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День народження з новими успіхами 
 

«Рік тому, 26 листопада 2020 року, відбулася 
перша сесія Зазимської сільської ради, яка 
ознаменувала народження Зазимської сільської 
територіальної громади у складі сіл Зазим’я, 
Погреби, Пухівка, Рожни, Літки, Літочки і Соболівка. 

Не можна сказати, що цей рік був легким. Адже 
нам практично з нуля довелося створювати всю 
структуру управління, так як в умовах 
децентралізації нам передалося багато функцій, які 
до цього виконувалися райдержадміністрацією. 

Це велика відповідальність!  
Тому що тепер від наших дій залежить успіх 

нашої громади та її жителів. 
За цей рік не всі плани вдалося реалізувати. Але й 

в бездіяльності нас звинуватити важко. Ми зуміли 
завести в громаду два проекти «Великого 
будівництва», зробити капітальний ремонт в кількох 
комунальних закладах, закрити низку проблем в деяких 
селах, згуртувати людей навколо важливих для 
Придесення питаннях. Врешті-решт, за показниками 
2021 року ми фінансово спроможна громада і наш 
бюджет вдається перевиконувати. За це я вдячний 
всім юридичним та фізичним особам, які справно 
сплачують податки. 

Про всі успіхи і невдачі найближчий місяць Зазимська 
сільська рада та я, як сільський голова, відзвітуємося. 

Дякуємо всім жителям Придесення за кредит 
довіри! Вірю, що по закінченню нинішньої каденції 
жителі Придесення будуть вдячні за пророблену 
роботу, а наша об’єднана громада буде сучасним, 
комфортним, зрозумілим та безпечним краєм, про 
який з гордістю говоритимуть жителі Зазимської 
громади та на який рівнятиметься вся Україна!» - 
такими словами сільський голова Крупенко В.В. привітав 
жителів Придесення з першою річницею існування 
Зазимської сільської територіальної громади у складі 7 сіл. 

 
Неможливо заперечити цим словам, адже й справді за 

останній рік в громаді відбулося багато позитивних змін. 
Чого вартують лише події листопада 2021 року. 

Так, наприклад, 8 листопада 2021 року відбулася 22 
позачергова сесія Зазимської сільської ради. Окрім 
опрацювання порядку денного сесії, було обговорено 
низку інших важливих питань, що стосуються 
життєдіяльності нашої громади. 

Сільський голова зазначив, що закінчено роботи з 
поточного середнього ремонту дороги О100603 /М-01/ – 

Зазим’я – від Зазимських Садів до Броварського 
проспекту. Роботи виконано ПрАТ «Броварське шляхо-
будівельне управління №50» за рахунок коштів обласного 
бюджету при безпосередньому сприянні народного 
депутата Крулька Івана Івановича (замовник: 
Департамент регіонального розвитку Київської обласної 
державної адміністрації). За оперативне виконання робіт 
з ремонту дороги, якою користуються жителі громади, та 
за врахування додаткових побажань громади під час 
робіт, на сесії Віталій Вікторович відзначив представника 
підрядної організації Довганича Івана Івановича. 

Також сільський голова згадав про дорогу О100604 
Пухівка – Калинівка. Дорогу планувалося ремонтувати в 
цьому році, однак через відсутність достатнього 
фінансування проект не реалізували. На даний час 
корегується проект під капітальний ремонт (тому що з 
2022 року середні ремонти не виконуватимуться взагалі). 
Завдяки співпраці з народним депутатом Галушко 
Миколою Леонідовичем та Київською обласною 
державною адміністрацією є велика ймовірність, що цей 
проект вдасться реалізувати в наступному році. 

Закінчено розробку проекту та пройдено експертизу 
по ремонту дороги Т 10-08 (траса Київ-Кіпті) від с.Пухівка 
(дитячий садок) до межі сіл Рожни і Літки. Проект буде 
подано на фінансування і реалізацію в наступному році. 
Вартість проекту понад 350 млн грн. 

Завдяки підтримці Галушко М.Л. Зазимська громада 
отримала 10 млн грн державної субвенції. Ці кошти 
спрямовано на: 

•виготовлення проектно-кошторисної документації по 
об’єкту «Реконструкція закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) комбінованого типу «Академія дитинства» з 
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добудовою трьох груп на 60 дітей по вул.Київська, 10-Б в 
с.Зазим’я»; 

•капітальний ремонт покриття проїзної частини 
проїзду по вул.Осинки від вул.Польова до вул.Весняна в 
с.Зазим’я; 

•капітальний ремонт універсального спортивного 
майданчика по вул.Київська в с.Зазим’я; 

•капітальний ремонт частини провулку Польовий 
(від вул.Науки) в с.Рожни; 

•нове будівництво мережі вуличного освітлення по 
вул.О.Чижика, вул.Висока в с.Погреби; 

•нове будівництво мережі вуличного освітлення по 
вул.Свободи в с.Рожни; 

•нове будівництво мережі вуличного освітлення по 
вул.Шевченка в с.Літки. 

Частина з цих проектів вже реалізована в громаді 
(будівництво вуличного освітлення в Літках, 
асфальтування частини провулку Польовий в Рожнах, 
асфальтування частини вулиці Осинки в Зазим’ї) або 
знаходиться на стадії активного будівництва 
(універсальний майданчик в Зазим’ї). 

Також на 22 позачерговій сесії було прийнято рішення 
про утворення старостинських округів. Раніше 
старостинські округи утворювалися лише під час 
добровільного об’єднання. Враховуючи, що громаду 
Придесення було утворено вже після «добровільного» 
етапу, то для утворення старостинських округів ми чекали 
відповідних змін в ЗУ «Про місцеве самоврядування в 
Україні». Прийняті зміни також передбачають новий 
підхід до визначення старости. Відтепер обов’язковою 
умовою є громадське обговорення пропозиції 
кандидатури старости. 

На цій же сесії було вирішено вийти зі складу 
засновників Комунального некомерційного підприємства 

Броварської районної ради «Броварський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги». Ці дії 
передбачають наступне утворення власної «первинки» 
спільно з Калинівською громадою, що має лише 
покращити якість надання медичних послуг в громаді та 
умови праці медпрацівників. 

