
 

 

 

  сайт Зазимської сільської ради: zotg.gov.ua 
 

 

 
 

Покращуємо благоустрій разом 
 

Одним з напрямків роботи з покращення умов життя в 
громаді є монтаж та обслуговування вуличного 
освітлення. Попри те, що сплата за електроенергію досить 
сильно відображається на видатковій частині місцевого 
бюджету, Зазимській сільській раді вдається збільшувати 
мережу вуличного освітлення. Так, на початку вересня 
закінчено монтаж вуличного освітлення по вул.Харченка в 
с.Літки. Одна частина вулиці була освітлена ще в 2019 
році, однак інша навіть не мала опор, на яких можна було 
закріпити ліхтарі. 

Щодо цілей використання електроопор, то Зазимська 
сільська рада активізувала роботу для контролю за цим. В 
Зазимській сільській територіальній громаді триває 
демонтаж незаконно встановленої зовнішньої реклами, 
зокрема, й тієї, що прикріплена до електроопор. 

Згідно з «Правилами розміщення зовнішньої реклами 
на території Зазимської сільської територіальної громади» 
затвердженими рішенням дванадцятої позачергової сесії 
Зазимської сільської ради №1262 від 28.05.2021 року, 
зовнішня реклама розміщується на підставі дозволів, 
виданих виконавчим комітетом Зазимської сільської ради 
Броварського району Київської області та у порядку, 
встановленому Зазимською сільською радою. 

Регулювання розміщення реклами покликане: 
-забезпечити розміщення правдивої інформації; 
-контролювати безпечне встановлення/кріплення 

реклами, яке не повинне нести небезпеку оточуючим; 
-дотримуватися розміщення реклами відповідно до 

вимог благоустрою території; 
-збільшити надходження коштів до місцевого 

бюджету. 
З питань розміщення зовнішньої реклами звертайтеся 

в Зазимську сільську раду (відповідальна особа – 
Калениченко Світлана Валентинівна). 

Взагалі, у вересні було розпочато місячник 
благоустрою на території Придесення. Однією із задач 
ініціативи є підготовка до зими, а саме спилювання 
аварійних дерев в районі ліній електропередач, які під час 
негоди можуть спричинити обрив проводів. З цією метою 
20 вересня Зазимською сільською радою спільно з ДТЕК 
було організовано спилювання аварійних дерев вздовж 
ЛЕП в селі Погреби (поряд з вулицями Ватутіна, 
Промислова, Покровська, Суворова та ін.). Повністю 
доробити заплановану роботу по даному населеному 
пункту вдалося 30 вересня. В цей же день було прочищено 
від аварійних дерев ЛЕП, що проходить через лісову зону 
між Погребами і Зазим’ям поряд із залізничною колією.  

В жовтні заплановано розчищення ліній 
електропередач поряд з підстанцією в с.Пухівка. Ремонт 
ЛЕП, розчищення їх від зелених насаджень, встановлення 
реклоузерів та виконання компанією ДТЕК низки інших 
робіт дозволить збільшити потужність трансформаторної 
підстанції «Пухівка» вдвічі – до 32 МВт. Варто зазначити, 
що в розчищенні ЛЕП від аварійних дерев активну участь 
також беруть місцеві жителі, підприємці та депутати. Така 
злагоджена робота великої кількості небайдужих людей 
дозволяє виконувати великі обсяги роботи за менший час. 

Окрім цьому, восени заплановано спилювання понад 
сотні аварійних дерев в селах Літки і Літочки.  

14 вересня 2021 року в с.Зазим’я відбулася нарада 
керівництва Зазимської сільської ради з представниками 
«Селтік ТБО» та «Hasket Recycling», які надають послуги з 
вивезення сміття в Зазимській сільській громаді. 

Зокрема, з представниками «Селтік ТБО» обговорили 
питання забезпечення брендованими пакетами пільгові 
категорії населення та продаж менших пакетів для збору 
сміття. 

Також окрему увагу приділили персоналу компанії. 
Представники компанії запропонували оголосити про 
вакансії в «Селтік ТБО» серед жителів Придесення, що 
повинно оптимізувати роботу зі збору ТПВ, так як місцеві 
жителі краще знають всі вулиці та провулки в селах. 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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З представником «Hasket Recycling» обговорили шляхи 
покращення збору вторсировини в громаді. Особливу 
увагу звернули на необхідності створення пункту збору 
вторсировини в одному з сіл, яке знаходиться ближче до 
центру громади. Це дозволить автомобілю, який збирає 
вторсировину, швидше розвантажуватися та повертатися 
назад на маршрут. Було наголошено на необхідності 
навчання дітей поводженню зі сміттям. З цією метою 
планується встановити контейнери для збору 
вторсировини в усіх школах Придесення та вивчити 

можливість матеріального стимулювання до сортування 
сміття (наприклад, за попереднім обговоренням деталей 
компанія «Hasket Recycling» готова буде надати кожній 
школі-учасниці вибрані товари/послуги певної вартості 
при умові збору певного об’єму вторсировини). 

На даний час в селах Погреби і Літки на компостування 
можна здати опале листя та зелені відходи. Для зручності 
представник компанії може забрати листя у вас вдома. 
Послуга платна. За деталями звертайтеся за телефоном 
067-466-93-59. 

 
 

 

«Десняночка» -  світлиця радісного дитинства 
 

27 вересня – професійне свято в  усіх дошкільних 
працівників. Перш за все хочу щиро привітати зі святом 
колег з нашої громади, які віддають щоденно тепло своїх 
сердець дітям і в котре, переконана, що наша доброта і 
педагогічна майстерність перетворять кожен день для 
вихованців у дитячому садку в радісний і щасливий період 
життя!   Зичу нам всім міцного здоров'я, щастя, добра та 
натхнення, а найголовніше – відчуття вдячності за свою 
роботу від дітей, батьків та держави. 

