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Багато роботи наприкінці року 
 

24 грудня 2021 року під час 25 сесії Зазимської сільської 
ради 8 скликання, яка відбулася в актовій залі Зазимського 
НВО, сільський голова Крупенко Віталій Вікторович 
відзвітувався про виконану в 2021 році роботу. З повною 
інформацією звітування можна ознайомитися на сайті 
Зазимської сільської ради. Вашій увазі представляємо тези 
доповіді: 

•станом на 24.12.2021 проведено 25 сесій та 15 
засідань виконавчого комітету; 

•завдяки здійсненню конкурентних процедур 
закупівель та аукціонів в системі «Prozorro», з листопада 
2020 року по листопад 2021 року економія коштів 
місцевого бюджету склала понад 2 млн гривень; 

•за 11 місяців 2021 року проведено 4 відкритих 
аукціони, за результатами яких продано 4 земельних 
ділянки загальною площею 1,7961 га на суму понад            
2,5 млн грн; 

•в звітному періоді в усіх селах Придесення 
запрацювала нова система сміттєзбору; 

•відповідно до програми «ТУРБОТА»  на соціальний 
захист та соціальне забезпечення у 2021 році передбачено 
1 761 183,00 грн., з яких в січні-листопаді 2021 року 
виплачено населенню громади матеріальної допомоги 
хворим в сумі 1 251 000,00 грн; 

•за  рахунок коштів місцевого бюджету утримувались 
6 навчальних закладів, загальний розмір фінансування 
яких склад 71 115 836,14 грн; 

•відбулося утеплення Погребського НВО (вартість 
понад 6 млн грн: 80% – з обласного бюджету, 20% – з 
місцевого бюджету) та капітальний ремонт 
харчоблоку Рожнівської філії (місцевий 
бюджет: 903 359,41 грн); 

•в громаді розвивається культура, 
приділяється увага національно-
патріотичному вихованню, створено 
Молодіжну раду, розбудовується 
спортивна інфраструктура; 

•за звітний період в громаді було 
здійснено поточний ямковий ремонт доріг 
на загальну суму 2 571 248,54 грн; 

•за рахунок державного та обласного 
бюджетів реалізовано проекти ремонту 
доріг «Київ – Кіпті» від Погребів до Пухівки 
(в рамках цього проекту також було 
встановлено світлофор на перетині з 
вулицею Майданівською в с.Погреби, який 
було увімкнено 24 грудня) та «Зазимські 

Сади – Київська Птахофабрика». Проект продовження 
ремонту дороги «Київ – Кіпті» (до Літок) вже виготовлений 
і по ньому оголошено закупівлю. Також на 2022 рік 
планується робота над проектами ремонту доріг «Пухівка 
– Калинівка» та «Рожни – Велика Димерка»; 

•за 11 місяців 2021 року обсяг доходної частини 
сільського бюджету становить 172 389 501,04 грн при 
плані в розмірі 147 148 585,7 грн; тобто перевиконання за 
звітний період складає 25 240 915,34 грн. або 117,15%; 

•найбільшим бюджетоутворюючими джерелами 
сільського бюджету за 11 місяців 2021 року є податок на 
доходи фізичних осіб – 41 523 057,40 грн; 

•найбільшу питому вагу за функціональною 
структурою складають видатки на утримання установ та 
закладів освіти – 56,2 %;  

•за співвідношення доходів і видатків по 
старостинським округам лише в Рожнах і Погребах обсяг 
доходів перевищує обсяг витрат, пов’язаних з реалізацією 
проектів в цих селах – сальдо +1,043 млн грн і +19,911 млн 
грн відповідно; 

•серед проблемних питань, які актуальні для роботи й 
наступного року є: електропостачання в селах громади, 
хаотична забудова, відсутність ЦНАП, налагодження 
роботи первинної медицини, безпека в громаді, 
екологічна ситуація та ін. 

Головним показником роботи в 2021 році є те, що наша 
громада офіційно визнана фінансово спроможною. Нам 
вдалося вирішити багато важливих питань, які засвідчили 
нашу життєздатність та перспективність розвитку. За 
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бюджетними показниками ми є одними з кращих в 
районі. 

«Дякуємо всім, хто долучився і долучається до 
наших перемог! Підприємці, народні депутати, 
активісти, жителі громади, місцеві депутати, 
працівники комунальних закладів та апарату сільської 
ради. 

Сподіваємося, що успіхи 2022 року будуть не менш 
визначними», - зазначив Крупенко Віталій. 