Ще одне нововведення вступить в дію з Нового року. 
Так, з 1 січня 2022 року всі заклади освіти Придесення 
переходять на самостійну організацію харчування, а не 
будуть закупляти послугу в районної організації. Вже не 
один рік самостійна організація харчування працює в 
зазимському садочку «Академія дитинства», а з 1 вересня 
запрацювала й у Літківському НВО ім. М.П. Стельмаха. 
Такий підхід до організації харчування дозволить 
слідкувати за закупівлею та приготуванням їжі 
безпосередньо керівництвом закладів освіти та 
сприятиме створенню кращих умов праці кухарям. На 22 
позачерговій сесії було виділено кошти на придбання 
посуду та іншого столового обладнання для цих закладів 
освіти, оскільки значна частина нинішнього обладнання 
належить згадуваній районній організації. 

Зазимська сільська рада активно співпрацює з 
місцевими підприємцями. 18 листопада відбулася 
зустріч сільського голови Крупенка В.В. з провайдерами 
інтернет-зв’язку, які працюють на території громади. 
Було, зокрема, обговорено такі питання вуличного 
відеонагляду: 

•Повноцінно система «Безпечне село» працює лише в 
селах Погреби і Зазим’я. Свою ефективність 
відеоспостереження за основними вулицями та 
соціальними об’єктами вже неодноразово 
підтверджувало. В Зазим’ї потрібно лише внести зміни 
до розташування однієї відеокамери. 

•Система відеоспостреження в с.Пухівка є. Але вона 
має низку недоліків. На зустрічі було обговорено 
алгоритм вирішення питання. В листопаді частину 
недоліків було ліквідовано.  

•У селах Рожни, Літки і Літочки системи 
відеоспостреження немає. З провайдерами було 
узгоджено встановлення відеокамер біля основних 
соціальних об’єктів (школи, адмінбудівлі, будинки 
культури) та на кількох важливих транспортних 
розв’язках. Планується виконати ці задачі також до 
кінця нинішнього року. 

•На наступний рік в планах Зазимської сільської ради 
реалізувати проекти «Безпечне село» в інших селах 
Придесення. 

Більшість обладнання для поточного вирішення 
питання з відеонаглядом провайдери закупили за 
власний рахунок. Варто зазначити, що завдяки співпраці 
Зазимської сільської ради та провайдерів, кожен 
соціальний об’єкт громади має якісний інтернет-зв’язок. 

Соціально відповідальний бізнес ведуть й інші місцеві 
підприємства. Поки погребський дошкільний заклад 
«Лісова пісня» не працює через відсутність вакцинації в 
працівників садочку, за підтримки місцевого 
підприємця Улещенко Ярослави Петрівни на території 
закладу з’явився новий ігровий комплекс з гойдалками. А 
за рахунок коштів місцевого бюджету на подвір’ї було 
встановлено вуличні павільйони для відпочинку дітлахів. 

 



 
 

Старт Молодіжної ради 
 

На одну історичну подію в Зазимській сільській 
територіальній громаді стало більше. 12 листопада 
відбулася Установча сесія Молодіжної ради при 
Зазимській сільській територіальній громаді. Головуючим 
зібрання був спеціаліст Зазимської сільської ради 
Кривобок П.В., секретарем – секретар Зазимської сільської 
ради Бондаренко О.В. 

Молодіжна рада – це консультативно-дорадчий орган, 
який покликаний впливати на розвиток молодіжної 
політики в Придесенні. 

До складу Молодіжної ради увійшли 20 представників 
всіх сіл громади: Багіров Вагіф, Овручевська Діана, 
Петрусенко Анна, Савчук Данило, Крутоголов Нікіта, Бойко 
Андрій, Радченко Крістіна, Барбон Данило, Галицький 
Олександр, Нем’ятий Назар, Омельченко Мирослав, 
Джебка Ніка, Яіцька Оксана, Царенко Іван, Марковецький 
Денис, Стасюк Артем, Натарова Таїсія, Ромашина Ірина, 
Козловська Катерина, Кузін Анна. 

Шляхом таємного голосування члени Молодіжної 
ради обрали голову – Багірова Вагіфа. Також було обрано 
секретаря. Ним став Крутоголов Нікіта.  

На засіданні був присутній сільський голова Крупенко 
Віталій Вікторович, який розповів про значимість 
підтримки молодіжних ініціатив та наголосив на важливій 
ролі активної життєвої позиції молоді для їх майбутнього 
розвитку та життєвого успіху. 

З перших днів свого існування Молодіжна рада почала 
планувати свою діяльність та здійснювати зустрічі щодо 
налагодження зв’язків з молоддю та накопичення знань і 
досвіду 

Сподіваємося, що Молодіжна рада сприятиме 
розвитку молодіжної політики в Придесенні. Підтримка 
від керівництва та депутатів громади є. Головне, мати 
бажання і не боятися проявляти свою активність. 

Успіхів, молодь!

 
 

Зміни в первинній медицині громади 
 

Питання створення Комунального некомерційного 
закладу «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
разом з Калинівською селищною радою майже вирішено. 
Остаточне рішення мають прийняти депутати Зазимської 
сільської ради на найближчій сесії. 

Під час зустрічі сільського голови Віталія Крупенка з 
працівниками медичної галузі Зазимської територіальної 
громади, яка відбулася 19 листопада в с. Рожни, 
обговорили алгоритм дій, що стосуються переходу з однієї 
юридичної особи до іншої новоствореної. 

Головне завдання – зробити все відповідно до вимог 
чинного законодавства і з найменшими незручностями 
для мешканців громади. До участі в обговоренні були 
запрошені керівництво сільської ради, старости 
старостинських округів, депутати, представники відділів 
та управлінь сільської ради. 

На початку зустрічі Віталій Крупенко першочергово 
подякував медикам громади за нелегку і відповідальну 
роботу у боротьбі з короновірусом та проведенням 

кампанії з вакцинації серед населення. «Ви – воїни, які 
ціною власного життя і здоров’я надаєте допомогу 
нашим громадянам», – наголосив Віталій Вікторович. 

А питання про вихід Зазимської сільської ради зі складу 
засновників КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Броварської районної ради назріло вже давно. 
Така ж ситуація наразі склалася і в Калинівській громаді. 
За словами сільського голови, первинна медицина 
повинна працювати для людей. А саме, пацієнт, 
звернувшись до медичного закладу на первинному рівні, 
повинен отримувати максимум послуг, які будуть 
надаватися якісно і вчасно. Тому і було вирішено спільно з 
Калинівською громадою створити свій Центр первинної 
медицини. Дане рішення підтримано депутатами 
Калинівської селищної ради. 