Безперечно, дошкільний вік – особливо важливий і 
відповідальний період у житті дитини. В цьому віці 
формується особистість і закладаються основи здоров'я. 
Благополучне дитинство і подальша доля кожної дитини 
залежить від мудрості вихователя, його терпіння, уваги до 
внутрішнього світу дитини. За допомогою своїх 
наставників,  дошкільнята пізнають секрети 
навколишнього світу, вчаться любити і берегти свою 
Батьківщину.  

А мені пощастило довгий час працювати з такими 
людьми! Наш дитячий садочок «Десняночка» – одна зі 
зрілих дошкільних установ Придесення, ошатна споруда в 
обрамленні зелені та квітів. З перших днів перебування 

найменших діток в «ясельках» опікується і дбає про їх 
фізичний, психологічний та емоційний розвиток Ольга 
Іванівна Сулима,  що у подальшому сприяє належному 
перебуванню дітей в садочку. Особлива увага 
приділяється вихованцям  садових групи – вони 
опановують читання, лічбу, отримують навички письма. За 
підготовку до школи  відповідають вихователі з вищою 
освітою  Алла Миколаївна Михайленко, Олена 
Миколаївна Климась, Любов Володимирівна Нем’ята,  

Леся Валеріївна Бабич, Валентина Григорівна 
Джебка та вихователь-методист Надія Дмитрівна 
Ячник. Не менш  важливим є естетичний 
розвиток дітлахів: обов’язковим є спів, танці, 
малювання та ліплення. Цього з ранніх років 
навчає вихователь та музичний керівник Інна 
Олександрівна Бузмакова. 

З січня місяця 2021 року  дошкільним 
підрозділом керує директор  Пухівського ЗЗСО 
Ірина Іванівна Гриценко та заступник з виховної 
роботи Ганна Петрівна Манилюк. На даний час в 
садочку перебуває майже 68 діток, для яких ми з 
першого дня створюємо необхідний режим 
харчування, затишок та комфорт як у приміщенні, 
так і на прилеглій території. У цій важливій справі 
подяка керівництву Зазимської сільської ради, 
вихователям та батькам. Завдяки спільним 
зусиллям двір дитячого садочка перетворено на 
оазис краси та затишку. Тут не лише ростуть квіти, 
кущі та дерева, а й оселилися казкові тварини – 
лелеки, жаби, поросята, лисиці та зайці. А також 
милує кожного прохожого красень – фонтан та 
нові ігрові майданчики. За збереження 

навколишньої краси слідкує двірник Павло Григорович 
Бондар та різноробочий Руслан Миколайович Манилюк. 

Важлива роль відводиться якісному харчуванню. Про 
приготування смачних та корисних страв дбають кухарі  
Тетяна Миколаївна Семенюк та Ірина Василівна Хімченко. 
Слідкує за виконанням норм харчування  медична сестра 
Галина Петрівна Стицюк. 

За душевне ставлення та відповідальність до своїх 
обов’язків хотілося б відмітити помічників вихователів 
Валентину Іванівну Павлик, Ліду Олександрівну Ворону, 
Наталію Вікторівну Терещенко, Богдану Русланівну Ячник, 
Людмилу Віталіївну Різаненко. А також пралю Любов 
Михайлівну Безносько, прибиральницю Тетяну 

Життя громади 



Миколаївну Писаренко, завгоспа Любов Іванівну Скопич 
та сторожів Леоніда Васильовича Висоцького та Ніну 
Михайлівну Кулик.  

Наша професія вимагає від нас глибокої самовіддачі, 
величезного терпіння і нескінченної любові до своєї 
справи. Виховання дітей на початку їхнього життєвого 
шляху – не просте завдання, але від його успішного 
вирішення залежить майбутнє. Той фундамент, який 

закладається з самого дитинства, служить опорою і 
основою в подальшому житті. 

Тож, батьки щиро дякують усім працівникам садочка 
за професійне виконання своїх обов’язків та любов до 
дітей. 

Ячник Н.Д. 

 
 

Талановита зірочка 
 

Чи замислювалися ви, що 
для вас є пісня?  

Для мене пісня є історією 
минувшини, прикрасою 
сьогодення та закликом до 
щасливого майбутнього. Пісня 
– це наша душа, наше життя. 
Питання мелодійності струн 
душі українця неможливо 
оминути на уроках музичного 
мистецтва чи позакласної 
(гурткової) роботи, які й 
викладаються у школі задля 
вивчення правічних основ 
буття нашого народу. Бо спів – 
одна з найдавніших навичок, 
які опанувала людина, така ж 
природна для нас, як ходити 
або їсти. Задовго до того, як ми 
навчилися висловлювати свої емоції словами, людство 
використовувало вокал для комунікації одне з одним. Що 
змінилося з того часу? Мабуть, нічого. Спів досі відіграє 
важливу роль у нашому житті.  

Науковці довели, що спів полегшує біль, робить нас 
щасливими. Вважається, що виник він раніше за розмовну 
мову, і тому нам простіше засвоювати і запам’ятовувати 
слова з музичним супроводом. Можливо, у цьому також 
полягає розгадка, чому від деяких мелодій у нас біжать 

мурахи по шкірі, а інші спонукають 
змінювати спосіб життя й робити світ 
кращим.  

Кращим світ робить і спів учениці 9 класу 
Козловець Ангеліни. У 2020/2021 
навчальному році вона брала участь у різних 
конкурсах: «Струни серця» (м. Умань), 
«Сяйво первоцвітів» (м. Київ), «В обіймах 
часу» (м. Київ). Своєю мелодійністю, 
справжністю та чарівністю вона захоплювала 
й дивувала членів журі. Ангеліна вражає всіх 
душевним виконанням народних пісень, 
збентежує проникливими ліричними 
композиціями. Тож результатом були 
нагороди: Золотий диплом (І місце) у 
конкурсі «Струни серця» і ГРАН-ПРІ 
(головний кубок фестивалю та диплом 
переможця) у конкурсі «В обіймах часу».  