 
Напередодні в грудні відбулося ще дві сесії та одне 

засідання виконавчого комітету Зазимської сільської ради, 
на яких, окрім питань порядку денного, було обговорено 
багато інших питань. 

 
2 грудня відбулася 23 позачергова сесія Зазимської 

сільської ради. 
Сільський голова Крупенко Віталій Вікторович 

запросив на зібрання пожежників Зазимської сільської 
пожежної команди Позднякова Сергія Ігоровича і Білогуба 
Володимира Степановича та подякував їм за 
професіоналізм, який вони проявили під час порятунку 
родини із задимленого будинку в с.Зазим’я. 

Також на сесію було запрошено Кудрявцеву Тетяну 
Володимирівну, яка очолила КНЗ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги», що створюється спільно 
Зазимською та Калинівською громадами. Разом з 
депутатами було обговорено етапи створення КНЗ та 
переваги від функціонування цього закладу. 

Депутати також познайомилися з головою Молодіжної 
ради при Зазимській сільській раді Багіровим Вагіфом, 
який розповів про себе, новостворений консультаційно-
дорадчий орган та перспективи роботи в сфері 
молодіжної політики Придесення. 

До Дня людей з інвалідністю Зазимська сільська рада 
передала продуктові набори людям з першою групою 
інвалідності та дітям з інвалідністю. За сприяння 
провайдерів інтернет-зв’язку, які працюють в Придесенні, 
кілька родин із соціально вразливих груп населення 
отримали безкоштовний швидкісний Інтернет. 

На початку місяця закінчили реконструкцію частини 
вуличного освітлення вулиці Лісової в с.Літки. 

 
16 грудня 2021 року відбулася 24 позачергова сесія 

Зазимської сільської ради 8 скликання. 
Голова постійної комісії з питань земельних відносин, 

агропромислового комплексу, планування території, 
архітектури та містобудування Силюков Д.С. прозвітував 
про роботу комісії від початку 8 скликання Зазимської 
сільської ради. Зокрема, він зазначив, що за цей час було 
отримано 1441 клопотань відносно земельних питань, 
підготовано 1848 рішень сесій, а загалом земельна комісія 
збиралася 36 разів. Були також й виїзди комісії на 
місцевість. 

Данило Сергійович подякував членам комісії та усім 
працівникам відділу земельних ресурсів та екології 
Зазимської сільської ради за роботу. 

На сесії було прийнято рішення щодо впорядкування 
часу продажу алкогольних напоїв на території Зазимської 
СТГ. Відповідно до рішення, продаж алкогольних напоїв 
заборонено з 23:00 вечора до 08:00 ранку в усіх об’єктах 

торгівлі, окрім закладів ресторанного господарства та 
стаціонарних об’єктів торгівлі (магазинів, супермаркетів, і 
т.п.) торговою площею більше 200 кв.м. 

Також було прийнято рішення щодо внесення змін до 
місцевого бюджету на 2021 рік. Зокрема, збільшено 
дохідну частину на 15 млн грн за рахунок отримання 
державної субвенції на будівництво парку в с.Зазим’я по 
вул.Київська. 

 
На засіданні виконавчого комітету Зазимської 

сільської ради 21 грудня 2021 року було розглянуто 38 
питань порядку денного, а також блок питань щодо 
присвоєння поштових адрес в громаді. 

Присвоєнню адрес і взагалі забудові в громаді 
приділили особливу увагу, зважаючи на хаотичну 
забудову в деяких наших селах. Близькість столиці та 
вартість землі в Придесенні створює додаткові проблеми. 

Для прикладу було наведено два випадки: 
•На земельній ділянці з цільовим призначенням під 

житлову забудову споруджуються об’єкти комерційного 
та промислового характеру, що, відповідно, вже з самого 
початку спричиняє соціальне та інфраструктурне 
навантаження на місцевість. 

•Власники ділять земельні ділянки на кілька частин, 
залишаючи вузький поздовжній проїзд до цих ділянок. 
Після повного продажу цих часток та їх забудови новими 
господарями, виникають проблеми, пов’язані з 
неможливістю під’їзду пожежних автомобілів, 
встановленню електроопор тощо. 

На засіданні було опрацьовано протокол Державної 
надзвичайної протиепізоотичної комісії Броварської 
райдержадміністрації щодо виявлення сказу тварини в 
с.Літки. Відповідно до цього, комісією було оголошено 
неблагополучною по сказу тварин частину території 
Броварського району в радіусі 10 кілометрів від вогнища 
сказу та розроблено комплекс заходів, серед яких: 

-оброблення від сказу тварин в зазначеній зоні; 
-перевірка диких тварин на наявність сказу; 
-ліквідація стихійних звалищ; 
-відловлювання безпритульних тварин. 
До відома жителів Придесення: у випадку укусів 

свійських тварин – зверніться до лікаря, а тварину 
тримайте на прив’язі чи у вольєрі до перевірки 
відповідними службами. 

