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Про інформаційні джерела, бюджет, співпрацю 
На території Зазимської сільської територіальної 

громади діє низка джерел інформації, за допомогою яких 
повідомляється населенню про події, новини, а також 
діяльність Зазимської сільської ради. 

Серед них: 
1.Сайт Зазимської сільської територіальної громади – 

https://zotg.gov.ua. 
Окрім основної інформації про діяльність органів 

місцевого самоврядування та життя Придесення, в розділі 
«Для громадян» можна дізнатися відповідь на основні 
запитання, корисні номери телефонів, скористатися 
електронними петиціями; також незабаром буде функція 
«Громадський бюджет», про яку ми повідомимо окремо. 

2.Газета «Вісник Придесення» – щомісячник, який 
поширюється на території громади безкоштовно. 

3.Інстаграм-сторінка «Вісник Придесення» – ім'я 
акаунта: visnyk_d 

4.Телеграм-канал «Вісник Придесення» – посилання 
для приєднання: https://t.me/visnyk_d 

5.YouTube-канал «Громадський захист Київщини» –  
зовнішнє джерело інформації; публікуються відео 
засідань сесій, виконкому та інших подій в громадах 
Київської області, в т.ч. в Зазимській СТГ. На каналі можна 
знайті відео всіх сесії Зазимської сільської ради. 

На даний час в Зазимській СТГ високий рівень 
пожежонебезпеки, що спричинений великою кількістю 
сухостоїв, наявністю опалого листя, сильним вітром та 

тривалою бездощовою погодою. Як результат, лише 22 
жовтня сільські пожежні команди (СПК) Придесення 
гасили пожежі в п’яти місцях (в одне місце довелося 
виїжджати тричі). Більшість цих пожеж через людський 
фактор, зокрема, неконтрольоване паління опалого листя 
та бур’янів. 

Нагадуємо, що спалювати опале листя та сухостої 
ЗАБОРОНЕНО! 

Оперативній ліквідації загорянь на території громади 
сприяє наявність п’яти боєздатних сільських пожежних 
команд (в зоні безпосередньої відповідальності 
Літківської СПК знаходяться села Літки, Літочки, 
Соболівка). Зараз використовується 7 спецавтомобілів. За 
останній рік Зазимська СПК поповнилася додатковим 
автомобілем, який до цього тривалий час не 
використовувався. Також нещодавно на один діючий 
пожежний автомобіль стало більше в Рожнівській СПК. 
Майже всі інші автомобілі було модернізовано, 
відремонтовано та пофарбовано. Так, наприклад, на 
першому зазимському автомобілі (див.фото) було 
замінено цистерну для води, ресори та інші елементи, а 
також поновлено колір машини. Роботи здійснювалися за 
рахунок місцевого бюджету працівниками СПК Погребів і 
Зазим’я при безпосередній участі начальника відділу з 
питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 
Зазимської сільської ради Ткачука Андрія Леонідовича. 

На сьогоднішній день в Придесенні найбільша 
щільність наявних діючих СПК серед інших громад нового 
Броварського району, адже лише в одному 
старостинському окрузі немає своєї пожежної команди. 

 
На 21 позачерговій сесії VIII скликання Зазимської 

сільської ради начальник управління фінансів Чиж М.А. 
прозвітувала про виконання бюджету за дев’ять місяців 
2021 року. Очевидним є перевиконання місцевого 
бюджету порівняно з планом. Але, разом з цим, не всі 
сфери життєдіяльності громади фінансуються в бажаному 
розмірі. Є потенціал збільшення надходжень і потреба 
приділяти належну увагу всім сферам життя Придесення 
та розвивати кожну з них. Зазимська сільська рада 
активно працює над тим, щоб наша громада розвивалася 
та була спроможною. 

З детальним звітом можна ознайомитися на сайті. 
Вашій увазі основні тези звіту: 

• За 9 місяців 2021 року обсяг дохідної частини 
бюджету становить 116 959,029 тис. грн., що складає 
116,07% до призначеного плану. 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 

 

Випуск № 23(71), Жовтень 2021 

https://t.me/visnyk_d


• Найбільша частка надходжень до бюджету 
отримується в с.Погреби (35,0%). Більше чверті доходу 
формується в с.Зазим’я (26%). У с.Пухівка 18,0%, в с.Рожни 
– 13,0%, с.Літки – 7,0%, с.Літочки і с.Соболівка – 1,0%. 

• Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом 
сільського бюджету є податок на доходи фізичних осіб – 
33 214 135,47 грн. 

• Найбільшими платниками ПДФО є: Філія 
Броварська «ПНВК» ІНТЕРБІЗНЕС», ТОВ «ФОРА», ТОВ 
Торговий Дім «Птахофабрика Київська», ТОВ 
«Кондитерська фабрика «Квітень», ТОВ 
«ХІМБУДПЛАСТМАС», ТОВ «Сервіс Солюшинз», ТОВ 
«АКВА-РОДОС», ТОВ «АТБ-Маркет», ТОВ «РОДОС». 

• Найбільшу питому вагу за функціональною 
структурою складають видатки на утримання установ та 
закладів освіти – 56,8%. 

• Виконання видаткової частини сільського 
бюджету по видатках на соціальний захист та соціальне 
забезпечення за звітний період склало 1 761 183,00 грн. 

• На поточний ямковий ремонт доріг громади було 
витрачено 2 251 051,21 грн. 

 
За дорученням голови Київської 

обласної державної адміністрації 
Володіна В.Г., а також в рамках 
реалізації Програми «Проведення в 
області екологічних заходів з 
пропаганди охорони 
навколишнього природного 
середовища» 8 жовтня в с.Зазим’я 
пройшла акція, під час якої біля 
в’їзду в с.Зазим’я зі сторони лісу 
було висаджено біля сотні кущів 
самшиту вічнозеленого, деревця 
туй, ялівця та барбарису. 

Участь в заході взяли жителі 
громади, працівники комунального 
підприємства «Добробут», 
підприємці, працівники та депутати 
Зазимської сільської ради. 

Залишки посадкового матеріалу були висаджені в 
інших місцях, що знаходяться на території комунальної 
власності громади. 

 
1 жовтня відзначається Міжнародний день людей 

похилого віку та День ветерана. З цієї нагоди Зазимська 
сільська рада для жителів громади віком 85+ років 
придбала та сформувала 200 солодких презентів. Також 
до акції долучилася Броварська міськрайонна організація 
Товариство Червоного Хреста України. 

 
Наприкінці жовтня в с.Погреби по вул.Ватутіна було 

замінено електропідстанцію. Новий трансформатор є 
більш потужним та надійним, що зменшує ризики 
аварійних ситуацій, пов‘язаних з ним, та покращує якісь 
електроенергії, яку отримують споживачі. Роботи 
виконані компанією ДТЕК. 