Вітаємо нашу талановиту зірочку! 
Бажаємо й надалі чимало творчих злетів, професійних 
здобутків! 

Співайте серцем, співайте душею, хай ваші голоси 
дзвінко лунають на славу села Погреби та всього нашого 
рідного Придесенського краю! 

 
учитель музичного мистецтва, керівник 

вокального гуртка Погребського НВО 
Негода О.М.

 

Пухівці показують приклад 
 

На початку вересня в усіх селах громади відбулися 
зустрічі з молоддю, основні цілі яких це: дізнатися 
проблеми та побажання щодо розвитку молоді, 
визначити шляхи активізації молодіжного руху в 
Придесенні та обговорити ідеї створення Молодіжної 
ради як консультаційно-дорадчого органу з питань 
молодіжної політики при Зазимській сільській раді. 
Активність в усіх селах була різною. Вік учасників зустрічей 
теж сильно відрізнявся – від учнів старших класів до 
тридцятирічних представників молоді. В Пухівці та 
Літочках на зустрічі прийшло багато дорослого населення, 
які також поділилися своїм баченням. 

Загалом висновки наступні: 
-молодь хоче, щоб в їх селах було більше місць для 

дозвілля та активностей (дискотеки, змагання, різного 
роду молодіжні заходи); 

-молодь не знає як організувати захід або боїться 
почати; 

-молодь не має підтримки або не знає де її шукати; 
-молоді не вистачає однодумців. 
Всі ці питання зараз активно вирішуються. В рамках 

Програми Президента «Активні парки – локації здоров’я 
України» організовуються та анонсуються різного роду 
спортивні заходи в усіх селах (детально про успіхи в 
цьому напрямку розповімо окремо). В селах громади 
з’являються нові спортивні локації – зокрема, в селі Рожни 
14 жовтня заплановано відкриття універсального 
спортивного майданчика для командних видів спорту та 
зони для Workout, в Пухівці запущено процедуру 
деталізації планування парку та будівництво на його 
території спортивних об’єктів, в Зазим’ї здійснюються 
ремонтні роботи в приміщенні, де буде розташовано зали 
для фітнесу та тренажерів, а також проектується 
універсальний спортивний майданчик для командних 
видів спорту тощо. 



Окрім цього, здійснюється організаційна робота по 
створенню Молодіжної ради, яка повинна стати головним 
двигуном розвитку молодіжного руху в Придесенні (з 
питань створення та долучення до Молодіжної ради – 
телефонуйте 0936309231, або пишіть на е-мейл pogr-
pres@ukr.net). 

Приємно, що деяка молодь вже зараз готова до 
активних дій. Зустріч в Пухівці особливо зацікавила 
місцеву молодь. Вже через кілька днів вони зустрілися з 
старостою села Писаренко А.Г. та директором будинку 
культури Флоріною С.О., в результаті чого погодили 
проведення ігор в настільний теніс в місцевому клубі. Така 
ініціативність сподобалася сільському голові Крупенку 
В.В., який посприяв в придбанні ще одного тенісного столу 
та набору для гри (ракетки і м’ячики).  Дякуємо Тимощуку 
Олегу за допомогу в доставці обнови, а Нем’ятому Назару, 
Омельченку Сергію, Філоненку Володимиру, Рудюку 
Олегу – за те, що зібрали конструкцію столу.  

Тепер щонеділі о 17:00 в Пухівському будинку 
культури кожен охочий може пограти в настільний теніс. 

Пухівські активісти на цьому вирішили не зупинятися і 
вже починають обдумовувати нові ідеї щодо покращення 
дозвілля молоді та загалом всіх жителів села. 

Головне, що є діалог між молоддю та місцевою 
владою і є взаєморозуміння та підтримка ініціатив 
жителів. 

 
  

Погребські школярі долучилися до акції «Зростаємо разом» 
 

6 вересня учні Погребського 
НВО долучилися до екологічної 
акції «Зростаємо разом», що була 
ініційована головою Київської 
обласної державної адміністрації 
Василем Володіним. Її мета — 
виховання у школярів любові до 
природи. Адже зелені 
насадження не тільки будуть 
окрасою закладу, а й ростимуть і 
розвиватимуться разом з учнями. 

«Зелений десант» провели 
учні перших та одинадцятого 

класу разом з батьками та вчителями. 
Цього дня було висаджено 180 саджанців 
півоній, які діти принесли з дому.  

Квітучі півонії стануть чудовим 
доповненням всього оновленого 
комплексу школи. Наразі завершуються 
ремонтні роботи з утеплення фасаду.  

Загалом за останні два роки в школі 
зроблено багато. Бо в громаді дбають аби 
кожному школярику було комфортно 
навчатися і навчання було в задоволення. 

 
Кривобок Н.А. 

 

За сумлінну роботу відзначили кращих 
 

30 вересня на черговій сесії Зазимської сільської ради 
за сумлінне виконання своїх обов’язків, високий 

професіоналізм та з нагоди професійного свята Дня 
працівників освіти привітали та відзначили керівників 

закладів освіти Зазимської громади - директора 
КЗ «Академія дитинства» Марію Спичак, 
директора ЗЗСО Пухівське НВО Ірину Гриценко, 
директора Погребського НВО Петра 
Ярошинського, директора Літківського НВО ім. 
М.П.Стельмаха Бориса Ільченка. 

Сільський голова Віталій Крупенко 
подякував всім за відповідальне ставлення до 
роботи та сумлінне виконання поставлених 
завдань. Привітав керівників закладів освіти 
громади, а в їх особі всіх працівників освітньої 
галузі громади  з професійним святом та 
побажав міцного здоров’я, успіхів у роботі, 
розвитку і процвітання. 

 
Кривобок Н.А. 