«Я хочу, щоб в Центрі працювала відповідальна 
команда фахівців, які хочуть працювати на благо і 
розвиток громади. Первинна ланка медицини повинна 

Життя громади 



бути наближена до людей і працювати для людей. І ми, 
як спроможна громада, можемо собі це дозволити. 
Медицина громади потребує позитивних змін. З 
нашого боку завдання – забезпечити медицину всім 
необхідним для плідної роботи: відремонтованими 
приміщеннями, матеріально-технічною базою, 
якісним інтернетом, необхідними ліками, засобами та 
препаратами, а також гідною заробітною платою та 
комфортними умовами праці персоналу. Наші сімейні 
лікарі працюють 24/7, тому ми маємо зробити все 
необхідне, щоб люди працювали із задоволеням»,- 
зазначив у своєму виступі голова громади. 

У ході спілкування сільський голова представив 
присутнім нового керівника майбутнього новоствореного 
закладу – Тетяну Володимирівну Кудрявцеву. До цього 
часу Тетяна Кудрявцева працювала кризис-менеджером, 
а згодом очолювала КНП «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» в Калитянській ОТГ. Тетяна 
Володимирівна розповіла присутнім своє бачення 
створення та розвитку первинної ланки медичної галузі в 
громаді. Наголосила на основних аспектах у процесі 
переходу від однієї юридичної особи до іншої. Одним з 
таких є отримання ліцензії та акредитації новоствореного 
закладу, а після цього – перезаключення декларацій 
мешканців громади зі своїми сімейними лікарями. 

Під час обговорення питання Віталій Крупенко 
запевнив, що влада громади буде допомагати і сприяти 
роботі медичних працівників задля того, аби перехідний 

період пройшов якнайшвидше і з якнайменшими 
незручностями, як для медичних працівників, так і для 
жителів Придесення.  

Говорили також про підтримку Програми екстренної 
медицини в громаді, що значно полегшить роботу 
сімейних лікарів. 

Отож новостворений заклад КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» з центральним офісом в 
селищі Калинівка обслуговуватиме дві громади – 
Зазимську і Калинівську. 

Сільський голова твердо переконаний, що прийняте 
рішення та злагоджена взаємодія сприятимуть 
позитивному розвитку охорони здоров’я в нашій громаді. 

 

Автор: Кривобок Наталія 
 
 

Пам’ятаємо про геноцид 
 

В останню суботу листопада вся Україна вшановує 
пам’ять жертв Голодомору – страшного геноциду 
радянської влади проти українського народу. Три штучні 
голоди пережив наш народ, перебуваючи в складі СРСР. 
Під час голодомору 1932-1933 років загинуло понад 7 
млн. українців на території УРСР та 3 млн. за її межами. Від 
голоду 1921-1923 років померло 3,5 млн. українців, а 
1946-1947 років – 1,5 млн. 

В пам’ять про ті страшні часи, в кожному селі біля 
пам’ятників жертвам Голодомору та в храмах молилися за 
невинно знищених. На вікнах в адмінбудівлях та в 

багатьох оселях 26 листопада о 16:00 засвітили свічки в 
рамках Всеукраїнської акції пам’яті. 

Напередодні в закладах освіти пройшли виховні 
години, приурочені цій темі, а учні початкових класів 
власноруч виготовляли Свічку пам’яті з паперу. В 
Зазимському НВО учнями 8-х класів (класні керівники 
Нохріна Любов Іванівна та Книш Станіслав Степанович) 
було проведено театралізований захід, присвячений 
пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 рр. 

Нація живе – поки пам’ятає свою історію. Держава 
живе – поки не забуває своїх ворогів. 

 
 

Ноутбуки для вчителів 
 

22 листопада сільський голова Віталій Крупенко та 
начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
Наталія Щиголь передали педагогічним працівникам 
опорного закладу освіти Пухівський ЗЗСО 9 новеньких 
ноутбуків. 

Віталій Крупенко подякував вчителям Пухівської 
школи за сумлінну і відповідальну роботу та висловив 
сподівання, що нова техніка стане у пригоді для 
викладання навчальних предметів цікаво та доступно для 
школярів. 

Нова техніка придбана в рамках спільного проєкту 
Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової 
трансформації України за підтримки та сприяння 
Департаменту освіти та науки Київської обласної 

державної адміністрації, мета якого – зробити навчання 
сучасним та доступним для кожного. 

Ноутбуки – сучасні, обладнані камерою, ефективним 
процесором та мають можливість під’єднатися до 
інтернет-мережі за допомогою кабеля або Wi-Fi. 

Сучасна техніка допоможе якісно забезпечувати 
навчальний процес в школі, у тому числі під час 
дистанційного навчання в умовах карантинних обмежень. 

Наразі, як повідомляє Міністерство освіти та науки, 
ноутбуки для вчителів надійшли вже до 8-ми областей в 
загальній кількості 14 219 штук. З них Київська область 
отримала 1 649 ноутбуків. До кінця року освітяни 
Придесення ще отримають кілька десятків ноутбуків для 
роботи в рамках цього ж проєкту. 

 

Автор: Кривобок Наталія 



Сезонне опалення будинків теж несе небезпеку 
 

З початком холодів в усіх будинках 
та комунальних і приватних будівлях 
увімкнули систему опалення. В 
кожного вона різна – газова, 
твердопаливна, електрична або 
комбінована. Неуважне використання 
кожного виду опалення несе ризики 
для життя і здоров’я. 

Так, наприклад, 21 листопада о 5 
годину ранку в с.Зазим’ї в приватному 
будинку почалася пожежа. Більш 
ймовірною причиною нещасного 
випадку попередньо вважається 
несправність димовідвідної системи 
печі, через що будинок швидко почав 
наповнюватися густим чадним 
димом. На щастя, першими проблему 
виявили самі власники і викликали 
пожежників. Першим на виклик 
приїхав рятувальник Зазимського СПК 
Поздняков Сергій Ігорович, який в цей 
час був на зміні. Відразу йому на 
допомогу прибув його колега Білогуб 
Володимир Степанович. В очікуванні порятунку господарі 
зачинилися в кімнаті та відкрили вікно. Це дозволило їм 
уникнути близького контакту з отруйним димом, який 
густою стіною перекрив шлях до вхідних дверей. Щоб 
звільнити людей з будинку, рятувальникам довелося 
вирвати металеві грати на вікнах. Локалізували загорання 
пожежники  21-ї ДПРЧ м. Бровари.  