 
З метою забезпечення належних умов праці медичних 

закладів громади, Зазимська сільська рада придбала в 
Погребську медамбулаторію обігрівачі, які допоможуть 
створити комфортніші умови перебування в закладі до 
завершення процедури погоджень з підключенням до 

опалення, а в Зазимську 
медамбулаторію – медичні 
маски, антисептики та інші 
засоби індивідуального 
захисту для попередження 

розповсюдження 
коронавірусу. 

 
За рахунок сільського 

бюджету було закуплено та 
встановлено дитячі 
майданчики в с.Пухівка 
(вул.Тиха), на хуторі Парня в 
с.Соболівка (див.фото), 
с.Літочки (вул.Каштанова). 

 
 
 
 

 

 
 
 

Підтримуємо традиції 14 жовтня 
 

14 жовтня вся Україна відзначає День Покрови, День 
захисника і захисниці України, День козацтва. В умовах 
карантину, а особливо з погіршенням епідеміологічної 
ситуації, складно організувати масове свято. Тому було 
вирішено приділити увагу нашим воїнам, які боронили і 
боронять Україну. В с.Рожни було організовано концерт 
для учасників бойових дій в зоні АТО та вручено їм 
подарунки і подяки. 

Село Рожни обрали для свята не випадково. Адже 
концертній програмі передували кілька знакових подій. В 
цей день на території Рожнівської школи розпочав роботу 
універсальний майданчик зі штучним покриттям, на якому 
можна грати у футбол, баскетбол та волейбол. 
Спортивний об’єкт відкрили сільський голова Крупенко 
В.В., староста с.Рожни Кабиш В.М., керівник Пухівського 

НВО Гриценко І.І. Віталій Вікторович подарував школярам 
футбольні, баскетбольні і волейбольні м’ячі, а також 
волейбольну сітку. «Ми ставимо за ціль, щоб такі 
універсальні майданчики були в кожному селі громади і 
нинішній склад сільської ради буде робити все можливе 
для реалізації цього задуму», – сказав сільський голова. 

Після цього було відкрито новий дитячий майданчик 
на території школи, а також Рожнівській медамбулаторії 
вручено ключі від новенького автомобіля, який віднині 
буде використовуватися на потреби місцевої медицини. 

Всі ці оновлення реалізовано за рахунок місцевого 
бюджету Зазимської сільської ради. 

В цей день також було відкрито меморіальну дошку 
воїну інтернаціоналісту Савченку Олександру в с.Літки. 

Життя громади 



Для присутніх на святі в Рожнах було організовано 
спортивні заходи. Спочатку віце-чемпіонка світу з боксу, 
наша землячка Ловчинська Марія провела для присутніх 
школярів енергійну руханку. Потім до активностей 
приєдналися й наші військові. Вчитель фізкультури 
Рожнівської школи Бабій І.П. за допомогою своїх учнів 
організували змагання для воїнів. Спочатку визначали 
найвлучнішого зі стрільби по мішені з пневматичної 
гвинтівки. Тоді воїни разом з учнями боролися в 
перетягувані канату. Завершили змагання підняттям гирі. 
Учасники змагань отримали призи від сільського голови.  

Варто зазначити, що для сільського голови Крупенка 
В.В. 14 жовтня стало традиційним днем відкриттів ще коли 
він був сільським головою с.Погреби: 

• в 2018 році було відкрито універсальний 
майданчик в с.Погреби; 

• в 2019 році – зал для проведення спортивних 
секцій і гуртків на території Погребського НВО; 

• в 2019 році презентовано книгу історії с.Погреби. 
Також варто зазначити, що 13 жовтня 2021 року на 

універсальному майданчику в с.Погреби завершено 
монтаж вуличного освітлення. 

Сподіваємося, що й в 2022 році ця традиція 
продовжиться. 

Розповімо детальніше про концертну програму. 
У цей святковий день радо приймав гостей 

Рожнівський будинок культури (директор - Віра 
Коломієць), де і відбувся святковий концерт, 
організований і проведений працівниками Комунального 
закладу «Центр культури, дозвілля та спорту» Зазимської 
сільської ради (КЗ «ЦКДС») під керівництвом Валентини 
Кожушко, за сприяння сільського голови Зазимської СТГ 
Крупенка В.В. 

Свято відкрив народний вокальний аматорський гурт 
«Молодиченьки плюс» (керівник Василь Кожушко) 
композицією «Козацькому роду нема переводу». 

У виконанні всіх присутніх в залі прозвучав Гімн 
України.  Відчуття гідності, шани та величі переповнили 
серця глядачів та виконавців. Для вшанування пам'яті 
загиблих воїнів, право покласти квіти було надане 
захисникам України - Сергію Шилу та Сергію Пиндюрі. 

На свято  завітали і почесні гості. Першим слово для 
привітання взяв виконуючий обов'язки голови 
Броварської райдержадміністрації Павло Проскочило.  Під 
оплески глядачів він звернувся з найкращими 
побажаннями миру, добра, благополуччя до наших 
захисників та захисниць.  

В глядацькій залі панувала тепла,  дружня  атмосфера, 
звучали козацькі марші, демонструвалися відео, звучали 
патріотичні вірші. 

Бурхливими оплесками зустрічали глядачі молоду 
талановиту співачку Катерину Коломієць, яка вітала всіх 
піснею «Дивовижний край». 

Сільський голова звернувся з вітальним словом до 
захисників Придесення та вручив їм грамоти і цінні 
подарунки. 

На сцену запросили молодих хлопців громади, які були 
призвані на строкову службу до лав Збройних сил України. 
Віталій Крупенко привітав молодих призовників, присутні 
зустрічали їх  бурхливими оплесками, адже сьогодні 
Батьківщина довіряє їм берегти мир і спокій рідної землі. 

Оваціями та вигуками «браво» нагородили глядачі 
Віру Коломієць після виконання пісні  «Солодкі сльози», а 
також дует у складі Василя Кожушка та Івана Гудзя за 
пісню «А вогонь горить». Гарний настрій глядачам 
подарували учасники Зразкового хореографічного 
колективу «Престиж» (керівник Світлана Німчин) та  
хореографічних колективів «Кольори» і «Перлина» 
(керівник Тетяна Ячник).  Дарували свою творчість молоді 
талановиті учасники естрадного колективу «Веселка» - 
Катерина Коломієць, Валерія Луцюк та Іван Царенко. 
Родзинкою свята став виступ баяністів Юрія та Анатолія 
Багдасарів, які своєю віртуозною грою зачарували 

глядачів. 
Нікого не залишили 

байдужими виступи 
народного вокального 
ансамблю «Пухівчанка» 
піснею «Не кричіть 
журавлі» та народного 
вокального ансамблю 
«Молодиченьки плюс» 
піснею «Їхали козаки 
полем». 