 



Військові навчання територіальної оборони 
 

З 22 вересня по 01 жовтня 2021 року на території всієї 
України проходив військово-навчальний збір 
територіальної оборони. Майже 20 чоловіків з Зазимської 
СТГ також взяли участь в заходах. Представники 
солдатського та сержантського складу громади 
проходили збір в військовій частині в с.Семиполки, 
де дислокувалася вся тероборона Броварського 
району, в той час як представники офіцерського 
складу Придесення були направлені на Обухівщину, 
де очолили взводи стрілецьких рот батальйону 
територіальної оборони цього краю. 

Протягом цих десяти днів військовослужбовці 
слухали лекції з військової топографії, медицини, 
тактики та радіозв’язку, а також обговорювали з 
досвідченими військовими принципи спілкування 
військових з мирним населенням, зокрема на 
території АТО (ООС). 

Один день був приділений вогневій підготовці на 
полігоні – стрільба з пістолета Макарова, автомата 
АК-74, а також кулемета. 

Останні п’ять днів були максимально 
відповідальними, адже в ці дні відпрацьовували 
попередньо отримані знання на місцях, а саме: 

-пошук та ліквідація диверсійно-розвідувальної 
групи противника; 

-організація блокпостів та перевірка документів; 
-охорона державного кордону; 

-охорона адміністративних будівель. 
Під час військово-навчальних зборів жоден 

військовослужбовець із Зазимської СТГ не постраждав.  

  
Якісна питна вода – запорука здоров’я жителів Придесення 

 

Зазимською сільською радою здійснюється активна 
робота по забезпеченню населення громади якісною 
питною водою. На даний час працюють бювети в трьох 
селах: 

-в Погребах (біля центрального стадіону) 17 вересня 
завершено роботи по реконструкції системи – замінили 
труби для очистки води; 

-в Зазим’ї (на розі 
вулиць Залізнична і 
Київська) запустили в 
роботу бювет. Воду в 
ньому вже можна 
брати. Але особливість 
цього бювету в тому, що 
насос знаходиться 
майже за 40 метрів від 
колонки. Тому після 
різкого натискання на 
важіль потрібно 
почекати біля 30 
секунди поки піде вода. 
Працює колонка, яка 
далі від лісу. 

-в Пухівці (на розі 
вулиць Набережна і 
Центральна) теж 
запрацював бювет, в 
якому встановлено 

сучасну фільтраційну систему води. Аналіз показав високу 
якість води; 

-до кінця жовтня буде запущено в роботу бювет в 
с.Рожни. 

Окрім цього, останнім часом в громаді здійснено низку 
інших сантехнічних та пов’язаних з водопостачанням 

робіт. 
В Рожнівську медичну 

амбулаторію проведено воду 
та встановлено бойлер. Тепер 
в кабінетах сімейного лікаря і 
фельдшера є тепла і холодна 
вода. Раніше в закладі води не 
було.  

Також в будівлі футбольної 
бази в с.Погреби встановлено 
нові елменти санвузлів та 
замінено змішувачі в душі і 
вмивальниках. 

 
Зазимська сільська рада 

дякує Гузенку Володимиру 
Вікторовичу за сумлінне 
виконання робіт по 
забезпеченню населення 
якісною питною водою. 

 
 



Допомога захисникам України 
 

11 вересня 2021 року для наших захисників в зону АТО 
(ООС) було передано чергову волонтерську допомогу. 

Напередодні в громаді було ініційовано збір 
матеріально-продуктової допомоги. Участь в зборі взяли 
жителі Придесення та місцеві підприємці, які передали 
нашим захисникам продукти харчування, теплий одяг та 
робочий інвентар для облаштування бліндажів. Також 
Зазимська сільська рада передала українським 
військовим мікроавтобус. 

Допомогу на фронт в район селища Піски для взводу, в 
якому служить житель Придесення Бондаренко 
Володимир, відвезли Олійник Віктор, Горшевіков 
Ярослав, Силюков Данило та Башак Богдан на двох 
автомобілях.  

Наші військові дякують всім, хто долучився до збору 
допомоги. 

 
 
 
 

Трохим Король - геній економіки. Великий громадянин села Літки 
(Продовження. Початок в попередньому випуску) 

 

Робота   Літківського   Кредитового   Товариства  дала  
вражаючі  соціальні результати. Село стало заможним.  До 
роботи, яка давала добрі прибути, потяглися всі, навіть 
ледачі. До чого торкалися руки і розум  Трохима Короля, 
там виникала культура виробництва,  дисципліна,  
професіоналізм, нова технологія, навіть наука  й культура. 
У заможне  село  потяглися  торгівці  (переважно  євреї)  з  
Києва,   Одеси, Миколаєва,  Бахмута  та  інших міст  
України. На старому базарі Літок виникли довгі ряди 
рундуків (кіосків, як тепер називають) подібних   до   
київських   у даний   час. Рундуки стояли тісно один біля 
одного на старому базарі від містка до церкви та попової  
хати  з двох боків. Задамо собі запитання:  «Чому  саме  у 
Літки потяглася така маса торгівців?»  Відповідь може бути 
лише одна: «Тому що у літківців завелись гроші, одержані 
від роботи  на  підприємствах,  утворених  Трохимом  
Королем». Піднявся і культурний рівень  життя  літківців. 
Сюди  почали  навідуватись мандрівні театральні та 
циркові колективи.  Частіше  почали  звучати  пісні.  
Окрасою  села  став  церковний хор.   

Трохим  Король  виховав  та  навчив мистецтву 
створення нових підприємств багатьох літківців:  

- рідних братів Федора та Івана; 
- Рожка Андрія Дем'яновича; 
- Обеременка Степана, Моцю та інших. 
З допомогою Трохима Короля такі підприємства  

почали  виникати  у сусідніх селах,  зокрема  у Зазим'ї  та 
Погребах,  де  почали  плести  чемодани високої якості з 
лози. 