Життю і здоров’ю господарів ніщо не загрожує. 
Дякуємо зазимським рятувальникам за пильність, 
оперативність та швидкі ефективні дії під час порятунку 
людей. 

Подібна ситуація через шість днів повторилася в 
с.Погреби. На другому поверсі будівлі було запущено в 

роботу новий твердопаливний котел. 
Димовивідна труба проходила через 
перекриття даху. Ймовірно через 
неврахування всіх необхідних вимог при 
монтажі та експлуатації, відбулося 
займання даху. Більше двох годин 
знадобилося пожежникам для гасіння 
пожежі, з якою боролися 5 пожежних 
команд (дві броварські, погребська, 
зазимська і пухівська). Активну участь 
також приймали сусіди та господарі. 

Прохання до всіх жителів 
Придесення: перевірте системи 
опалення своїх будинків! Від цього 
залежить безпека вас і ваших рідних! 

Нагадуємо: де б ви не були під час 
пожежі, потрібно телефонувати на 
загальнонаціональний номер телефону 
101. 

 
Також в Зазимській СТГ працює 5 

сільських пожежних команд (СПК). 
 

Номери телефонів пожежних команд: 
•СПК с.Погреби – 093 018-63-93 
•СПК с.Зазим’я – 04594 29-242 
•СПК с.Пухівка – 098 507-65-22 
•СПК с.Рожни – 04594 25-397 
•СПК с.Літки – 04594 24-341 
 
До відома, всі важливі контакти для жителів 

Придесення можна знайти на сайті громади в розділі 
«Для громадян» – «Контакти». 

 
 

Про благодійність і школи 
 

13 листопада в багатьох країнах світу відзначається 
щорічний Всесвітній день доброти, який має надихати 
людей на добрі вчинки, що сприяють поліпшенню життя у 
світі. 

Виховні заходи на цю тему пройшли в 
усіх закладах освіти Зазимської сільської 
територіальної громади. А погребські 
школярі вирішили наповнити цей день ще 
більш практичними діями. До цього дня 
вони провели благодійну акцію зі збору 
продуктів харчування. 

Всього Погребським НВО було зібрано 
436 кілограмів продуктів, овочів, фруктів, 
які передали до стаціонарного відділення 
територіального центру соціального 
обслуговування району по догляду за 
пенсіонерами й самотніми 
непрацездатними громадянами, до 
будинку людей похилого віку в селі 

Гоголів, дитячого соціально-реабілітаційного центру 
«Сонячне світло» села Требухів, дитячого будинку 
змішаного типу «Надія» села Мокрець.

.  



 
 

Новини культури 
 

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

1. Учасники художньої самодіяльності Рожнівського 
будинку культури прийняли участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Зірки твої Батьківщино». Виступи придесенців 
відзначилися успіхами – наші учасники здобули призові 
місця в своїх номінаціях: Філюшина Даша – 1 місце, дует 
«Перлини» – 2 місце, хореографічний колектив «Кольори» 
– 3 місце. 

2. До Дня Гідності та Свободи (21 листопада) пройшли 
такі заходи: 

-книжкова виставка-спомин «Пам'яті Героїв Майдану» 
в Пухівській сільській бібліотеці (бібліотекар Слюсар О.П.); 

-літературно-музична композиція «Знайте, ми палені 
вогнями, шаленими вітрами» в Рожнівському будинку 
культури (директор  Коломієць В.В., художній керівник 
Ячник Т.К.); 

-виставка на тему «За Україну, за її волю…» в 
Рожнівській сільській бібліотеці (бібліотекар Біленко О.В.). 

3. До 88-річниці пам'яті жертв Голодомору відбулися 
наступні заходи: 

-мітинг-реквієм «Пройшли роки, але ми все 
пам'ятаємо…» та поминальна панахида в с.Зазим’я; 

-мітинг –реквієм «Запали свічку пам'яті», поминальна 
панахида, покладання квітів до пам'ятного знаку у парку в 
с.Літки; 

-мітинг-реквієм «В душі живе цей біль…», покладання 
квітів в с.Рожни; 

-година-реквієм «Всіх сліз земля ще не ввібрала», 
покладання квітів в с.Пухівка; 

-тематичний вечір «Скорботна пам'ять поколінь» з 
переглядом документального фільму у Літочківській 
сільській бібліотеці. 

4. В Пухівському будинку культури проведено 
шахматний та тенісний турніри. 

 
 

Культура має значення 
 

Сьогодні в Україні культура є одним з вирішальних 
чинників національного відродження, зміцнення 
державності й об’єднання людей навколо спільних 
цінностей та ідеалів. Пісня і танець, музика і слово, 
витвори майстрів народної творчості – саме вони 
споконвіку виражали нашу національну ідею, оберігали 
історичну пам’ять. Вони живили і зміцнювали надію 
народу на краще майбутнє. 

Щороку 9 листопада святкують своє професійне свято 
працівники галузі культури – ті, хто присвятив себе 
благородній справі: зберігати, розвивати та відтворювати 
духовні скарби нашого народу. 

Саме працівники культури завжди несуть у Ваші серця 
пісню, яка розрадить та зігріє. Саме вони дають розуміння 
величі наших традицій, навчаючи «Хто ми такі – чиїх 
батьків ми діти…!». 

Вже майже рік як у нашій об’єднаній територіальній 
громаді діє Комунальний заклад «Центр культури, 
дозвілля та спорту» (керівник – Валентина Кожушко), що 
об’єднує тих, хто не уявляє свого життя без музики, співу, 
живопису, театру, книги, народної творчості, хто веде 
величезну просвітницьку роботу, працює в будинках 
культури і клубних закладах, навчає мистецтву інших. 

Святкування професійного свята відбулося в 
приміщенні Літківського будинку культури, куди були 
запрошені адміністрація Зазимської сільської ради, 
начальник управління освіти, культури, молоді та спорту, 

керівники будинків культури громади, бібліотекарі, 
аматори народного мистецтва, старости сіл та всі причетні 
до свята. 

Сільський голова Віталій Крупенко щиро привітав 
присутніх зі святом, побажав усім міцного здоров’я, 
родинного тепла, творчої наснаги і особистого щастя. 

До привітань приєдналась головний спеціаліст сектору 
культури, національностей та релігій Броварської 
державної адміністрації Тетяна Тимошенко, яка 
виконала почесну місію нагородження Почесною 
грамотою Броварської РДА та цінним подарунком 
директора Рожнівського будинку культури Віру 
Коломієць. 