У випадку виявлення безпритульних тварин та 
можливих підозр на сказ – повідомляйте старосту свого 
села. 

Номери телефонів старостинських округів 
Зазимської сільської територіальної 

громади 
 

Зазимська сільська рада      (04594) 29-281, 29-317 
с.Погреби                                              (04594) 76-218 
с.Пухівка                                  (04594) 26-145, 26-235 
с.Рожни                                                 (04594) 25-384 
с.Літки                                      (04594) 24-084, 24-325 
с.Літочки                                               (04594) 36-044 
 
 



 
 

 
 

 

14 грудня Україна вшановує ліквідаторів аварії на ЧАЕС 
 

Заходи до Дня ліквідатора аварії на ЧАЕС відбулися в 
кожному старостинському окрузі Зазимської СТГ. Зранку 
біля пам’ятників та пам’ятних дошок зібралися ті, хто в 
боротьбі з невидимим ворогом врятували світ. Разом зі 
священниками присутні помолилися біля меморіалів та 
поклали квіти в пам’ять про тих, кого вже з нами немає. 

А по обіді урочистості відбулися в с.Літки, де 
відкрили пам’ятник ліквідаторам із зображенням 
ікони «Чорнобильський Спас». На відкритті були 
присутні старости сіл, керівництво громади, 
керівництво Броварської районної державної 
адміністрації та районної ради, ліквідатори та жителі 
Придесення. 

Значну допомогу в будівництві пам’ятника надав 
підприємець Тридід Олег. 

Опісля на ліквідаторів чекала концертна 
програма-реквієм в Літківському будинку культури, 
яка була наповнена переглядом відеофільмів за 
участю ліквідаторів, виступами творчих колективів та 
співаків, промовами присутніх. 

Районне керівництво та ГО «Чорнобильський 
Спас» відзначили подяками ліквідаторів Придесення. 

Також подарунки всім ліквідаторам, які проживають на 
території громади, вручила Зазимська сільська рада. 

Дякуємо КЗ «Центр культури, дозвілля і спорту» та 
старостам за організацію і проведення заходів в 
населених пунктах громади.  

Не забувайте тих, хто врятував світ! 
Підтримуйте ліквідаторів та вдів ліквідаторів! 

 
 

Новий шкільний автобус для Пухівського ЗЗСО 
 

10 грудня Пухівський заклад загальної середньої 
освіти отримав вагомий подарунок – новий 
шкільний автобус. 

Новий транспортний засіб, обладнаний всім 
необхідним для комфортного і безпечного 
пересування дітей. 

Загалом шкільний автопарк Київщини 
поповнився 23-ма новими шкільними автобусами, 
два з них облаштовані для перевезення дітей з 
особливими потребами і направлені до інклюзивних 
закладів Київської області. Київська обласна рада 
виділила 13,78 мільйонів гривень на їхнє придбання. 
Ще 29,5 мільйонів гривень виділили з державного 
бюджету. 

Як зазначив сільський голова Віталій Крупенко, 
такий подарунок – це відзнака злагодженої спільної 
роботи громади.  

«Мені приємно, що у нас відбуваються зміни. 
Ми реформуємося, об’єднуємося і маємо 
позитивні результати роботи. Шкільний 
автобус – це, в першу чергу, безпека дітей, це 
турбота про наше майбутнє. На цьому 
зупинятися не будемо. Наше завдання, щоб наші 
діти отримували якнайкращі умови для 
навчання. Дякуємо Київській обласній державній 
адміністрації і всім причетним до реалізації 
програми за турботу про наших дітей», – 
прокоментував подію сільський голова В.Крупенко. 

 
Автор: Кривобок Наталія 

Життя громади 



Початок новорічних свят в Придесенні 
 

19 грудня Україна святкує чудовий день Святого 
Миколая. 

Найбільше Миколай намагається 
піклуватися про дітей та кладе їм під 
подушку подарунки. 

Святий завітав і до дітей Придесення 
та разом з Зазимською сільською 
радою, підприємцями та активістами 
створив для них казкову атмосферу. 

Спочатку 19 грудня в заміському 
комплексі «Авантюрист» для 75 дітей 
громади із соціально незахищених груп 
населення пройшов новорічний 
концерт. А надвечір працівники Служби 
у справах дітей та сім’ї разом із членами 
Молодіжної ради розвезли дітям 
Придесення ще й цукерки. 