Завершилось свято 
виконанням пісні 
«Заспіваймо пісню про 
Україну» та побажанням 
Україні миру, а українським 
сім'ям - благополуччя, 
спокою, українським синам 
і дочкам  - здоров'я, 
міцності духу, патріотизму.

 
За матеріалами 

КЗ «ЦКДС» 
 



Громадська активність 
 

На початку жовтня в селі Соболівка місцеві жителі та 
працівники сільської ради провели прибирання в 
прибережній зоні річки Любич. 

Після закінчення купального сезону біля водойми 
залишилося дуже багато сміття, яке залишили 
відпочивальники. В результаті всі відходи було 
відсортовано та спаковано у відповідні сміттєві мішки – 
частину передано на переробку як вторсировину, а 
частину в брендованих пакетах забрав ТОВ «Селтік ТБО». 

Тим часом пухівські активісти продовжують 
ремонтувати та перефарбовувати автобусні зупинки в 

своєму селі. В жовтні новими фарбами засяяла зупинка 
біля церкви. 

13 жовтня пройшов третій масштабний етап за участі 
працівників ДТЕК, комунальних підприємств громади та 
місцевих жителів з розчищення від зелених насаджень 
ліній електропередач в районі сіл Пухівка та Зазим’я. 
Також постачальником електроенергії було здійснено ряд 
переоснащень, що дозволило збільшити потужність 
трансформаторної підстанції «Пухівка» вдвічі – до 32 МВт. 

 
 

 
 

 
 

Новини культури 
 

Комунальний заклад «Центр культури, 
молоді та спорту» Зазимської сільської ради 
повідомляє про роботу, яка була проведена 
закладами культури  Зазимської сільської 
територіальної громади у жовтні 2021 року: 

1. Свято книги у «В гостях у казки» - 
екскурсія учнів 1 класу Літківського НВО 
(кл.кер. Жолдак В.В.) до сільської бібліотеки 
(керівник Л.Сліпко); 

2. 09.10.2021 р. вокальний колектив «Рута» 
(художній керівник Андрій Семеляк) прийняв 
участь у XIII Всеукраїнському конкурсі 
«Вишгородська Покрова»; 

3. 12.10.2021 р. у Пухівському будинку 
культури (керівник С.Флоріна) відбувся 
тенісний та шаховий турніри. 

4. 13.10.2021 р.:  
-Народний колектив «Живемо» (художній 

керівник Георгій Багдасар) прийняв участь у 
святкуванні Дня козацтва с.Плоске; 

-У Літківській сільській бібліотеці відбулася літературна 
виставка «Оживає дух козацький»; 

-Літочківська сільська бібліотека (бібліотекар 
Н.Коцюба) - виставка літератури присвяченої Дню 
захисників та захисниць України «Безсмертя буде в пам'яті 
віків»; 

-Пухівська сільська бібліотека (бібліотекар О.Слюсар) – 
книжкова виставка до Дня захисників; 

5. 14.10.2021 р.:  
-Рожнівський будинок культури (керівник 

В.Коломієць) - відбувся урочистий концерт до Дня 
захисників та захисниць України; 

-с.Рожни – відкриття універсального та ігрового 
майданчиків на території дитячого садка та школи; 

-с.Літки відкриття меморіальної дошки воїну-афганцю 
Савченку Олександру Петровичу; 

6. 15.10.2021 р. Пухівський будинок культури - ігрова 
програма для дітей, а 16 жовтня працював Клуб вихідного 
дня (розваги для молоді, шаховий та тенісний турніри); 

7. 17.10.2021 р. Пухівський будинок культури -  «Свято 
урожаю» за участю Народного колективу «Пухівчаночка». 

 
 

Наша творчість 



На Пухівській птахофабриці 
 

Після закінчення 7 класу я із подругами ходила на 
роботу на птахофабрику, яка знаходилася у нашому селі. 
Там працював і мій батько. 

Робота була не тяжкою і взагалі її ми не вважали 
роботою. Бо хіба то робота ловити курей? Звичайно що ні! 

Але ловити курей треба було навчитися. Нас повели у 
довгий, великий сарай, де кури бігали по землі. Їх була 
тьма-тьмуща. Видали залізні палиці із гачками і ними ми 
повинні були швидко гачком впіймати курку за ногу і 
потягнути до себе. Потім однією рукою тримати її за ноги, 
головою вниз, а другою ловити іншу курку. Але кури, як 
відомо не стояли на місці, аби ми їх ловили, а бігали по 
сараю і кричали, ніби їх різали. Хоча напевне їх ловили на 
забій. А пір’я, пилюга літала по сараю і набивалася в ніс, 
горло. 

Поки курей було багато, ловити було легше, бо вони 
збивалися в кучу, а коли залишалися одиниці – було 
весело. Курей ми вкидали в великі ящики і їх вивозили.  

А ще ми готували сараї для поселення молодняка. Ми 
ходили на пилораму, вантажили на підводу тирсу. А потім 
розтрушували по сараю. Тирса пахла смолою і було чисто 
і гарно. 

Одного разу ми ловили молодих курей, які тільки-но 
починали нестися і перевозили їх у інший сарай, до 
несучок. У сараї ми понаходили чимало маленьких яєць і 

митикували, як би їх забрати додому. Вірніше, як би 
вкрасти. 

Довго обдумували, радилися. Бо пронести через 
прохідну було неможливо. На нас були легенькі літні 
платтячка. Чи спіднички. І хоч у когось і була якась кишеня, 
то в ній можна було б пронести тільки пару штук. Такий 
варіант нам не підходив і ми вирішили не йти через 
прохідну, а перелізти попід сіткою, знайшовши місце 
подалі від людей. 

Яйця ми позапихали за пазуху і швидко побігли в 
кінець ферми. Почекали, аби ні кого не було видно із 
працюючих – шаснули до сітки. Двоє піднімали її від землі, 
а одна, згинаючись, переповзала на другу сторону. Коли 
підійшла моя черга, я хвилювалася і майже лягла на 
землю, забувши який товар лежав у мене за пазухою. 

Від сітки відскакували і бігли на другу сторону дороги, 
аби ніхто не помітив. А далі через болото пленталися 
додому. Яйця за пазухою полопалися і ми несли до хати 
яєчню, яка текла жовтими патьоками по ногах. Але раділи, 
що ніхто нас не побачив. 

Та наступного дня до мого батька підійшов бригадир, 
із яким він дружив і розповів, як спостерігав учора за 
нашою вилазкою, але не підходив, аби не злякати. 