Професійне свято – це завжди своєрідний підсумок 
зробленого, досягнутого. 

На сьогодні культурно-дозвіллєву діяльність у 
Зазимській громаді здійснюють 5 бібліотек, 4 будинки 
культури та 1 сільський клуб, в яких працюють 43 
спеціалісти. 

За вагомі творчі досягнення 5 аматорських 
колективів носять почесне звання «Народний», а 2 
дитячих носять звання «Зразковий». 

 
Особливим багатством клубних установ завжди були і 

будуть її кадри – талановиті, досвідчені, кваліфіковані 
спеціалісти, які безмежно віддані своїй справі. 

Наша творчість 



Директор Комунального закладу «Центр культури, 
дозвілля та спорту» Валентина Кожушко привітала всіх 
присутніх зі святом, подякувала не тільки за 
професіоналізм, за уміння принести радість, втіху і спокій 
у душі людей, а й за те, що кількість художніх колективів у 
громаді не зменшується; та провела нагородження 
працівників за результатами рейтингу «Кращий у своїй 
професії» по відповідних номінаціях. 

Так у номінації «Відданість своїй справі» нагороду 
отримала директор Пухівського будинку культури 
Світлана Флоріна, яка більше 40 років працює на ниві 
культури. 

Художній керівник Літківського будинку культури – 
Василь Кожушко, який працює більше 35 років в Літках, і 
знаний не тільки у Зазимській громаді, а й за її межами, 
отримав нагороду в номінації «Стабільність, перевірена 
часом». 

У номінації «Найкращий збирач фольклору» нагороду 
отримала Оксана Туліка – керівник Народного 
фольклорного колективу «Живемо» та Зразкового 
дитячого колективу «Перепілочка» села Зазим’я, яка 
багато років популяризує народні традиції, що перейшли 
до нас від діда-прадіда. 

У номінації «Прорив року» найкращими 
стали: директор Літочківського будинку 
культури Лілія Гайдак – за організацію та 
успішне проведення Всеукраїнського 
фестивалю-конкурсу «Літочки збирають 
таланти» та Тетяна Ячник – художній 
керівник Рожнівського будинку культури, 
яка показала себе відповідальним та 
креативним керівником колективу під час 
підготовки та проведення Дня Незалежності 
України та Дня громади в неперевершеній 
постановці масових хореографічних 
номерів. 

У номінації «Настрій культури» було 
відзначено керівника Народного колективу 
«Берегиня» та вокального гурту «Рута» села 

Погреби – Андрія Семеляка. 
Нагороду в номінації «Думаю. Шукаю. Втілюю» 

отримала директор Рожнівського будинку культури Віра 
Коломієць. 

Свято пройшло у дружньому родинному колі. В цей 
день лунали пісні у виконанні учасників художньої 
самодіяльності – Каті Коломієць, Лєри Анісімової, 
Тетяни Кузьмич та Михайла Гайдака – старости 
Літочківського старостинського округу, що багато років ніс 
звання працівника культури та виконав пісню «Чуєш 
музику», яку підспівував весь зал. Бурхливими оплесками 
зал зустрічав старосту Рожнівської сільської ради 
Володимира Кабиша, який поздоровив присутніх 
виконанням авторських гуморесок та братів баяністів 
Анатолія та Георгія Багдасарів.  

Що ж «скільки б не співали, а кінчати час…», але 
хочеться побажати всім хто вміє «не тільки витворяти», а 
й ТВОРИТИ: «Вражайте своєю неповторністю, яскравим 
колоритом, невичерпною енергією!» 

 

Автори: колектив КЗ «ЦКДС» 
(фото з архіву)

 

 
 

 

Спорт на будь-який смак 
 

В Придесенні активно розвиваються різні види 
спорту. Багато наших спортсменів досягають значних 
успіхів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Кулаком по пандемії 
З 6 по 19 грудня турецьке місто Стамбул мало 

приймати грандіозну спортивну подію – Чемпіонат світу з 
боксу серед жінок. Востаннє повноцінно наша 
національна жіноча збірна брала участь в світовій 
першості ще в 2018 році, завоювавши тоді дві срібні 
нагороди. Тому на стамбульські змагання Україна 
покладала великі надії, зважаючи на нинішній склад 
команди. 

Але цьогоріч через пандемію коронавірусу та інші 
причини, пов’язані з карантинними обмеженнями, було 
вирішено перенести змагання на березень 2022 року. 

Щоб не втрачати час і провести його з користю, наші 
боксерки вирушили на тренувальний збір до Італії. 

Як говорить лідер збірної, представниця Зазимської 
територіальної громади, Ловчинська Марія, 
тренувальний збір проходив на Апенінах в місті Ассізі з 19 
листопада по 1 грудня. Окрім тренувань, відбувалися 
спаринги з колегами з інших країн. А обирати було з кого, 
адже збори відвідала не тільки українська команда, але й 
збірні Італії, Сербії, Фінляндії та Ірландії. 

Спорт 



Підготовкою чемпіонки Європи 2018 року (до 22 років) 
Ловчинської Марії на цих зборах займався її особистий 
тренер Тюрін Сергій. 

Нагадаємо, що 2021 рік для Марії є досить насиченим 
на спортивні звитяги. В червні спортсменка брала участь в 
чемпіонаті Європи, де завоювала срібну нагороду. А у 
вересні в Запоріжжі зійшла на п’єдестал, як чемпіонка 
України серед жінок. 

 
Срібна медаль з Європи 
З 13 по 14 листопада 2021 року в м.Орадя (Орадеа) в 

Румунії проходив чемпіонат Європи з карате «European 
Karate Championship for cadets, juniors and youths». 

В складі збірної України був і житель нашої громади, 
вихованець СК Кіокушинкай Карате «Спартанець», 
пухівець Омельченко Мирослав (на фото другий 
ліворуч). 

Наш спортсмен став віце-чемпіоном Європи, 
поступившись в фінальному поєдинку болгарському 
атлету. 

 
Юні і круті 
Придесення – це унікальний край, який має багату 

історію, в ньому живуть чудові люди, а природні умови 
сприяють рекреації та туризму. В Рожнівській школі 
туризму (точніше, спортивному або пішому туризму) 
приділяють належну увагу. Вже 6 років на базі цього 
закладу освіти функціонує гурток пішого туризму, яким 
відповідально керує Бабій Ігор Петрович.  

