Завбірська, 15). 

Графік роботи 
майданчика: 

-субота (з 9:00 до 18:00), 
-вівторок, середа, четвер 

(з 7:00 до 16:00). 
 

Приймається наступне 
сміття:  

•Побутові відходи 
приймаються лише в 
брендових пакетах ТОВ 
«Селтік ТБО». Брендовані 
пакети можна купити на місці. 

•Вартість прийняття та вивезення великогабаритних та 
ремонтних відходів на захоронення: 400грн/м3. 

•Безкоштовно приймається вторсировина – скло, 
пластик, картон. 

 
Про відкриття таких майданчиків для збору 

сміття в інших селах повідомлятимемо окремо.

 
Стартує призовна осіння компанія 2021 року 

 

Відповідно до Указу президента України №71/2021 
«Про звільнення в запас військовослужбовців строкової 
військової служби, строки проведення чергових призовів 
та чергові призови громадян України на строкову 
військову службу у 2021 році» Зазимська сільська рада 
доводить до відома інформацію щодо призову та 
комплектування військовослужбовцями строкової 
військової служби. 

Явці на призовну дільницю Броварського РТЦК та СП 
(м. Бровари, вул.. Героїв Небесної Сотні, 1, кім. №8, 9) для 
призову на строкову службу підлягають усі громадяни 
зареєстровані на території Зазимської ОТГ (Погреби, 
Зазим’я, Пухівка, Рожни, Літки, Літочки) 2003 року 
народження, яким на період чергового призову 
виповниться 18 років, а також громадяни, які народилися 
у 1994-2003 роках, у яких закінчилась відстрочка від 

призову, або не призвані раніше на строкову військову 
службу за різних обставин. Призов стартує з 01 жовтня 
2021 року по 31 грудня 2021 року включно. В строк до 01 
жовтня 2021 року призовники які мають право на 
відстрочку зобов’язані надати відповідні документи до 
Броварського РТЦК та СП особисто. 

Призвані військовослужбовці строкової служби до 
участі в зоні АТО (ООС) не залучаються. Усі особи 
призовного віку, котрі підлягають призову на строкову 
військову службу і тимчасово перебувають на території 
Броварського району, зобов'язані негайно повернутися до 
місця постійного проживання та з'явитися у районний 
військовий комісаріат для проходження призовної комісії. 

Кримінальний Кодекс України. Стаття 335. 
Ухилення від призову на строкову військову службу. 
Ухилення від призову на строкову військову службу – 
карається обмеженням волі на строк до трьох років. 

Спеціаліст з військового обліку 
                                                                                        Н.Бевз 

Оголошення 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робота 
 

В ДНЗ «Десняночка» с.Пухівка потрібен кухар.  

В Пухівське навчально-виховне об’єднання потрібні: 
-вчитель початкових класів 
-вчитель трудового навчання 
-вчитель інформатики 
-соціальний педагог 
-вихователь групи продовженого дня 
-інженер-електрик 

Місце роботи: с.Пухівка. 
Деталі за телефоном: 067-194-04-58. 

 

 
  

Робота 

В дитячому підрозділі «Лісова пісня» Погребського 
НВО відкрито вакансії: 
-кухаря 
-помічника вихователя 
-вихователя 

Звертатися за  номером телефону: 
0975029266 (Наталія Володимирівна) 

 

Робота 
На відділення Нової Пошти в с.Погреби шукаємо 
касира (оператора з обслуговування клієнтів) 
на постійне місце роботи. 
Офіційне працевлаштування. 
Додаткова інформація за тел. 097 686 5418. 

Робота 

Пропонуємо роботу для чоловіків і жінок 

Умови: 

●Підбираємо зручний графік 
●Оплата від 12000 грн. до 22000 грн. 
●Щотижневі виплати 
●Розвозка або компенсація за проїзд 
●Склади по Києву, Київській обл. та Україні 
●Оплачувана відпустка та корпоративи 
●Допомагаємо с житлом (для працівників з інших 
міст) 
●Навчаємо та надаємо робочий одяг 
●Робота на виробництві, складах 
 

Також можна отримувати БОНУС - 1500 грн. по 
акції «Приведи друга» 

Телефонуйте: 067 112 79 59 (Яна, Анастасія) 

Робота 

У відділенні зв’язку в с.Погреби відкрита вакансія 
листоноши. 