20-21 грудня в Літківському будинку 
культури пройшли новорічні концерти 
для учнів закладів освіти Зазимської 

сільської ради, який організували вихованці та працівники 
КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» при підтримці 

Управління освіти, 
культури, молоді та 
спорту.  

Також не залишився 
осторонь колектив 
Panianka Fitness, який 
напередодні провів 
тиждень благодійних 
тренувань. Спільно з ФК 
«Десна» (Погреби) та 
магазином Family Store 
вони накупили багато 
подарунків та передали 
їх маленькій дівчинці, 
яка проживає в нашій 
громаді. 

 
 

Новий харчоблок в Рожнівську школу 
 

22 грудня представники Національної асоціації 
громадського харчування Олександр Хмаренко та повар-
технолог Роман Коломоєць провели навчання та 
випробування нового технологічного обладнання, що 
встановлено в харчоблоці Рожнівській філії Пухівського 
ЗЗСО. 

Нагадаємо, що у 2021 році за кошти місцевого 
бюджету Зазимської громади було зроблено капітальний 
ремонт харчоблоку на загальну суму 1 млн. 200 тис. грн. та 
закуплено нове сучасне обладнання для приготування їжі 
за новітніми вимогами та стандартами НАССР на загальну 
суму 859 тис. грн. 

Для повноцінної роботи шкільного харчоблоку було 
закуплено: тістоміс, картоплечистку, комбайн для 
нарізання овочів, марміти, м’ясорубку, електроплиту та 
найбільш вагоме придбання– пароконвектомат. 

Нові технологічні підходи до приготування давно 
відомих страв зі шкільного меню дозволять зберегти 
максимум корисних властивостей продуктів. А відтак це 

дасть можливість ввести в раціон учнів більше овочів, аби 
вони отримували більше вітамінів та були здоровішими. 

Давно відома істина – чим привабливіші страви, тим із 
більшим задоволенням їх споживають діти. Сучасні 
технології дозволяють зберігати форму і колір продуктів з 
максимальним збереженням смакових властивостей. 

Одна з таких переваг за чудо-технікою – 
пароконвектоматом, який має численну 
кількість функцій для приготування страв. При 
цьому використовується мінімальна кількість 
олії. Їжа готується швидко. Спеціальні функції 
парообробки продуктів зберігають корисні 
властивості, а їжа виглядає привабливою і 
смачною. Багатофункціональність машини 
значно полегшує процес приготування і 
урізноманітнює меню. Адже одночасно в 
паровій шафі можна готувати кілька страв. 

Про всі ці тонкощі та сам процес 
приготування їжі і розповідали представники 
Національної асоціації громадського 
харчування під час презентації, до якої 
долучилися сільський голова Віталій Крупенко, 
староста с.Рожни Володимир Кабиш, директор 

Пухівського ЗЗСО Ірина Гриценко, начальник управління 
освіти, культури, молоді та спорту Наталія Щиголь, 
працівники Рожнівської філії та працівники управління 
освіти, культури, молоді та спорту.  

Для більш наочного прикладу у процесі навчання 
спробували приготувати деякі страви та продегустувати їх: 
гарнір з гречки та рису, курячі котлети, омлет, рибу 
смажену та на пару. 

Дещо невпевнено та побоюючись знайомилася з 
новими «працівниками» кухні кухар Тетяна Семенюк. Та 
за пару годин навчання вже сміливо з посмішкою 
орудувала технікою. 



«Нове – незнайоме, тому і страшно. Але до всього 
можна звикнути і прилаштуватися», – прокоментувала 
Тетяна Миколаївна. 

З 10 січня 2022 року школа приступає до харчування 
по-новому. Тож уже після зимових канікул школярі будуть 
харчуватися здоровою правильною їжею. 

Нагадаємо, що з нового 2022 року всі школи 
Зазимської громади переходять на самостійне 

харчування. Таке завдання поставив перед керівниками 
навчальних закладів сільський голова Віталій Крупенко. 
Також Віталій Вікторович наголосив на тому, що зі свого 
боку буде робити все для того, аби харчоблоки всіх шкіл 
відповідали новітнім стандартам НАССР, були забезпечені 
новим технологічним обладнанням, а діти в закладах 
харчувалися смачною здоровою їжею, що є запорукою іх 
здоров’я. 