В гуртку займаються школярі різного віку. Немає 
дискримінації й за статевою ознакою – навики туризму 
набувають як хлопці, так і дівчата. Команда неодноразово 
брала участь в обласних змаганнях, майже завжди 
потрапляючи в п’ятірку кращих. 

 

В пошуках чемпіонів 
У секцію з волейболу почато прийом хлопців і дівчат 

2007-2009 року народження із сіл Придесення. 
За детальною інформацією звертайтеся до тренера 

Галькевича Валерія, 067 466 82 86. 
 

 
 

 
Про благоустрій та відповідальність за його порушення 

 

На сьогодні, актуальним є питання благоустрою та 
відповідальності за його порушення. 

 
Відповідно до законодавства, до об'єктів 

благоустрою населених пунктів належать: 
1) території загального користування: парки 

(гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та 
відпочинку, парки - пам'ятки садово-паркового 
мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, 
меморіальні та інші), рекреаційні зони, сади, сквери та 
майданчики; пам'ятки культурної та історичної спадщини; 
майдани, площі, бульвари, проспекти; вулиці, дороги, 
провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні 
доріжки; пляжі; кладовища; інші території загального 
користування; 

2) прибудинкові території; 
3) території будівель та споруд інженерного захисту 

територій; 
4) території підприємств, установ, організацій та 

закріплені за ними території на умовах договору. 
На об'єктах благоустрою забороняється: 

самовільно влаштовувати городи, створювати, 
пошкоджувати або знищувати газони, самовільно 
висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо; вивозити і 
звалювати в не відведених для цього місцях відходи, 
траву, гілки, деревину, листя, сніг; складувати будівельні 
матеріали, конструкції, обладнання за межами 
будівельних майданчиків; самовільно встановлювати 
об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, 
павільйони, кіоски тощо; встановлювати технічні засоби 

Юридична консультація 



регулювання дорожнього руху без погодження з 
відповідними органами Національної поліції;  
влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних 
плавучих засобів у межах територій пляжів; випасати 
худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не 
відведених для цього місцях; здійснювати ремонт, 
обслуговування та миття транспортних засобів, машин, 
механізмів у не відведених для цього місцях (крім 
випадків проведення негайного ремонту при аварійній 
зупинці). 

Відповідальність за недотримання правил 
благоустрою передбачена статтею 152 Кодексу України 
про адміністративні правопорушення (КУпАП). 

Так, порушення правил благоустрою тягнуть за собою 
накладення штрафу на громадян від двадцяти (340 грн) до 
вісімдесяти (1360 грн) неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян; а на посадових осіб, суб'єктів 
підприємницької діяльності - від п'ятдесяти (850 грн) до 
ста (1700 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів 
громадян. 

Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у 
сфері благоустрою населених пунктів, до 
відповідальності, не звільняє їх від обов'язку 
відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення 
встановлених вимог. 

Отже, радимо утримуватися від порушення правил 
благоустрою, аби не бути притягнутим до 
відповідальності. 

 

Станіслав Беляєв, 
адвокат Адвокатського бюро 

«Беляєв та партнери» 
 

 

 

Готуємося до морозів 
 

Щоб мінімізувати негативні наслідки при можливих 
надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з погодними 
умовами, та щоб не допустити випадки переохолодження 
та, зокрема, летальні, в Зазимській сільській 
територіальній громаді буде розгорнуто пункти обігріву на 
зимовий період. 

 

Адреси пунктів обігріву, графік роботи та кількість 
осіб, які одночасно можуть перебувати в приміщенні: 

 

•с.Погреби, вул.Соборна, 7-а – цілодобово – 5 осіб; 
•с.Зазим’я, вул.Широка, 6 – цілодобово – 6 осіб; 
•с.Пухівка, вул.Соборна (СПК) – цілодобово – 5 осіб; 
•с.Рожни, вул.Свободи, 41-ж – цілодобово – 7 осіб; 
•с.Літки, вул.Набережна, 6 – цілодобово – 5 осіб. 
 

Деякі правила від ДСНС громадянам задля уникнення 
переохолодження та обмороження: 

•Одягайтесь так, щоб між шарами одягу залишався 
прошарок повітря, який утримує тепло. Тісне взуття може 
створювати передумови обмороження. 

•Не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. 
Рукавиці краще обирати з тканини, що відштовхує воду та 
не пропускає повітря. 

•Не вживайте алкогольних напоїв. Негативним 
фактором є неможливість сконцентруватися на перших 
ознаках обмороження. 

•Не паліть на морозі – паління зменшує периферійну 
циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до 
дії холоду. 

•Слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не 
налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах 
порушена. Ці категорії найбільш піддаються 
обмороженню та переохолодженню. 

 

Про перерахунок пенсій 
 

Органами Пенсійного фонду України з 01.12.2021 року 
в автоматичному режимі буде проведено перерахунок 
пенсії, а також надбавок і підвищень до неї, розміри яких 
визначаються від прожиткового мінімуму для осіб, які 
втратили працездатність (1934,00 грн).  

Будуть також перераховані мінімальні та максимальні 
розміри пенсій. Перерахунок здійснюється за 
матеріалами пенсійної справи без звернення пенсіонера 
до органів Пенсійного фонду України. 

 
Отже, перерахунку підлягатимуть, зокрема: 
•мінімальні та максимальні розміри пенсій; 
•доплата за понаднормативний стаж, передбачена 

статтею 28 Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» (непрацюючим); 

•пенсії за особливі заслуги відповідно до Закону 
України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною»; 

•підвищення відповідно до Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про 
жертви нацистських переслідувань»;  

•щомісячна державна адресна допомога інвалідам 
війни та учасникам бойових дій; 

•мінімальна пенсійна виплата особам з інвалідністю, 
щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з 
«Чорнобильською катастрофою та інвалідам з числа 
учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС»; 

•державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни. 

 

Розміри виплат 
Мінімальна пенсійна виплата відповідно до статті 28 

Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» – 1934,00 грн. 

Максимальна пенсійна виплата – 19340,00 грн. 
 

Оголошення 



Мінімальна пенсійна виплата інвалідам війни та 
учасникам бойових дій: 

-особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (650%) – 
12571,00 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи (525%) 
– 10153,50 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (360%) 
– 6962,40 грн; 

-учасникам бойових дій та постраждалим учасникам 
Революції Гідності (210%) – 4061,40 грн. 