Дорогі  літківці!  Зверніть  свою  увагу на те, що 
Трохим Король та Кредитове Товариство,  ним   створене,   
організовували   підприємства у скрутний  час,  без  
матеріальної   допомоги з боку меценатів  та  уряду,  
використовували  здобутки передової  західної  технології,  
одержували  високу якість продукції,  забезпечували 
повну реалізацію виробу і все це на основі не привізної, а 
місцевої сировини. І це відбувалось за умови, що літківці  
не мали  професій та були недовірливі до всього нового.      

Щоб перетворити економіку села у такий короткий час, 
потрібен був геній - Трохим Король. Свій талант Т. Король 
віддав людям. Не став багатшим, зате багатшими  стали  
літківці.   Був   скромною, культурною та  дуже   ввічливою  
людиною,  яку односельці називали «демократом».  

Цей  подвиг  і  Трохима  Короля,  і  літківців  вартий  
уваги  та вивчення: від малечі, якій   треба   стати   новими   
Трохимами  Королями, до дорослих,  яким  слід  знати   
практичний  досвід  славних прадідів   і  продовжувати  
його,  відродити Кредитове  Товариство.  Ми не маємо 
права забувати, звідки взялися лозоплет, фабрика  
пошиття  одягу,  чоботарня,  паровик.  Нам їх ніхто не дав. 
Це зробили самі літківці.  Пора  нам  усім нам добре  
запам'ятати, що людина повинна сама кувати своє щастя, 
покладаючись  на  свій  розум  та  руки.  Не шукати  потім 
винних збоку  і не перекладати вину за своє бездіяння  на  
інших,  а  надіятись  тільки  на себе. Зробити із себе діяльну  
людину,  яка  приносить  користь  собі  й  суспільству - його 
мета. Таких людей слід цінити! У нас же при слові 
«начальство» у людей виникає негативний образ 
чиновника. Слід цінити своїх керівників за їх знання, за 
вміння та за турботу про виробництво і вдень, і в ночі.  

Геній  Трохима  Короля  полягає  не  тільки  у  його  
знаннях  та  оцінці  і аналізі  існуючого  положення  в 
економіці. Не тільки  в умінні щось  зробити,  що  зараз  
англійською  мовою  називають  «Ноу-Хау» – у  перекладі 
«Знаю, як це зробити»).  А у тому, що своїми знаннями 
переконав консервативно настроєних  та підпалих  духом 
літківців у необхідності створення Кредитового 
Товариства!  Цій науці він навчив багато літківців. На жаль, 
і Трохим Король, і його однодумці та учні були  усунені  від  
керування  створеними ними підприємствами, а потім  
знищені  більшовиками. Кредитове Товариство було 
ліквідоване радянською владою. Причиною  стала  участь  
літківців  у, так  званому, «повстанні літківців 1920 року». 
Та насправді це не було  повстання, а рішучою, але 
безкровною (не було вбито з   боку   літківців    жодного   
червоноармійця)спробою літківців  захистити   ті 
підприємства,  які   були  створені  їхніми  руками, від 
пограбування бандами, у тому числі червоними. За 
відмову віддати 120 возів з кіньми,  за   спробу   захистити   
своє  майно  червоні  почали гарматний обстріл і спалили  
121 хату та подвір’я села. Суд над  «демократами»  (так  
називали   у селі Трохима Короля та керівників 
Кредитового Товариства)  відбувся  лише у 1923 році. 
«Суддя, намагаючись визначити політичні погляди 
Короля, поставив йому запитання: «Чи була правильною 
економічна політика радянської влади в 1920 році?» 
Король відповів: «Не зовсім».  Т.Короля засудили на 10 

Історія рідного краю 



років ув'язнення, але через чотири роки   він був 
відпущений на волю, бо ні він, ні літківці взагалі, не скоїли  
предмету  злочину.  Працював  далі  у  Літках  у  цехах,  ним 
же створеним,  але  не  у ролі керівника, а виконавця. Те,  
що створив   геній   Трохим   Король  та наші  прадіди,  ми 
так  бездарно  втратили. Запитаєте: «Чому?» Тому що  
вони  були господарями життя, а ми зараз з вами були 
утриманцями держави. Нам треба вчитися, щоб стати 
громадянами держави.   

Дорогі літківці! Спробуйте уявити хоча б на мить 
результати розвитку села при умові, якщо б Літківське  
Кредитове Товариство продовжувало свою діяльність до  
наших  днів.  На нашу думку і в селі Літки, і в  Україні  був  
би зараз такий рівень життя,  як  у  Японії, Швеції  або  
Канаді, у якій також працюють наші українці і створюють 
кредитові товариства, подібні до Літківського. Але у нас 
воно  активно працювало лише 7 років! 

Наш обов'язок перед історією та власною совістю – 
відродити  пам'ять про Трохима Короля, про Кредитове 
Товариство та тих людей, що повірили у казку і зробили 
цю казку   своїми руками наяву.  Для  відродження  пам'яті 

про них Товариство «Просвіта»  імені  Т.Г.Шевченка  
пропонує:  поставити  пам'ятник Т.Королю та його 
однодумцям, одну з вулиць  назвати   вулицею  Трохима   
Короля, а другу – вулицею Кредитового  Товариства. 

У даний час  кредитові  товариства  у  всьому  світі  
накопичили  величезний досвід. Ми  про  нього  мало 
знаємо. А Трохим Король  одним із перших застосував 
науковий  підхід   до   створення   нових  підприємств  через  
кредитові  товариства. Створення  підприємств  (робочих  
місць) – це  наука,  яка вкрай потрібна нам усім сьогодні,  і  
цю  науку  ми повинні  опанувати  добре,  не покладаючись  
на  сучасних  «нових українців». 

Тож  вчімося у Трохима Короля! І на початку 20 
століття, і на початку 21 століття, і у майбутньому Трохим 
Король був і є для нас найвищий учитель. Тож 
допомагаймо керівникам у їхній важкій і дуже важливій 
для всіх роботі! 