 
Автор: Наталія Кривобок 

 
Територіальна оборона та Придесення 

 

З 1 січня 2022 року вступає в дію Закон України «Про 
основи національного спротиву». Щоб ефективно 
запрацював цей закон, буде прийнято ще близько 20 
нормативно-правових актів, які будуть деталізувати 
функціонування тероборони та руху спротиву. На даний 
час в процесі схвалення Кабінету Міністрів України 
перебуває 14 проєктів. 

Однак формування структури Сил територіальної 
оборони вже розпочалося. Зокрема, в Броварському 
районі формується штаб батальйону, в якому за штатом 
має працювати більше 40 військових на контракті. 
Очевидно, що після формування штабу розпочнеться 
активна фаза формування підрозділів (роти, взводи, 
відділення). З метою більш ефективного формування 
підрозділів жителями Придесення, в Зазимській сільській 
територіальній громаді вже почали роботу з пошуку 
вмотивованих людей, які хочуть вступити до тероборони. 
Такий підхід дозволить включити всіх придесенців 
до одного підрозділу, що матиме в майбутньому 
низку позитивних моментів: 

•зменшення хаотичності під час завершального 
комплектування батальйону; 

•покращення в підрозділі рівня 
взаємопорозуміння і взаємодопомоги; 

•створення більш сприятливих психологічних 
умов для учасників тероборони; 

•можливість більш ефективного залучення 
учасників підрозділу тероборони до заходів 
національно-патріотичного виховання молоді; 

•проведення додаткових заходів з вивчення 
місцевості громади та сприяння в створенні 
належних умов захисту населення та території.  

На зустрічі з сільським головою Крупенком В.В.      
29 грудня було обговорено участь громади в 
ефективному долученні до процесу формування 
тероборони в районі. (Попередня зустріч відбулася з 
жителями громади 27 грудня в будинку культури в 
с.Рожни). За результатами зустрічі було вирішено в 
січні 2022 року: 

•скласти попередній список бажаючих вступити в 
тероборону; 

•попередньо визначитися з кандидатурою 
командира взводу. 

Зібрану інформацію буде передано керівництву 
штабу батальйону тероборони для наступного 
опрацювання та узгодження. 

Що потрібно, щоб бути в теробороні: 
-зібрати і подати пакет документів; 
-укласти контракт резервіста; 
-раз в рік брати участь в навчально-польових зборах (1-

2 тижні); 
-щомісяця брати участь в стрілецьких днях з метою 

відпрацювання навичок роботи в команді та зі зброєю 
(рекомендовано); 

-долучатися до додаткових заходів в межах 
погодженого штабом Плану роботи (за бажанням). 

Але для початку вистачить повідомити про своє 
бажання вступити до тероборони. Номери телефонів: 
099-132-65-55, 063-615-93-64, 093-630-92-31. 

Головна ціль тероборони: на випадок війни знати, що 
роботи, кого захищати і від кого чекати допомоги! 

Це не мілітаризація суспільства. Це посилення 
обороноздатності держави та підвищення свідомості її 
громадян.  



Скористайся Громадським бюджетом – втілюй в життя свою ідею 
 

Новий рік – нові можливості! 
З 1 січня 2022 року починає роботу Громадський 

бюджет Зазимської сільської ради. 
Це ваша можливість реалізувати свій проект, який буде 

корисний для громади та вашого населеного пункту. 
Вся процедура від подання заявок до визначення 

переможців буде відбуватися на платформі E-DEM. Деталі 
на сторінці «Громадський бюджет» в меню «Для 
громадян». 

Що потрібно, щоб ваш проект переміг і мав фінансову 
можливість для реалізації? 

•З 1 січня по 13 лютого 2022 року вибрати ідею, 
заповнити форму заявки, прикріпивши список зі 
щонайменше 10 людей, які підтримують цей проект. 

•Після розгляду (14-28 лютого) проекти виставляються 
на голосування. 

•Голосування відбувається з 1 по 31 березня. 
•З 1 квітня визначаються переможці та починається 

процес реалізації цих проектів. 
Важливо! 
•Функції «Подати проект» та «Голосування» доступні 

лише у вказані періоди часу. 
•Максимальна кількість переможців – 4, на які 

виділятиметься по 250 тис.грн з місцевого бюджету 
(існують також виключення, що зазначені в Положенні). 

•Подавати, підтримувати та голосувати можуть жителі 
Зазимської сільської територіальної громади, які 
зареєстровані в одному із сіл громади. 

•Щоб ваш проект переміг ви можете проводити власну 
інформаційну кампанію на підтримку проекта. 

Бажаємо цікавих ідей та успішних проектів! 

 

Щодо питання сміття 
 

14 грудня в с.Літки почалися роботи із зачищення 
стихійного сміттєзвалища, яке розташоване по вул.Лісова 
(район «Радгоспних озер»). 