Тільки попередив, щоб більше не лазили попід сіткою, 
а ходили, як усі через прохідну. 

 
 

Холошвій Віра Дмитрівна 
с.Пухівка 

Свято Зазимської об’єднаної громади 
 

Теплий літній день добігає кінця, а у вечірнє небо 
злітають різнокольорові вогні феєрверку. Свято 
Зазимської об’єднаної громади, що відбулося 24 серпня 
2021 року, завершилося. Хочу поділитися своїми 
враженнями від святкування. 

Проходило воно в чудовому ресторанному комплексі 
«Авантюрист» в селі Рожни. І можна сказати, пройшло на 
високому рівні. 

Я була стороннім спостерігачем цього чудового дійства 
та зловила себе на думці, що наступного разу хочу бути 
безпосереднім учасником свята. 

Почну з самого початку. 
Для людей, що мали бажання прибути на свято, були 

організовані маршрутні перевезення за розкладом. 
Дивлюся за вікно і приємно здивована побаченим: 

покошені узбіччя дороги (про дорогу потрібно сказати 
окремо, бо ремонт її ще продовжується, а там, де вже 
закінчили – просто чудово: не їдемо, а просто пливемо). 
Робляться тротуари для пішоходів з червоної плитки. І 
складається враження, що доріжка встелена килимом. 
Дуже гарно! Встановлені нові електричні стовпи з 
хорошим освітленням. До половини вони пофарбовані 
жовтою фарбою, що забезпечує безпечний рух 
транспорту, особливо в негоду. Об’єднана громада 
демонструє свої перші здобутки. І це не може не радувати. 
Є результат. І він позитивний. Значить робота ведеться в 
правильному напрямку. Нових вам здобутків і перемог, 
дорогі краяни! 

Звертаємо з основної траси і бачимо багато святково 
вбраних людей різного віку, починаючи з немовлят у 
візочках і до дідусів і бабусь з паличками. Багато хорових 
колективів в українських строях, таких яскравих, 
різноманітних і таких колоритних. 

Якісно і зі смаком оформлено територію проведення 
святкування. Розташоване в чудовому місці, бо з двох 
сторін цей виступ-півострів оточений водоймами, а далі 
вони зливаються в одну річечку, що несе свої води до 
красуні Десни. На берегах плакучі верби, чудові доріжки із 
симпатичними світильниками і безліч альтанок. Хочеш – 
на самому березі, хочеш – ближче до центру. Всюди 
затишно і комфортно. 

Я згадала дитинство і мені захотілося погойдатися на 
гойдалках, які там теж є. Синє небо над головою, приємно 
пригріває сонечко, а легенький вітерець лащиться до 
обличчя. Я сиджу, закрила очі і відчула велике 
задоволення – БЛАЖЕНСТВО! І не потрібно їхати далеко за 
моря-океани, а просто озирнутися довкола і 
насолоджуватися життям на своїй рідній землі. А яка ж 
вона у нас квітуча і прекрасна! 

Кожне село об’єднаної громади презентувало свою 
малу Батьківщину – чим багаті і чим знамениті. Тут же 
проводяться майстер-класи з різних видів рукоділля: 
бісероплетіння і витинанки, ляльки-мотанки і вишивка, 
розпис по дереву і робототехніка та багато іншого. 
Надзвичайно цікаво! Шкодую, що не встигла відвідати 
якийсь майстер-клас. А так хотілося. Але ведуча вже 
об’явила початок театралізованого дійства, де сільський 



голова Крупенко Віталій зі своєю молодою командою 
вітає громаду кожного села окремо, а вони зустрічають 
поважних гостей пишним хлібом-короваєм на вишитому 
рушнику і звітують про досягнення і здобутки. А потім 
запрошують пригоститися смаколиками, столи з якими 
вгинаються до землі. У чого тут тільки не було! Дуже 
смачно, дуже яскраво і стильно все оформлено. Чудово! 
До речі, потрібно сказати, що пригоститися могли всі охочі 
та ще за бажанням скуштувати наливочки, винця і 
горілочки також. 

А потім розпочався грандіозний концерт. Найбільше 
мене вразили, звичайно, діти. Які ж вони у нас талановиті 
і здібні. 

Багато людей отримали відзнаки і подарунки. Дуже 
було приємно чути про те, що серед нагороджених були 
люди таких професій, які не часто чують слова вдячності за 
свою роботу, яку вони виконують ретельно і професійно. 
Це бібліотекарі, поштарі і багато інших. 

З наступними словами до поважного зібрання 
звернулася Спичак Людмила Валентинівна – досвідчена і 
авторитетна, яку зазимці багато років підряд на виборах 
обирали головою Зазимської сільської ради. З її вуст 
прозвучали важливі і цінні слова про те, що молода 
команда обрала собі тернистий шлях. Будуть на цій дорозі 

виклики і випробування, які потрібно буде долати. Але 
нехай вони знають, що у них є друзі, до яких вони можуть 
звернутися за порадою і допомогою. І ми, звичайно, із 
задоволенням поділимося своїми знаннями та досвідом. 
На мою думку, дуже важливі, глибокі і цінні слова. І 
бажаю, щоб слова стали дією. 

Живу тепер в Києві, але народилася і виросла в 
с.Зазим’я. Люблю село і людей, які в ньому живуть і 
працюють. Хотілося б, щоб життя їх і побут були трохи 
легшими. 

А сьогоднішнє свято, безперечно, внесло краплину 
радості, яка ще довго зігріватиме їх душу і серця. Закінчити 
свій допис хочу словами поета В.Сокура: 

Моє село, 
Моє весло, 

Пливе у вічність берегами! 
Хай щастить тобі, село, а життя в ньому стає 

заможнішим і веселішим. 
Спасибі за свято! 
 

З повагою Ольга Машевська 
с.Зазим’я, 24.08.2021 р. 

 
 
 

 
 

Що таке Активні парки Зазимської СТГ?
В червні 2021 року Президент України Володимир 

Зеленський анонсував старт загальнонаціональної 
програми «Здорова Україна». Її головною ціллю є 
сприяння збільшенню тривалості життя населення 
держави та щоб спорт і здоровий спосіб життя стали 
невід’ємною частиною нас і, взагалі, нашого менталітету. 
Одним з напрямків реалізації Програми є проект «Активні 
парки – локації здорової України». Цей проект має на меті 
безпосередню активізацію всіх громад країни. До нього 
долучилося й Придесення. 