 
За матеріалами 

Музиченка Олександра Дмитровича 

 
 

 

Прапор 

Відрізок дорогого полотна, 
Де неба синь і золото полів багатих. 
Це Україна, що усіх єдна 
Із прапором впізнаваним крилатим. 
 
І де б не був: найвищу подолав вершину, 
Золото здобув на іграх і в боях. 
А може спас з вогню малу дитину. 
На Вашу честь ми піднімаєм стяг. 
 

Є в Україні друзі й вороги, 
Давно іде війна на сході. 
На всіх позиціях піднятий прапор до гори, 
Він воїнам завжди стає в пригоді. 
 
Коли ж так станеться й загине наш боєць, 
Жовто-блакитним прапором накриють домовину, 
Та знаю, буде цій війні кінець. 
Любов до України передав він сину. 

Негода Галина, 
жителька с.Погреби 

 

 

Чемпіони з Придесення 
 

З 6 по 11 вересня в Одесі проходив 
чемпіонат України з боксу серед 
чоловіків. В фінальному поєдинку 
представник Придесення Дмитро 
Ловчинський за неоднозначним 
рішенням суддів поступився титулом 
одеситу, посівши друге місце у ваговій 
категорії 92+ кг.  

З 14 по 18 вересня в м.Запоріжжя 
проходив чемпіонат України з боксу 
серед жінок. До фінальних поєдинків 
пробилися дві представниці СК 
«Патріот» - Марія Ловчинська та 
Марія Сєдая, яких тренує Сергій 
Тюрін. У вирішальних боях дівчата 

виклалися на повну та стали 
чемпіонами України в своїх вагових 
категоріях. 

Ще один чемпіонський титул до 
скарбнички громади приніс Мирослав 
Омельченко, який став кращим в 
чемпіонату України серед юніорів з 
кіокушинкай карате. 

Нагадуємо, що на території 
громади діють секції з боксу, карате та 
інших видів бойового мистецтва, 
відвідувати які можуть жителі 
Зазимської СТГ. І, можливо, через 
кілька років саме ваша дитина стане 
новим чемпіоном України. 

Наша творчість 

Спорт 



Волейбол розвивається 
 

11 вересня 2021 року в смт Калинівка відбувся 
чемпіонат Броварського району з волейболу серед 
ветеранів (35+ років). 

Участь в змаганнях взяли команди з Баришівки, 
Калинівки, Гоголева та Зазимської СТГ. Придесення 
представляли гравці двох волейбольних колективів 
громади – ВК «Літки» та ВК «Придесення». 

Об’єднана команда з нашої громади не змогла 
вибороти призові місця, однак гідно представила свій 
край, нав’язуючи боротьбу своїм суперникам в кожному 
матчі. 

Зауважимо, що волейбол – один з тих видів спорту, 
який зараз активно розвивається в громаді. На високому 
рівні побудований тренувальний процес Галькевичем 
Валерієм та Забарою Віктором, які навчають всім азам 
волейболу спортсменів з Пухівки, Зазим’я та Погребів на 
базі Погребського та Зазимського НВО.  

Юні волейболісти не тільки сумлінно займаються 
волейболом, але й сформували дружній колектив, разом 
з яким відпочивають та подорожують Україною. Так, у 
вересні за підтримки підприємця Ігоря Бройде та 

сільського голови Віталія Крупенка спортсмени разом з 
тренерами відпочивали в спортивному таборі 
«Ювілейний» в м.Чорноморськ. 

 

Благодійність і спорт 
 

 На початку вересня закінчився благодійний тиждень 
тренувань з фітнесу, який проводив колектив Panianka 
Fitness. За цей час на заняттях з фітнесу дівчатам вдалося 
зібрати більше 5000 гривень. За ці кошти було закуплено 
канцелярію для школи (зошити, ручки, лінійки тощо) для 
шести дітей з двох сімей села Літочки, що відносяться до 
соціально вразливих верств населення. Також було 

придбано наушники та акустичну 
колонку, про які просили діти. 

7 вересня керівник колективу 
Петрусенко Анна зі своєю 
помічницею Овручевською Діаною 
та начальником Служби у справах 
дітей та сім’ї Іриною Шалєвою всі 
подарунки передали для хлопчиків 
і дівчаток з цих родин. 

А вже через два дні Panianka 
Fitness організували відкрите 
тренування, яке провела відома 
спортсменка Ловчинська Марія. 
Захід, якій відбувся на футбольному 

полі зі штучним покриттям в с.Погреби, відвідали понад 30 
жінок та дівчат. 

Цю спортивну подію було проведено в рамках 
реалізації Програми «Активні парки – локації здорової 
України». Подібні заходи планується проводити в інших 
селах Зазимської СТГ. 

 
 

Результати футбольних матчів 
 

Чемпіонат Броварського району з футболу 
12 тур. 
04.09.2021, с.Квітневе. 
ФК «Квітневе» – ФК «Десна» 3:9. 
Голи за ФК «Десна» забивали: Негода Ігор (2), Бруєнко 

Сергій (2), Кравченко Іван, Антонов Андрій, Моісєєв Данііл, 
Сторожук Максим. 

05.09.2021, с.Зазим’я. 
ФК «Зазим’є» – ФК «Щит»  5:1. 

Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Прокулевич Богдан (2), 
Дмитренко Сергій, Улещенко Андрій, Мануйленко 
Дмитро. 

05.09.2021, с.Літки. 
ФК «Літки» – ФК «Тарасівка» 2:2. 
Голи за ФК «Літки» забивав: Янченко Богдан. 
13 тур. 
11.09.2021, с.Погреби. 
ФК «Десна» – ФК «Альтернатива» 7:3. 
Голи за ФК «Десна» забивали: Воробей Євгеній (4), 

Трубаньов Дмитро, Моїсєєв Данііл, Марченко Ростислав. 