Лише за перший день комунальним підприємством 
«Рожнівське» було вивезено 35 куб.метрів відходів! 
Приблизно стільки ж було вивезено наступного дня. 

Це сміттєзвалище є результатом дворічного 
«відповідального» ставлення людей до природи і свого 
села. 

Сподіваємося, що надалі таких стихійних сміттєзвалищ 
в громаді ставатиме все менше і менше, а люди почнуть 
жити в гармонії з природою та дотримуватися правил 
збору сміття, які діють в громаді! 

  
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). 

 
 

Медичні декларації потрібно укласти заново 
 

Галузь охорони здоров’я в Україні стрімко змінюється. 
Для територіальних громад це чудова можливість 
навчитись керувати пацієнтопотоками серед мережі 
медичних закладів та контролювати доцільність 
співфінансування цієї сфери з місцевих бюджетів. Крім 
того, розвиток медичної допомоги на місцях є 
найефективнішим засобом досягнення справедливого 
розподілу та раціонального використання коштів, 
підвищення результативності роботи. 

Саме тому своїми рішеннями Калинівська селищна 
рада та Зазимська сільська рада відповідно створили 
Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Калинівської 
селищної ради Броварського району Київської області. 

В структуру центру входять наступні відокремлені 
структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної 
особи: 

Зазимська територіальна громада 
1. Літківська медична амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 
2. Зазимська медична амбулаторія загальної практики 

сімейної медицини 
3. Погребська медична амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 



4. Пухівська медична амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини 

5. Рожнівська медична амбулаторія загальної практики 
сімейної медицини 

6. Літочківський фельдшерський пункт 
Калинівська територіальна громада 
1. Калинівська медична амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 
2. Красилівська медична амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 
3. Рожівський фельдшерський пункт 
4. Квітневий фельдшерський пункт 
На жаль, декларації, які були укладені з сімейними 

лікарями зазначених медичних закладів, автоматично 
анулюються 31 грудня 2021 року. 

З 03 січня 2022 року ви зможете укладати декларації з 
сімейними лікарями вашої територіальної громади, для 
цього потрібні наступні документи: 

паспорт громадянина України або ID картка, РНОКПП 
(ідентифікаційний код) і номер мобільного телефону. 

Якщо потрібно підписати декларацію для дитини до 14 
років — свідоцтво про народження дитини, паспорти обох 
батьків та номер мобільного телефону одного з батьків. 

Номери телефонів медичних амбулаторій 
Зазимської сільської територіальної громади: 

Зазимська – 04594-29-3-16 
Погребська – 04594-76-2-16 
Пухівська – 04594-26-2-36 
Рожнівська – 04594-25-4-24 
Літківська – 04594-24-3-32

 
 
 

 
 
 

 

День Святого Миколая 
 

Діти дуже люблять зимові свята! Вони з 
нетерпінням чекають їх настання, щоб зануритися в 
атмосферу чарівництва, радості і веселощів, а потім 
знайти під ялинкою довгоочікуваний подарунок. 
Відкриває новорічні свята – День Святого Миколая. 

Комунальним закладом «Центр культури, 
дозвілля та спорту» Зазимської сільської ради було 
організовано проведення свята до Дня Святого 
Миколая, для дітей нашої громади. 

20-21 грудня на базі Літківського будинку культури 
були проведені 4 вистави, в яких приймали участь 28 
дітей театрального гуртка «Маски» та 35 дітей 
зразкового хореографічного колективу «Престиж». 

Працівники Літківського будинку культури 
зробили свою роботу, як завжди, на високому рівні та 
показали свій професіоналізм. Керівник гуртка 
«Маски» Наталія Микитко була головним 
постановником казки під назвою «Чарівна паличка 
Миколая». Дивовижна хореографія зразкового 
хореографічного колективу «Престиж» під керівництвом 
Світлани Німчин була незамінним наповненням 
театралізованого дійства. Директором Літківського 
будинку культури Ганною Кожушко було особисто 

продумано та оформлено сцену, фотозони, а також 
забезпечено гідну звукорежисуру дійства.  

Головною винагородою для організаторів та учасників 
були щирі емоції та гучні оплески глядачів. 

 
Андріївські вечорниці 

 

13 грудня всі християни вшановують пам'ять апостола 
Андрія Первозваного. Українці вшановують його по-
особливому, оскільки саме його вважають тим, хто за 
стародавньою легендою приніс християнство на «київські 
гори». Говорячи про проповіді апостола на «київських 
горах», посилаються на Нестора літописця, який у «Повісті 
Временних Літ» наче процитував слова апостола Андрія 
до своїх учнів після того, як апостол заночував з ними на 
березі Дніпра, під горами. За словами літописця, це 
відбулося саме там, де стоїть Андріївська церква, начебто 
та гора, на якій апостол Андрій поставив свій хрест . 