Влітку серед бажаючих 
було обрано координатора 
«Активних парків Зазимської 
СТГ». Нею стала Овручевська 
Діана. Основна задача, яка 
була поставлена перед 
координатором – це 
визначити спортивні та 
фізкультурні активності, які 
існують або можуть існувати 
в громаді, активізувати їх 
розвиток та долучати до 
заняття ними всі верстви 
населення. Робота 
розпочалася 1 вересня 2021 
року. В фейсбук-групі 

(https://www.facebook.com/groups/apakrzazymia) та на 
Інстаграм-сторінці (a_park_zazymia) «Активні парки 
Зазимської СТГ» було анонсовано графік активностей на 
перші кілька тижнів вересня. Спочатку географія 
обмежувалася лише селом Погреби. Однак з часом 

активності почали відбуватися в інших селах громади, 
залучаючи все більше людей. Це допомогло активізувати 
деякі спортивні активності та започаткувати нові в різних 
селах. 

За два місяці було проведено багато фізкультурних та 
спортивних заходів для різних груп населення, більшість з 
яких проходять й зараз. Це: 

-фізкультурно-спортивні години для пухівських 
дошкільнят із садочку «Десняночка», школярів із Зазим’я, 

Пухівки, Рожнів і Літок; 
-волейбол в Погребах і Рожнах для дітей та молоді; 
-настільний теніс в Пухівці; 
-баскетбол для молоді та дорослих в Зазим’ї і 

Погребах; 

Спорт 

https://www.facebook.com/groups/apakrzazymia


-футбол для молоді та дорослих в Погребах; 
-йога в Зазим’ї; 
-великий теніс в Погребах; 
-спортивні активності в Літках; 
-руханки для людей старшого віку; 
-фітнес в Погребах, Пухівці і Літках; 
-зумба, танці, пілатес в Погребах; 
-велопробіги в Зазим’ї і Пухівці; 
-сімейні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім’я» в 

Погребах; 
-ранкові пробіжки в Погребах і Літках та ін. 
До занять також залучаються діти з інклюзією. А 

тренування проводять відомі спортсмени. Наприклад, 
відкрите тренування з фітнесу в Погребах та руханка для 
рожнівських школярів від віце-чемпіонки з боксу 
Ловчинської Марії. 

Помітною подією стало відкриття спортивного 
комплексу зі стендами, що містять QR-коди, в селі Літки. 
Спортивне спорядження «Активного парку» було 
закуплено за рахунок сільського бюджету та встановлено 
при безпосередній підтримці старости с.Літки Дацько-
Різник Наталії. 

Це один з етапів реалізації проекту, передбачений 
Програмою Президента України. На відкритті були 

присутні начальник управління молоді і спорту Київської 
ОДА Тимофєєв Сергій, сільський голова Крупенко Віталій, 
старости, депутати, представники виконавчого комітету, 
діти, молодь. Сергій Олександрович розповів про суть 
Програми «Здорова Україна» та вручив координатору 
Активних парків Придесення сумку зі спортивним 
інвентарем для проведення занять на локації. 

Суть локації полягає в тому, що кожен бажаючий, 
відсканувавши QR-код на стенді, зможе обрати відео-
тренування, яке показує відома людина, та виконувати 
запропоновані фізичні вправи. З метою популяризації 
занять фізкультурою, на спортивних об’єктах в інших селах 
було прикріплено картки з QR-кодами та запущено спорт-
челендж, в якому за тиждень взяли участь більше 
двадцяти людей з громади. І передача естафет не 
закінчується. 

«Активні парки» не зроблять всіх відомими 
спортсменами та чемпіонами. Але за допомогою цієї 
ініціативи є можливість активізувати всі групи населення 
до заняття спортом та урізноманітнювати наше дозвілля. 
Як показали перші два місця реалізації проекту в 
Зазимській СТГ, «Активні парки» мають ефект! 

Долучайтеся до груп в фейсбуці та Інстаграмі. 
Наповнюйте своє життя спортом! 

 
 

Дві команди з трьох – призери Чемпіонату 
 

9-10 жовтня 2021 року було зіграно матчі останнього 
(сімнадцятого) туру Чемпіонату Броварського району з 
футболу. 

09.10.2021, с.Богданівка. 

ФК «Богданівка» – ФК «Зазим’є» -:+ (технічна поразка 
господарів 0:3 через відмову від гри). 

09.10.2021, смт Велика Димерка. 
ФК «Димерка» – ФК «Літки» 3:1. 
Гол за ФК «Літки» забив Трохименко Максим. 
10.10.2021, с.Русанів. 
ФК «Маяк» – ФК «Десна» 1:3. 
Голи за ФК «Десна» забивали: Трубаньов Дмитро, 

Воробей Євгеній, Моісєєв Данііл. 
 
В цьогорічному Чемпіонаті взяли участь команди з 

Придесення – ФК «Десна», ФК «Зазим’є», ФК «Літки». 
Змагання почалися 15 травня. За чемпіонський титут 

боролися 17 команд з Зазимської, Броварської, 
Калинівської, Великодимерської та Калитянської громад. 
Колективи грали між собою в одне коло і таким чином 
мали 16 матчів за сезон. 

Чемпіоном стала команда з смт Велика 
Димерка – ФК «Колос», назбиравши до своєї 
скарбнички 45 залікових балів. 

ФК «Десна» завоювала друге місце. В 
останньому матчі (10 жовтня в с.Русанів 
проти світильнянського «Маяка») 
погребському колективу в додатковий час 
вдалося вирвати перемогу 1:3 і завдяки 
цьому в турнірній таблиці випередити сусідів 
із Зазим’я. 

ФК «Зазим’є» зайняли третю позицію, а 
ФК «Літки» – одинадцяту. 

Статистика клубів в сезоні 2021 року. 
ФК «Десна»: 43 очки, 14 перемог, 1 нічия, 

1 поразка. Забито 83 м’ячі, пропущено – 15. 
Бомбардири чемпіонату у складі команди 

ФК «Десна»: 
•Воробей Євгеній – 21 гол, 
•Слюсар Євген, Вареник Назар – 7, 
•Кравченко Іван, Моісєєв Данііл – 6, 
•Коник Валерій, Бондаренко Володимир, Воробей 

Андрій, Марченко Сергій, Негода Ігор – 4, 
•Бруєнко Сергій – 3,  
•Антонов Андрій, Козюберда Сергій, Вацко Віктор, 

Трубаньов Дмитро – 2, 
•Боднарь Артем, Петрусенко Віталій, Сторожук 

Максим, Марченко Ростислав, Негода Володимир – 1. 
ФК «Зазим’є»: 42 очки, 14 перемог, 0 нічиїх, 2 поразки. 