11.09.2021, с.Рудня. 
ФК «Тарасівка» – ФК «Зазим’є» 2:4. 
Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Дмитренко 

Сергій (2), Житєньов Олексій, Марченко Микола. 
11.09.2021, с.Требухів. 
ФК «Фаворит» – ФК «Літки» 2:2. 
Голи за ФК «Літки» забивав: Савченко Роман. 
14 тур. 
18.09.2021, с.Красилівка. 
ФК «Арсенал» – ФК «Десна» 2:4. 
Голи за ФК «Десна» забивали: Воробей 

Євгеній (3), Марченко Сергій. 
19.09.2021, с.Літки. 
ФК «Літки» – ФК «Рудня» 0:8. 
19.09.2021, с.Зазим’я. 
ФК «Зазим’є» – ФК «Фаворит» 7:1. 
Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Дмитренко Сергій (3), 

Марченко Микола (2), Тронько Юрій, Польчук Артур. 
15 тур. 
25.09.2021, с.Рудня. 
ФК «Рудня» – ФК «Зазим’є» 1:0. 
25.09.2021, с.Гоголів. 
ФК «Ресмус» – ФК «Літки» 2:1. 
Гол за ФК «Літки» забив: Янченко Богдан. 
16 тур. 
02.10.2021, с.Погреби. 
ФК «Десна» – ФК «Металург» 10:0. 

Голи за ФК «Десна» забивали: Воробей Євгеній (5), 
Коник Валерій (2), Вареник Назар, Негода Володимир, 
Слюсар Євген. 

03.10.2021, с.Зазим’я. 
ФК «Зазим’є» – ФК «Ресмус» 6:1. 
Голи за ФК «Зазим’є» забивали: Дмитренко Сергій (3), 

Откидач Іван, Тронько Юрій, Ткачук Артем. 
03.10.2021, с.Літки.  
ФК «Літки» – ФК «Богданівка» 2:5. 
Голи за ФК «Літки» забивали: Чупров Владислав, 

Трохименко Максим. 
 
 
 
 

Не паліть! Компостуйте! 
 

Кожну осінь і весну наші села покриваються 
задушливим димом, який утворюється від спалювання 
листя і сухої (а інколи й не зовсім сухої) рослинності, що 
залишається після прибирання на городах. Цей дим 
створює небезпеку для здоров’я людини та спричиняє 
незручності та важкість дихання. В багатьох випадках 
внаслідок неконтрольованого паління виникають пожежі. 

Наголошуємо, що на території Зазимської сільської 
територіальної громади заборонено спалювати листя, 
залишки сухої рослинності та побутові відходи. 

У випадку виявлення порушення звертайтеся до 
спеціаліста (інспектора) з благоустрою Зазимської 
сільської ради Кондратенка Віталія Георгійовича – 063-
615-93-64. 

Згідно з рішенням виконавчого комітету Зазимської 
сільської ради №677 від 16.09.2021 року у випадку 
виявлення порушень, інспектор з благоустрою спільно з 

офіцерами громади складає протокол про адміністративні 
правопорушення та подає на розгляд адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті Зазимської сільської 
ради. 

За порушення – штраф! 
Також повідомляємо, що з 25 вересня 2021 року кожен 

бажаючий може здавати опале листя та скошену траву в 
пункти прийому, що знаходяться в с.Погреби та с.Літки. 
Послуга платна – від 100 грн за 1 куб.м. За попередньою 
домовленістю листя та траву можуть забрати за вказаною 
вами адресою. 

Зазначимо, що в Літках відкрито сам майданчик для 
компостування, куди буде звозитися опале листя та трава 
з пунктів прийому. 

Є вибір: компостувати вдома або звозити на 
компостування в пункти прийому. Головне, не паліть! Не 
отруюйте себе та інших! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оголошення 

Робота 

В Зазимській медичній амбулаторії відкрито дві вакансії – сімейного лікаря та педіатра. 

Можна за сумісництвом. 

Є можливість надати соціальне житло для спеціаліста. Деталі за телефоном 04594 44-075. 

Будемо вдячні за допомогу в пошуку фахівців. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нагадуємо про систему сміттєзбору в Зазимській СТГ 

• На даний час в громаді здійснюється забір сортованого (вторинна сировина) і несортованого 
(загального) сміття. 

• Сортоване сміття збирається безкоштовно кожного тижня в кожному селі з-під домоволодінь 
компанією Hasket Recycling (деталі за телефоном 067-466-93-59, Семко Ігор). 

• Несортоване збирає ТОВ «Селтік ТБО» на платній основі. Раз в тиждень в кожному селі з-під 
домоволодінь забирається несортоване сміття в брендованих пакетах компанії. Пакети можна придбати в 
магазинах громади або в представництвах компанії. Для ефективної роботи по вивезенню несортованого 
сміття рекомендується укладання договорів між домоволодіннями та компанією. Укласти договір можна 
в представництвах компанії. Деталі за телефонами: 067-487-81-90, 067-454-16-12, 067-454-16-13. 

• Також в с.Погреби біля сільського кладовища відкрито пункт прийому сміття, який працює за 
графіком: субота (з 9:00 до 18:00); вівторок, середа, четвер (з 7:00 до 16:00). Тут можна здати вторсировину 
безкоштовно та несортоване і габаритне сміття платно. 

Робота 
Запрошуємо на роботу в торгівельно-виробничу 
компанію м. Києва: 
- водіїв категорії С,С1 (17000,00 -20000,00 грн). 
Вахтовий рафік роботи. 
Житло і харчування за рахунок Компанії. 
тел. 067-247-83-58, 067-659-31-57 

Робота 
 

В дитячому підрозділі «Лісова пісня» Погребського 
НВО відкрито вакансії: 
-помічника вихователя та вихователя. 
Звертатися за  номером телефону: 
 

097-502-92-66 (Наталія Володимирівна) 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Запрошуємо до нашого магазину! 

Безпека та Зручність. Це ті якості, які ми прагнемо мати 
в своєму житті. Особливо, якщо це стосується 
найрідніших. 