Державна соціальна допомога на догляд інвалідам 
війни, передбачена Законом України «Про державну 
соціальну допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю»: 

-особам з інвалідністю внаслідок війни І групи підгрупи 
А (100%) – 1934,00 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни І групи підгрупи 
Б (50%) – 967,00 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи (25%) – 
483,50 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (15%) – 
290,10 грн. 

Підвищення, передбачене Законом України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту»: 

-особам з інвалідністю внаслідок війни І групи (50%) – 
967,00 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни ІІ групи (40%) – 
773,60 грн; 

-особам з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи (30%) – 
580,20 грн; 

-учасника бойових дій (25%) – 483,50 грн; 
-учасникам війни, нагородженим медаллю (20%) – 

386,80 грн; 
-учасника війни (15%) – 290,10 грн. 
Підвищення, передбачене Законом України «Про 

жертви нацистських переслідувань»: 
-неповнолітнім в’язням – особам з інвалідністю І групи 

(50%) – 967,00 грн; 
-неповнолітнім в’язням – особам з інвалідністю ІІ групи 

(40%) – 773,60 грн; 
-неповнолітнім в’язням – особам з інвалідністю ІІІ 

групи (30%) – 580,20 грн; 
-неповнолітнім в’язням (25%) – 483,50 грн; 
-колишнім в’язням концтаборів та інших місць 

примусового тримання нагороджених медаллю (20%) – 
386,80 грн; 

-колишнім в’язням концтаборів та інших місць 
примусового тримання (15%) – 290,10 грн. 

 

Про пенсії 75-річним громадянам 
 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів 
України від 16 вересня 2020 року №849 Головним 
управлінням Пенсійного фонду України в Київській області 
з 1 жовтня 2021 року проведений перерахунок пенсій 
громадянам, яким виповнилося 75 років. 

Таким чином, 75-річним громадянам, у яких розмір 
пенсій (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових 
пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації, 
щомісячної компенсації у разі втрати годувальника 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до 
пенсій, встановлених законодавством) не досягає розміру 
середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої 
сплачено страхові внески та яка враховується для 
обчислення пенсії за 2020 рік (10340,35 грн), 
встановлюється щомісячна компенсаційна виплата в 

розмірі до 400 гривень у межах зазначеного розміру. 
Виплата зазначеної суми буде здійснюватися щомісяця до 
досягнення громадянами 80-річного віку. 

У разі, коли після встановлення виплати, про яку 
йшлося вище, з урахуванням всіх надбавок і доплат сума 
пенсії не досягає 2500 гривень, людині надається доплата 
до пенсії в сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. 
При цьому такі особи мають отримувати пенсію 
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування» незалежно від виду 
пенсії та мати відповідний страховий стаж (чоловіки – 25 
років, жінки – 20 років). 

Перерахунок відбувся за матеріалами пенсійних справ, 
а тому громадянам не потрібно звертатися до сервісних 
центрів Фонду. 

 
 

Бережи себе! Будь помітним! 
 

В нашому суспільстві (зокрема й в Придесенні) існує 
проблема, яка особливо гостро проявляється в зимовий 
період, коли громадська активність ще пульсує, але на 
вулиці вже темно. Мова йде про видимість учасників руху 
на дорозі. 

Так, в Придесенні постійно покращується якість 
вуличного освітлення, встановлюються ліхтарі на нових 
вулицях. Це пом’якшує проблему, але не вирішує 
повністю. 

 

Трохи математики. 
Дозволена швидкість в межах населеного пункту 50 

км/год (14 м/с). Але в більшості випадків автомобілі їдуть 
щонайменше 70 км/год (19 м/с), а то й 90 км/год (25 м/с) 
– особливо на міжсільських трасах, де, між іншим, не 
настільки добре розвинена мережа вуличного освітлення. 
Вчені довели, що в середньому для реакції водія потрібно 
2 секунди (1 секунда, щоб побачити перешкоду, і ще 1 
секунда – на вчинення дії). За ці 2 секунди автомобіль 
встигає проїхати 30-50 метрів, перш ніж оминути 



перешкоду. А якщо потрібно ще й загальмувати, то до 
повної зупинки автомобіля ще додається щонайменше 30 
метрів. 

Така ситуація збільшує небезпеку наїзду автомобіля на 
пішохода чи велосипедиста в нічний час. Для прикладу 
можна згадати недавній випадок, коли в темний час доби 
тверезий адекватний водій не зміг уникнути наїзду на 
пішохода поблизу одного з наших сіл. 

Але такі випадки можна попередити. Це в першу чергу 
залежить від самих пішоходів та велосипедистів. Чим 
яскравіший одяг, тим ви більш помітні на дорозі. 

А якщо ви одягаєте на себе світловідбиваючі елементи, 
то видимість збільшується до 150 метрів, а з дальнім 
світлом – до 300-400 метрів. 

Для прикладу: за останні декілька років в Фінляндії 
жоден (!) нічний пішохід з світловідбивачами не загинув 
на дорозі. 

Прохання до всіх пішоходів та велосипедистів: 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ФЛІКЕРИ! 

Флікер – це спеціальний світлоповертаючий 
елемент, який яскраво світиться в світлі 
автомобільних фар та служить для підвищення 
видимості пішоходів, велосипедистів, дитячих колясок 
на дорогах в сутінках, темний час доби. 

Автомобілісти, будьте, будь ласка, теж уважні на 
дорогах! І не перевищуйте швидкість. Особливо в темний 
час доби! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Про рух автобусів! 
У зв'язку зі значним зменшенням 

пасажиропотоку на приміських маршрутах 
внаслідок обмежень, що викликане переходом 
м.Київ та Київської області в «червону» зону 
перевізник змушений був на період посилених 
карантинних вимог 

з 3 листопада 2021 року скасувати рух автобусу 
№334 (Пухівка-Київ) 

Про можливі зміни в русі автобусів буде 
повідомлено в фейсбук-групі та телеграм-каналі 
«Вісник Придесення». 

 

Реклама 
 

Запрошуємо до магазину сучасного тепла та 
сонячної енергетики 

 
В асортименті магазину: 

• піллетні каміни, 
• сонячні електростанії, 
• інфрочервоний обігрів. 