Забито 77 м’ячів, пропущено – 17. 
Бомбардири чемпіонату у складі ФК «Зазим’є»: 



•Дмитренко Сергій – 32 голи, 
•Марченко Микола, Мануйленко Дмитро – 8, 
•Тронько Юрій – 6, 
•Прокулевич Богдан – 4, 
•Барбон Данііл – 3, 
•Польчук Артур, Ткачук Артем, Яцик Віталій – 2, 
•Стрельченко Геннадій, Литвиненко Максим, Куцик 

Станіслав, Яіцький Сергій, Шпільовий Олексій, Швидак 
Юрій, Улещенко Андрій, Житєньов Олексій, Откидач Іван -
1. 

ФК «Літки»: 15 очок, 4 перемоги, 3 нічиї, 9 поразок. 
Забито 33 м’ячі, пропущено – 42. 

Бомбардири чемпіонату у складі ФК «Літки»: 
•Янченко Богдан – 9 голів, 
•Трохименко Максим – 5, 
•Чупров Владислав, Савченко Роман – 3, 
•Христенко Юрій, Слободянюк Андрій – 2, 
•Чупров В’ячеслав, Попов Нікіта, Присяжнюк Андрій, 

Букур Єфрем, Зайков Микола, Панько Костянтин – 1.

 
Кубок залишається в Погребах 

 

Через погіршення епідеміологічної ситуації у зв’язку з 
COVID19 та через погодні умови, фінал Осіннього Кубку 
Броварського району 2020 року було перенесено на 2021 
рік. Відтермінований матч між ФК «Транзіт» (Тарасівка) та 
ФК «Десна» (Погреби) відбувся 24 квітня 2021 року на 
«Локомотив-Арені» в с.Шевченкове. Тоді погребці 
здобули впевнену перемогу – 1:5. 

Менш ніж через чотири місяці (14-15 серпня) стартував 
розіграш Кубку 2021 року. За право стати володарями 
трофею вирішили позмагатися три придесенські команди. 

На жаль, ФК «Літки» вибули ще на стадії 1/8, не змігши 
пройти ФК «Богданівку» – 1:2. 

Однак зазимці змогли виграти у «Альтернативи» із 
Шевченкового – 1:3. А погребці, перегравши в 
драматичному матчі димерський «Колос» 4:3, суттєво 
збільшили шанси Придесення на успішний фінал. 

Чвертьфінальні поєдинки відбулися 16-17 жовтня. 
«Десна» отримала путівку далі без виходу на поле, тому 
що калинівський «Щит» відмовився від продовження 
боротьби. В той же час «Зазим’ю» довелося зіграти 

непростий матч проти семиполківського «СМ25» – успіх 
був на боці нашої команди 2:1. 

В півфінальних матчах обидві придесенські команди 
добряче розрядили свої гармати, не давши своїм 
суперникам й найменшого шансу на перемогу: погребці 
на виїзді перемогли требухівський «Фаворит» 0:5, а 
зазимці в себе вдома впевнено переграли «Богданівку» 
6:2. 

І нарешті фінал! В матчі зустрілися не просто команди. 
А найкращі футбольні колективи району, які завершили 
цьогорічний чемпіонат на 2 і 3 місці. Та найбільший 
інтерес в тому, що ці команди представляють одну 
громаду, села знаходяться поряд, а гравці між собою є 
хорошими друзями. 

31 жовтня на погребському центральному стадіоні 
зібралося дуже багато людей. Тут були не тільки погребці 
і зазимці, але й гості з інших сіл Броварщини та з міст 
Бровари і Київ. 

З перших секунд поєдинку почалася справжня 
боротьба. Інтрига посилилася з хвилини двадцятої, коли 
було видалено воротаря деснянців. Однак в другому 

таймі й зазимці залишилися 
вдесятьох. 

Результатом матчу стала 
перемога «Десни» 8:3. 
Погребський колектив захистив 
титут Володаря Кубку 
Броварського району. 

•Голи за ФК «Десна» 
забивали: Воробей Євгеній (6), 
Трубаньов Дмитро, Моісєєв 
Данііл. 

•Голи за ФК «Зазим’є» 
забивали: Дмитренко Сергій (2), 
Тронько Юрій. 

В матчі за Суперкубок 
Броварського району ФК «Десна» 
зустрінеться з димерським 
«Колосом». 

 
 

Срібні призери району 
 

14 жовтня день був насичений спортивними подіями 
не тільки в Придесенні, але й в усьому Броварському 
районі. Адже в селищі міського типу Калинівка проходив 
чемпіонат Броварського району з волейболу серед 
ветеранів (від 35 років) – Кубок Медведя Василя 
Степановича. 

Участь приймали представники Баришівської, 
Великодимерської, Зазимської та Калинівської громад - 
загалом 4 команди. І місце турніру зайняла волейбольна 
команда ВК «Форсаж» (Велика Димерка), яка виграла дві 
гри, набравши 7 очок. 

ІІ місце - ВК «Придесення» - дві гри, 6 очок. 



ІІІ місце - ВК «Калинівка»- дві гри, 5 очок. 
ІV місце - ВК «Баришівка»- 0 ігор, 0 очок. 
Відзначені кращі гравці команд: 
ВК «Форсаж» (Велика Димерка) - Чугреєв Олександр; 
ВК «Придесення» - Юхименко Юрій; 
ВК «Калинівка» - Поціпух Геннадій; 
ВК «Баришівка» - Стадник Радіон. 
Кращим гравцем турніру став Куліш Валентин із 

команди «Форсаж». Переможці за І-ІІІ місця отримали 
медалі та дипломи, а за ІV місце - дипломи. Команді-

переможцю вручили кубок. По закінченні був фуршет для 
всіх учасників змагань. 

До відома: Медвідь Василь Степанович (1938-2019)- 
перший тренер Калинівської волейбольної команди із 
1988 року. Багаторазовий учасник у складі збірної 
ветеранської команди України, неодноразово займав 
перші місця на чемпіонатах Європи та світу. «Кубок 
Медведя В.С.» засновано ще при житті Василя 
Степановича у 2011 році. Очоливши Калинівську 
волейбольну команду, ВК «Калинівка» почала займати 
призові місця в чемпіонатах району, області та інших 

турнірах. 
На заході були присутні: сини 

Медведя В.С. – старший Михайло 
Васильович, теж неодноразовий 
призер з багатоборства, бронзовий 
призер «Ігор доброї волі» (1984 р.), 
тренер збірної України з легкої 
атлетики, та молодший син Андрій 
Васильович, у свій час теж займався 
спортом; Калашник В.І. - голова 
профкому ПрАТ "Комбінат 
«Тепличний», голова правління ГО 
«Федерація волейболу Броварщини» 
Микал С.М. 