Вже стало доброю традицією вшановувати це свято 
Андріївськими вечорницями, тому що серед осінньо- 
зимових свят воно є найцікавішим, від нього віє чарівною 

староукраїнською стихією. Ось і цьогоріч 13 грудня не 
забарилося свято і  на Придесення, зібрались дівчата на 
вечорниці в селі Пухівка і «добро святкували – Андрія 
прославляли» в сільському будинку культури. Добрі 
господині Світлана Флоріна та Олена Слюсар гостинно 
зустріли гостей, на які зібралися  ансамбль «Пухівчанка» 
(художній керівник Василь Кожушко), дитячий 
фольклорний ансамбль «Перепілочка» з Зазимського  
сільського клубу (керівник гуртка Оксана Туліка), 
акомпаніатор Георгій Багдасар, учні Пухівського ЗЗСО під 
керівництвом Оксани Бахіної та Ганни Костюк. Проходили 
вечорниці як в давнину – в гарній український оселі 
господиня свята розповідала про традиції вечорниць, 
приправивши їх нотками сучасності та гумору. На 

Наша творчість 



вечорницях лунала щира українська пісня, народні 
приказки та прикмети, гули танці під чудову мелодійну 
музику, святковий стіл був наповнений українськими 
національними стравами. Випікали, прикрашали та 
кусали калиту. Це був самий урочистий момент, діти 
радісно під пісні з величезним задоволенням намагалися 
її відкусити. По закінченню гри калиту знімали зі стрічки и 
роздавали всім присутнім на святі. Ось так дружно, в 
невимушені атмосфері спілкування, свято добігали кінця. 

Перед нами ожили ігри та забави нашого народу . Учні 
і всі гості були дуже задоволенні як від побаченого 
дійства, учасниками якого вони були, так і від того, що в 
них відкрилась ще одна неповторна сторінка  української 
минувшини. 

Місяць молодий на небі, 
Зіроньки сіяють звечора 
Що на Андрія доленьку шукають. 
Хлопці йдуть, щоб у селі 
Збитки робити, 
А дівчата палять свічки, 
Будуть ворожити. 
Зеркало, вода, пшеничка, 
Когута до хати, 
Який буде чоловік, він має сказати. 
В дзеркало як подивився – 
Чоловік ледащо, 
Як водички він напився – доленька пропаща. 
Як почав зерно клювати! 

Радості без меж, буду мати 
Господаря, і достаток теж.   
Як казали наші бабці, вийди на дорогу 
Та питайся у мужчини, яке Ім'я в його. 
Підійшов сусід Іван. 
Що в нього питати?! 
Іван буде Чоловік. 
Де тепер шукати? 
Повний місяць в небі, вийде на поріг 
Де собаки Будуть гавкати ,звідти й чоловік. 
 Вийшла, стала на порозі, тишина гуляє, 
Як загавкало в сусіда, 
Сина ж там немає?! 
Ми котлеток наробили, кота пригощаєм, 
Чию першу котик  з'їв – та фату вдягає. 
Чи то кіт був не голодний, чи котлетки не такі, 
Не з'їв жодної він зовсім, 
Понадкушував усі! 
Дзеркало ми під подушку на ніченьку клали, 
Заглядали зранку в його, долю там шукали. 
Чобітки свої складали з кутя до порога, 
Чий останній буде в дверях, то щастя від Бога. 
Чи то заміж поспішали, чи то ніч казкова, 
Вірили ми щиро в диво, ніч не спали вдома. 
Як нам весело було, колядки колядували 
Кожна проживає долю, що на небі склали. 
Було це дуже давно, це не сон і не кіно, 
На Андрія вечорниці так гуляли молодиці! 

 
Статті підготовлено Комунальним закладом 

«Центр культури, дозвілля та спорту» 
 

 

Новий рік 
 

Вже у дорозі Новий рік іде до нас 
Рахуєм дні й чекаєм цей час 
Без сумніву прийде цей день і час 
В нове життя відкриє двері він для нас. 
Давай зустрінем Новий рік гостинно 
Із хлібом й сілью, із любов’ю і теплом 
І прийде Новий рік – це неодмінно 
З надією і вірою, й добром. 
Хай Новий рік буде здоровим і приємним 
Для всіх людей у мирі й злагоді взаємним 

Щоб без тривоги кожен день ми зустрічали 
Журби і відчаю ніде не відчували. 
Щоб були мирні небо і земля 
І були чистими наші ліси і поля 
Та сильні духом, мудрі люди скрізь були 
Знищили зло, смерті дороги не дали. 
Проб’ють куранти і настане Новий рік 
Нехай щасливим буде він для всіх 
Хай Новий рік кожен з радістю зустріне 
Говорить, думає, живе і вільно мріє. 