Цими ж якостями ми керувалися, відкриваючи наш 
магазин Family Store. В нашому магазині ви можете 
придбати безпечний дитячий одяг, зручну білизну для 
всієї родини. 

Наш асортимент щоразу збільшується. Зараз ми 
маємо в наявності: дитячий одяг та іграшки, канцелярія, 
шкарпетки та білизну для всієї родини. 

 
Режим роботи магазину теж зручний - з 11:00 до 

20:00 ( без вихідних). 
 

А знаходимося ми в с.Зазим'я, вул.Лісова, 31-Б (біля 
ЖК Десна-Резіденс). 

 
Завітайте до нашого Family Store. Від нашої родини 

для вашої родини лише найкраще. 
І, до речі, ми є в Інстаграмі: 

https://instagram.com/family_store15.08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плануєте оновити ремонт оселі? 
Або потрібен «ремонт з нуля»? 

 

МИ ГОТОВІ ! ! ! 
Наша команда спеціалізується саме на здійсненні ремонтних робіт будь-якої складності.  
 
Кваліфіковані фахівці можуть виконати комплекс ремонтно-оздоблювальних робіт для вашого будинку, 
квартири та іншого приміщення. 
 
Якщо вам потрібен якісний ремонт та за лояльними цінами - у нас є для вас такий варіант. 
Ціна і якість, відповідальність виконання замовлення вас приємно здивують. 
Звертайтеся за телефоном: 063-763-80-03. 

 

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 

https://instagram.com/family_store15.08


 

 

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

Мисник Феодосія Омелянівна, жителька с.Літочки – 23 вересня – 90 років 
Лєпшин Віктор Васильович, житель с.Літочки – 13 вересня – 85 років 
Гайдак Олександра Василівна, жителька с.Літочки – 10 вересня – 65 років 
Татаринов Василь Іванович, житель с.Літочки – 29 вересня – 65 років 
Свідерська Марія Володимирівна, жителька с.Зазим’я – 21 вересня – 60 років 
Щиголь Ніна Василівна, жителька с.Зазим’я – 6 жовтня – 60 років 
Зелінський Леонід Йосипович, житель с.Зазим’я – 12 жовтня – 60 років 
Машевський Анатолій Васильович, житель с.Зазим’я – 3 листопада – 60 років 
Ліган Олег Володимирович, житель с.Зазим’я – 4 жовтня – 70 років 
Щиголь Михайло Дмитрович, житель с.Зазим’я – 19 вересня – 65 років 
Новицька Людмила Гордіївна, жителька с.Зазим’я – 29 вересня – 65 років 
Міщан Галина Леонідівна, жителька с.Зазим’я – 2 жовтня – 65 років 
Баришполець Ольга Василівна, жителька с.Зазим’я – 5 жовтня – 65 років 
Рижа Марія Василівна, жителька с.Зазим’я – 7 жовтня – 65 років 
Гоменюк Олена Олександрівна, жителька с.Зазим’я – 7 жовтня – 65 років 
Пильнова Надія Борисівна, жителька с.Зазим’я – 19 вересня – 75 років 
Кравченко Микола Йосипович, житель с.Зазим’я – 22 вересня – 75 років 
Бабакіна Зоя Іванівна, жителька с.Зазим’я – 30 вересня – 75 років 
Примак Катерина Миколаївна, жителька с.Зазим’я – 7 жовтня – 85 років 
 

Привітання 
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16 жовтня святкує свій 65-річний 
ювілей житель с.Зазим’я 

 
 

Радченко Володимир 
Петрович 

 

 Вітаємо Вас з днем народження. 
Бажати можна багато і всього 
різного. Але ми хочемо побажати 
завжди відчувати себе на своєму 
місці в цьому житті. Це коли 
зручно, комфортно, приємно, 
тепло, надійно. Нехай Бог 
відведе від Вас хвороби і злі 
помисли, погляди заздрісників і 
брехню оточуючих. Нехай Ваше 
серце б’ється в ритмі щасливою 
піснею, а душа співає мелодію з 
радісних нот. 

                         З повагою 
рідні, друзі, колеги 

4 вересня святкує свій 50-річний 
ювілей житель с.Літки 

 
 

Сахно Станіслав Михайлович 
 
 

День народження – це таке 
прекрасне свято. Для Вас ми 
бажаємо магічної обстановки. Нехай 
в будинку панує свято, радість, 
гармонія. Близькі нехай завжди 
будуть поруч і радують Вас успіхами і 
досягненнями. Справи нехай 
піднімаються, як альпіністи на 
Еверест. Робота приносить 
справжню насолоду. Життя хай 
розфарбовує Ваше життя тільки 
яскравими фарбами. Кожен ранок 
зустрічайте з посмішкою на обличчі і 
з вогником в очах. Нехай Вашими 
помічницями будуть Віра, Надія і 
Любов. Віра нехай живе завжди у 
Вашому серці, Надія не згасає навіть 
у мить відчаю, а Любов нехай оточує 
Вас все життя. 

З повагою 
рідні, друзі, колеги 

 

3 жовтня святкує свій 55-річний 
ювілей житель с.Зазим’я 

 
 

Калениченко Віктор Юхимович 
 
 

Бажаємо тобі як великого щастя, 
так і приємних дрібниць, без яких це 
щастя неможливе. Бажаємо, щоб 
везіння і удача ніколи тебе не 
покидали і допомагали у всьому і 
завжди. Щоб радість в твоєму житті 
були не тільки у свята, а й абсолютно 
без жодного приводу, просто тому, 
що у тебе гарний настрій. Бажаємо 
тобі нових висот, звершень і великих 
перемог. 

Нехай завжди в голові виникають 
оригінальні і цікаві ідеї, які пізніше 
можуть втілитися в життя. Бажаємо 
жити без сліз, без горя і нещасть, без 
проблем. 

Безлічі найприємніших і світлих 
моментів. 

Нехай буде з тобою щастя! 
                       З любов’ю сім’я та 

друзі 

mailto:pogr-pres@ukr.net