 
За матеріалами 

Литвиненка Віталія 
з ютуб-каналу «Громадський 

захист Київщини» 
 

 
Цілимося на світове золоте 

 

На спортивній базі «Тисовець» (Львівська область) 
під керівництвом старшого тренера Гордієнка Сергія 
Володимировича на початку жовтня відбувся 
навчально-тренувальний збір дорослої жіночої 
команди України з боксу із загальної та спеціальної 
фізичної підготовки в рамках підготовки до чемпіонату 
світу, який відбудеться з 04 по 19 грудня 2021року в 
м.Стамбул (Туреччина). 

Вихованки СК Патріот, представниці Київської 
обласної школи вищої спортивної майстерності Сєдая 
Марія та Ловчинська Марія представлятимуть Україну у 
вагових категорія 70кг та +81кг. 

 
Також 22-24 жовтня в м.Київ відбувся десятий 

ювілейний турнір з боксу на призи Чеченської Діаспори 
в Україні. В замаганнях взяли участь понад триста 
спортсменів. 

Команда СК «Патріот» була представлена шістьма 
спортсменами: Давид Кобилянський (с.Погреби) та Єгор 
Степанченко (с.Зазим‘я) вибороли золоті винагороди, 
Тюріна Анастасія (м.Бровари) зайняла другу сходинку 
п‘єдесталу, Сергієнко Дар‘я (с.Зазим‘я), Фаніян Матвій 
та Оксюта Кирило (м.Бровари) стали бронзовими 
призерами турніру. 

 

За матеріалами тренера СК «Патріот» 
Тюріна Сергія 



 
 
 

Про незаконність самовільного спалювання листя й сухостою та 
відповідальність за це 

 

Спалювання листя та сухостою часто зустрічається в 
повсякденному житті. Не всі знають, але такі дії є 
незаконними та тягнуть за собою юридичну 
відповідальність.  

Зокрема, спалювання листя та сухостою забороняється 
Правилами утримання житлових будинків та 
прибудинкових територій, Правилами утримання зелених 
насаджень у населених пунктах України, Типовими 
правилами благоустрою території населеного пункту. 

Відповідно до Правил утримання житлових будинків та 
прибудинкових територій, затверджених наказом 
Державного комітету України з питань житлово-
комунального господарства від 17.05.2005 № 76, 
прибудинкова територія повинна постійно утримуватися в 
чистоті, систематично очищатися від сміття, тари, опалого 
листя. При цьому, спалювання всіх видів відходів на даній 
території домоволодінь і в сміттєзбірниках забороняється. 

В разі порушення такої заборони, палія може бути 
притягнуто до адміністративної і навіть кримінальної 
відповідальності. 

Адміністративна відповідальність полягає в 
накладенні штрафу на громадянина в розмірі від 1530 
гривень до 12240 гривень, а на посадову особу в розмірі 
від  4590 гривень до 30600 гривень. 

Згідно зі статтею 245 Кримінального кодексу України, 
знищення або пошкодження лісових масивів, зелених 
насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, 
а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або 
її залишків на землях сільськогосподарського 
призначення вогнем чи іншим загально небезпечним 
способом караються: штрафом від 5400 до 9000 
неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91800 
до 153000 грн.); або обмеженням волі на строк від двох 
до п’яти років; або позбавленням волі на той самий 
строк. Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель людей, 
масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки караються 
позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років. 

Отже, будьте обачними, не порушуйте закон 
спалюючи листя та сухостій! 

З повагою 
Адвокатське бюро «Беляєв та партнери» 

 
 
 

Про опале листя 
 

Шановні жителі Зазимської СТГ, повідомляємо, що 
спалювати опале листя заборонено. 

Ви можете його компостувати на своїх земельних 
ділянках або скористатися послугою, яка є в Придесенні. 

В Погребах та Літках розташовані пункти прийому 
листя. Послугу на платній основі надає компанія Hasket 
Recycling (тел.: 067-466-93-59, Семко Ігор). Вартість: 100 
грн/куб.м. 

Ви можете або привезти листя до пунктів прийому, або 
домовитися з Семком Ігорем, щоб він приїхав і забрав. 

Також для зручності вам можуть надати ємність для збору 
листя – «беги» (сумки) об’ємом 1,2 куб.м. 

Розташування пунктів прийому опалого листя: 
с.Погреби: біля сільського кладовища. 
Графік роботи: субота (з 9:00 до 18:00); вівторок, 

середа, четвер (з 7:00 до 16:00). 
с.Літки: поряд з провулком Рибальським. 
Графік прийому уточняйте за вище вказаним 

телефоном. 

 
Нагадування про систему смітєзбору в Придесенні 

 

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

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

Графік збору сортованого сміття: 
-Погреби – кожен понеділок; 
-Зазим’я, Пухівка – кожен вівторок; 
-Рожни – кожна середа; 
-Літки, Літочки, Соболівка – кожен четвер. 
3.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. 

Графік збору НЕсортованого сміття: 
-Рожни – кожен понеділок; 
-Літки, Літочки, Соболівка – кожен вівторок; 
-Пухівка – кожна середа; 
-Зазим’я – кожен четвер; 
-Погреби – кожна п’ятниця. 
4.В селі Погреби (біля сільського кладовища) відкрито 

пункт прийому сміття: сортоване (безкоштовно), 
несортоване та габаритне (платно).

Юридична консультація 

Оголошення 



Шановні юнаки 2005-го року народження та їх батьки 
 

Доводимо до відома, що цьогоріч вам необхідно стати 
на військовий облік та отримати приписне посвідчення, 
без якого вам, як чоловікам, неможливо буде виконувати 
дії, щодо подальшого навчання, прийому на роботу та 
інше. 

Для отримання даного документа проходять медичну 
комісію, але попередньо необхідно підготовити 
наступний пакет документів: 

1.Копія паспорта та свідоцтва про народження; 
2.Копія довідки про реєстрацію місця проживання 

особи; 
3.Копія ідентифікаційного коду; 
4.Довідку про склад сім’ї (видає сільська рада); 
5.Копія документа про освіту (атестат); 
6.Довідку з місця навчання; 
7.Характеристику з місця навчання, роботи чи 

проживання; 

8.Чотири фотокартки 3х4 см, картонну папку-
скорозшивач, чистий конверт; 

9.Номера телефонів: особистий та батьків; 
10.Таблиця щеплень. 
Даний перелік документів потрібно передати до 

завідувачів облікових бюро за місцем проживання, а 
саме: 

Зазим’я, Погреби – Баришполець Андрій Андрійович, 
тел.0675813808; 0991326555 (viber). Адреса: с.Зазим’я, 
вул.Широка, 6. 