Магазин знаходиться за адресою: с.Погреби, 
вул.Світанкова,13а 

 

тел: 063 322 32 32, 067 657 15 66 
сайт: https://karmas.kiev.ua/ 

 
Реставруємо історію Погребів 

 

Зазимська сільська рада спільно з зоною 
відпочинку «Кодак» працює над реалізацією 
неймовірного проекту, завдяки якому в Погребах 
буде створено не тільки приємне місце для 
дозвілля, але й встановиться низка об’єктів, які 
матимуть історичне підґрунтя. Це не залишиться 
без уваги ні старших, ні молоді (такої фотозони та 
Instagram-зони в Україні ще не було!). 

З метою більш якісної реалізації проекту 
просимо погребців долучитися до реалізації 
проекту. 

Якщо у вас є історичні фото/відео Погребів 
(будівлі, вулиці, природа, люди тощо) – 
надайте їх нам в тимчасове користування. 

Після копіювання матеріалів, ваші фото та 
відео будуть вам повернуті. 

Контактна особа: Кривобок Павло 
(PavloKryvobok@ukr.net, 093-630-92-31). 

Заздалегідь дякуємо за участь та допомогу! 
 

 Хороша робота на благо громади 
Комунальне підприємство «Рожнівське» 

запрошує на роботу: 
робітника з благоустрою, машиніста 

екскаватора, тракториста. 
Деталі за телефоном: 067-465-70-83. 

В пошуках втраченого Придесення 

Наша громада є унікальною: з одного боку її 
омиває велична Десна, з іншого боку ростуть 
таємничі ліси та знаходиться національний 
заповідник. На південному заході межує з Києвом, 
а на північному сході переходить в не менш древні 
сіверсько-чернігівські землі. І тому така територія, 
як Придесення, аж ніяк не може бути бідною на 
історичні події, цікаві місця, видатних людей, 
неймовірні легенди та казкові розповіді.  

Одним з перспективних напрямків діяльності 
Зазимської сільської ради є розвиток історії та 
туризму через виявлення місцевих цікавинок та 
популяризацію туристичних магнітів. 

І це ми можемо зробити разом, щоб історію не 
було втрачено. 

Прохання розповісти нам про: 
-унікальні та цікаві місця в своїх селах 

(урочища, кутки, пам’ятники, будівлі, 
довговічні рослини); 

-людей, легенди, міфи, казки, історичні 
розповіді та перекази. 

На основі досліджень будуть облаштовані 
території у виявлених значимих місцях, укладено 
каталог пам’яток та книгу розповідей, прокладено 
туристичні маршрути. 

Контактна особа: Кривобок Павло 
(PavloKryvobok@ukr.net, 093-630-92-31). 

 

 

https://karmas.kiev.ua/?fbclid=IwAR3sV4PsVbPbLoYCtXTG6IvP1WZU-Twd_xdGd2J3qAGYxS-vkjuNib4FgVM
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Зазимська сільська рада, колеги, родичі та 
друзі вітають з днем народження ювілярів: 

Труба Микола Григорович, житель с.Пухівка – 2 грудня – 65 років 
Бабушкін Анатолій Семенович, житель с.Пухівка – 12 грудня – 50 років 
Степченко Людмила Андріївна, жителька с.Пухівка – 12 грудня – 80 років 
Вдовенко Микола Степанович, житель с.Пухівка – 14 грудня – 80 років 
Мороз Валентина Григорівна жителька с.Пухівка – 15 грудня – 75 років 
Чижма Оксана Анатоліївна, жителька с.Пухівка – 22 грудня – 50 років 
Геворкян Завен Генрікович, житель с.Пухівка – 26 грудня – 50 років 
Молошна Ольга Максимівна, жителька с.Пухівка – 29 грудня – 80 років 
Репіленко Сергій Юрійович, житель с.Пухівка – 31 грудня – 50 років 
Місуров Микола Михайлович, житель с.Літочки – 1 листопада – 75 років 
Тарасенко Василь Миколайович, житель с.Літочки – 27 листопада – 60 років 
Гайдак Любов Василівна, жителька с.Літочки – 18 листопада – 45 років 
Щиголь Лариса Костянтинівна, жителька с.Зазим’я – 18 листопада – 60 років 
Огарков Олександр Юрійович, житель с.Зазим’я – 23 листопада – 60 років 
Машевський Григорій Миколайович, житель с.Зазим’я – 7 грудня – 60 років 
Рибалко Валентина Михайлівна, жителька с.Зазим’я – 22 листопада – 65 років 
Лутак Віталій Михайлович, житель с.Зазим’я – 1 грудня – 65 років 
Рижа Валентина Василівна, жителька с.Зазим’я – 16 грудня – 70 років 
Чернявський Микола Васильович, житель с.Зазим’я – 29 листопада – 75 років 
Корчевна Марія Федорівна, жителька с.Зазим’я – 7 грудня – 85 років 
Науменко Тетяна Іванівна, жителька с.Погреби – 17 грудня – 70 років 
Деревко Іван Григорович, житель с.Погреби – 8 грудня – 70 років 
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18 грудня святкує свій 
85-річний ювілей жителька 

с.Погреби 
 
 

Крупенко Анастасія Яківна 
 

 Дозвольте, матусю, нам Вас 
привітати 
І найтепліші словам Вам сказати. 
Бо поки є мами, доти є сонце, 
Доти пташина і цвіт під 
віконцем. 
Живіть нам, матусю, сто років на 
радість. 
Спасибі Вам, рідна, за Ваше 
тепло 
За рукі робочі, безсоннії ночі 
За те, що зростили, за хліб на 
столі. 
Спасибі Вам, мамо! Уклін до 
землі! 
 

З любов’ю сім’я та рідні 

19 листопада святкує свій 
60-річний ювілей житель с.Зазим’я, директор 

КП «Зазим’є-Будсервіс» 
 

 

Журибіда Олександр Миколайович 
 

 Шановний Олександре Миколайовичу, прийміть 
наші найщиріші привітання з днем народження! 
Дякуємо Вам за Вашу працю та активну життєву 
позицію! 
Бажаємо Вам терпіння, взаєморозуміння, міцного 
здоров’я та миру, злагоди і любові всій Вашій 
родині. 

З повагою Ваші колеги 

5 грудня Україна та світ відзначають День волонтера 
З Днем волонтера вітаємо людей з широкою душею, повною доброти і 

чуйності! Діяльність волонтера гідна і безкорислива. Особливо важливою і 
вирішальною їх праця стала з початком російсько-української війни, адже 
завдяки волонтерам наші захисники в значній мірі забезпечувалися всім 
необхідним на фронті.  Спасибі і низький уклін Вам! 

Зазимська сільська рада 

mailto:pogr-pres@ukr.net