Звертайтеся за номером телефону: 
(04594) 76-218. 



 

 

 

 

 

 

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

Тарасенко Леся Михайлівна, жителька с.Літочки – 22 серпня – 45 років 
Кириченко Галина Григорівна, жителька с.Літочки – 16 вересня – 55 років 
Шелудченко Ірина Миколаївна, жителька с.Літочки – 24 серпня – 55 років 
Кукса Михайло Петрович, житель с.Літочки – 21 серпня – 70 років 
Козел Катерина Василівна, жителька с.Літочки – 30 серпня – 85 років 
Висоцька Тетяна Василівна, жителька с.Пухівка – 6 серпня – 60 років 
Селик Марія Єгорівна, жителька с.Зазим’я – 1 вересня – 95 років 
Радченко Любов Василівна, жителька с.Зазим’я – 10 вересня – 85 років 
Щиголь Михайло Дмитрович, житель с.Зазим’я – 15 вересня – 65 років 
Каленіченко Віктор Володимирович, житель с.Зазим’я – 10 вересня – 65 років 
Ляховий Іван Васильович, житель с.Зазим’я – 7 вересня – 65 років 
Рижий Микола Васильович, житель с.Зазим’я – 7 вересня – 65 років 
Шаповал Анатолій Іванович, житель с.Зазим’я – 23 серпня – 65 років 
Холодюк Ніна Володимирівна, жителька с.Зазим’я – 20 серпня – 65 років 
Троценко Ганна Володимирівна, жителька с.Зазим’я – 5 вересня – 80 років 
Щиголь Микола Анатолійович, житель с.Зазим’я – 15 вересня – 70 років 
Крулько Іван Іванович, житель с.Зазим’я – 1 вересня – 70 років 
Педченко Галина Антонівна, жителька с.Зазим’я – 30 серпня – 70 років 
Ткаченко Олександр Дмитрович, житель с.Зазим’я – 29 серпня – 70 років 
Далід Марія Ничипорівна, жителька с.Зазим’я – 19 серпня – 70 років 
Польчук Ніна Омельянівна, жителька с.Погреби – 8 серпня – 75 років 
Рожков Олександр Олександрович, житель с.Погреби – 9 вересня – 75 років 
Ігнатенко Галина Миколаївна, жителька с.Погреби – 3 вересня – 50 років 
 

 

  

 

Робота 
У пекарню в с. Зазим'я, вул. Радгоспна 

потрібні працівники: 
1. Пакувальниця хлібобулочних виробів (робота по змінах: денні та нічні) 

2. Помічник пекаря та тістоміса (робота по змінах: денні та нічні) 
3. Прибиральниця (денні зміни) 

 

Офіційне працевлаштування.                                           Проїзд з Броварів та Києва оплачується. 
Заробітна плата договірна.                                                 Телефонуйте: 0503302283, 0503583835 

Привітання 
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24 серпня святкував свій 35-річний ювілей житель с.Погреби 
 
 

Негода Андрій Петрович 
 
 

35 – це зовсім небагато, 
Це чудове і радісне свято. 
То ж бажаєм щастя й долі, 
Неба синього, квітів у полі, 
Здоров’я, любові, краси, 
Пісень солов’їних, живої роси. 
Зустрічати за світанком світанок, 
Бо 35 – це лише життя твого ранок! 

                         З любов’ю теща, тесть, дружина, діти, друзі 

29 серпня святкувала свій 55-річний ювілей листоноша 
Пухівського відділення поштового зв’язку 

 
 

Червінська Людмила Миколаївна 
 
 

В п’ятдесят п’ять розквітає життя, 
І душа, наче пташка, співає! 
І хоч в юність нема вороття, 
Та у серці вона оживає! 
Хай у житті Вашім завжди буде літо, 
А якщо осінь – то тепла й золота! 
                                                   З повагою 
                                                       колектив відділення 
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