Пухівка, Рожни – Шкавера Олена Миколаївна,тел. 
0682015976; 0933415831. Адреса: с.Пухівка, 
вул.Центральна, 118А 

Літки, Літочки, Соболівка – Кириченко Валентина 
Миколаївна, тел. 0987993581. Адреса: с.Літки, 
вул.Шевченка, 63. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Марченко Надія Петрівна, жителька с.Пухівка – 6 жовтня – 50 років 
Какун Тетяна Дмитрівна, жителька с.Пухівка – 9 жовтня – 50 років 
Декальчук Уляна Михайлівна, жителька с.Пухівка – 12 жовтня – 70 років 
Сташок Михайло Сергійович, житель с.Пухівка – 21 жовтня – 75 років 
Мовенко Надія Митрофанівна, жителька с.Пухівка – 22 жовтня – 75 років 
Лихачева Олександра Іванівна, жителька с.Пухівка – 24 жовтня – 75 років 

Повідомляємо, що з питань вуличного 
освітлення в усьому Придесенні, а також 
відеонагляду «Безпечне село» в Погребах і 
Зазим'ї звертайтеся до депутата Зазимської 
сільської ради Силюкова Данила 
Сергійовича: 097-384-41-76, 050-109-23-00. 

 

РОБОТА! 
В дитячому підрозділі «Лісова пісня» Погребського 
НВО відкрито вакансії помічника вихователя та 
вихователя. 
Звертатися за номером телефону: 
0975029266, Наталія Володимирівна. 

 

РОБОТА 

ТОВ «Пухівський вентиляційний завод» 
запрошує на роботу: 

1. Інженера – конструктора; 
2. Бухгалтера; 
3. Слюсаря з виготовлення деталей та вузлів 

систем вентиляції та кондиціонування повітря; 
4. Маляра. 
Заробітна плата по домовленості на співбесіді. 
Ми пропонуємо: 
-Офіційне працевлаштування; 
-Повна зайнятість, 5-тиденний робочий тиждень 

(пн-пт з 8:30 до 17:30). 
 
Підприємство знаходиться в с.Пухівка 

(Броварський р-н), вул. Соборна, 63. 
Контактна інформація — моб. 097-284-75-32, 

(04594)26456. 

Пропонуємо 
подарунки ручної роботи 

Оригінальні, неповторний та ексклюзивні! 
•Посуд 
•Прикраси 
•Новорічні іграшки 
•Рамочки для фото 
•Брелки 
•Магніти та багато іншого з декором ручної роботи 
 
Дизайн за Вашим бажанням!! 
Для замовлення пишіть в приватні повідомлення та 

Viber, Telegram: 063-747-38-16 
 

Дитячо-юнацький футбольний клуб «Зазим’є» 
проводить набір дітей 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 років народження. 
 

Додаткова інформація за телефонами: 
0635079421, 0667881501 

Привітання 



Петренко Петро Андрійович, житель с.Пухівка – 26 жовтня – 70 років 
Омелянчук Микола Кирилович, житель с.Пухівка – 31 жовтня – 50 років 
Шорохова Олена Дмитрівна, жителька с.Пухівка – 15 листопада – 50 років 
Пиндюра Софія Степанівна, жителька с.Пухівка – 15 листопада – 80 років 
Смарчевський Олександр Петрович, житель с.Пухівка – 17 листопада – 50 років 
Строй Ганна Климентіївна, жителька с.Пухівка – 18 листопада – 85 років 
Вашук Ольга Валентинівна, жителька с.Пухівка – 22 листопада – 40 років 
Кирпун Віра Іванівна, жителька с.Пухівка – 27 листопада – 85 років 
Мельник Меланія Іванівна, жителька с.Зазим’я – 5 листопада – 90 років 
Чернявський Микола Васильович, житель с.Зазим’я – 29 листопада – 75 років 
Рижа Ольга Миколаївна, жителька с.Зазим’я – 26 жовтня – 70 років 
Калита Марія Григорівна, жителька с.Зазим’я – 14 листопада – 70 років 
Сергієнко Василь Миколайович, житель с.Зазим’я – 2 листопада – 65 років 
Васильченко Михайло Євгенович, житель с.Зазим’я – 13 листопада – 65 років 
Гайдак Катерина Кузьмівна, жителька с.Літочки – 16 жовтня – 90 років 
Кривобородько Василь Васильович, житель с.Літочки – 12 жовтня – 65 років 
Дуля Наталія Іванівна, жителька с.Літочки – 21 жовтня – 65 років 
Костенко Надія Михайлівна, жителька с.Літочки – 25 жовтня – 60 років 
Мироненко Василь Миколайович, житель с.Літочки – 27 жовтня – 60 років 
Мироненко Анатолій Миколайович, житель с.Літочки – 12 жовтня – 50 років 
Куць Альона Володимирівна, жителька с.Соболівка – 23 жовтня – 35 років 
Ільницька Марина Анатоліївна, жителька с.Соболівка – 19 жовтня – 30 років 
Бондаренко Тамара Іванівна, жителька с.Погреби – 25 листопада – 80 років 
Соловей Ніна Петрівна, жителька с.Погреби – 7 жовтня – 60 років 
Куць Альона Володимирівна, жителька с.Соболівка – 23 жовтня – 35 років 
Панасюк Тетяна Петрівна, вчитель Погребського НВО – 8 жовтня – 50 років 
 
 
 

12 листопада святкує свій 
70-річний ювілей жителька 

с.Погреби 
 
 

Негода Ольга Василівна 
 

 Бажаємо довго Вам ще 
прожити 
Здоров'я міцного на довгий вік, 
Щоб внуків встигли одружити 
й благословити правнуків у світ. 
 
Усе було в житті - і радості, і 
біди 
І мед солодкий, і гіркий 
полин... 
Нехай тепер буде найменше 
кривди, 
А більше гарних і щасливих 
днин! 
 

З найкращими побажаннями 
рідні і друзі 

Цьогоріч ми маємо ювілярів серед вчителів Погребської школи, 
яких важко назвати колишніми, адже вони не один десяток років 

сумлінно навчали погребських школярів і зараз є поважними 
гостями в стінах рідної школи 

 
 

Кравченко Діна Миколаївна 
14 жовтня – 80 років 

 
Кучерява Софія Михайлівна 

19 жовтня – 75 років 
 

Улещенко Галина Юхимівна 
19 листопада – 75 років 

 

Дорогі наші вчителі! Ми вам безмежно вдячні за вашу працю! 
Завдяки вам з-за шкільних парт вийшло кілька поколінь освічених, 
талановитих людей, гідних громадян своєї держави. 
Ваша наука з нами завжди. 
З днем народження вас! 
Міцного вам здоров’я! Хай береже вас Бог! 
 

З вдячністю і повагою 
ваші учні різних років випуску 
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