 

Марченко Тамара 
 

 
Наречена на білому коні 

 

Заблукала у дорозі десь зима 
По-осінньому все вітер свище й дощ іде 
Грудень-місяць, снігу все нема 
Може з Новим роком все ж прийде? 
Тож прийде зима, така красива й ніжна 
З морозцем, та головне, щоб була сніжна 
Ніби шовком білосніжним все покриє 
Снігом землю і рослини всі зігріє. 

Біла, чиста і в усьому гарна 
Мороз, іней, хуртовини, біле море 
З небом ясним, з сонечком, нехмарна 
Тож по-справжньому прийде зима вже скоро. 
Допоможе вітер й ніби в танці 
Закружляє він сніжинки в дивнім вальсі 
Наречена в срібному вбранні 
Прилетить до нас на білому коні. 

Марченко Тамара 



Земля України 
 

Без перебільшення найкраща в нас земля 
Моря, ліси, річки і гори, і поля 
І молодь наша, в основному золота 
Тому живе наша країна неспроста. 
А мова в нас найкраща, солов’їна 
Гаї, сади, просторі полонини 
Співуча майже кожна в нас родина 
Краса землі – це наша Україна. 
І є святиня нашої землі 
Хліб Український – голова усьому 

Він проростає із зернини на землі 
Тому могутня, незрівнянна сила в ньому 
Благословенний хліб, святковий та щоденний. 
Але ніколи не буває він буденний 
В дальню дорогу з хлібом проводжають 
Щирих людей із хлібом зустрічають. 
Трудолюбиві, чемні, добрі люди 
В Україні вони є всюди 
Радує душу, що на світі є вона 
Була і буде, Українська все ж земля. 

 

Марченко Тамара 
 

Надія на прекрасне 
 

На долонях промінець сонця згасає 
Промайнули теплі літні дні 
І лелек в гніздечку вже немає 
Відлетіли в дальнії краї. 
І сумують без лелек гніздечка 
Виглядають ніби з висоти 
Не летить, бувало, десь лелечка 
Радість прийде вже лиш навесні. 
Осінь все вдягла в золоте вбрання 
Мало радості без сонечка й тепла 
Прийшла осінь дощова, холодна, рання 
Вже й з морозом, непривітна, навіть зла. 
Запізнилась, розцвіла квіточка ніжна 
Та, на жаль, собі лиш на біду 

Бо вже близько і зима морозна, сніжна 
Тож прикрию, дочекаємся весну. 
Білокора над ставком берізка 
Ніби подих затаїла та стоїть 
Мабуть хоче зберегти золоте листя 
Щоб не обірвав вітер за мить. 
Бо на кленові один лише листочок 
Жалібно на гілочці тремтить 
Мабуть лячно, що холодний вітерочок 
Обірве його і швидко полетить. 
Не журіться, деревця, птахи і люди 
Пройде осінь і закінчиться зима 
Оживе все, буде добре всюди 
Бо прийде чарівниця весна.

 

Марченко Тамара 
 

Ранок восени 
 

З-під ковдри ночі прокидалось село 
Сонце встало і ним милувалось 
Пан Туман згортав біле своє шатро 
Небо чисте, як в озерці щойно вмивалось. 
Гімн села скрізь співали півні 
В беквокалі було усе птаство 
Лиш добро привертають ранкові пісні 
Розумію, прокинулась вчасно. 
Килим осені вже на землі 
Кожне дерево ним переймалось 

Так хотілось побігати по ньому мені 
Як в дитинстві, чомусь пригадалось. 
Голі дерева стоять у саду 
Лише грушка висить – забули зірвати 
Червоніла й калина у всіх на виду 
Посадила цей кущ мені мати. 
Збережу у душі цю красу 
Як епіграф до днів прийдешніх 
Запах осені в дім принесу 
Так люблю я цей край безмежний.

 

Негода Галина 
 
 
 

 

Юні вихованці СК «Патріот» здобувають нагороди 
 

З 13 по 17 грудня 2021 року в м.Дніпро відбувся 
всеукраїнський турнір з боксу серед дівчат 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009 р.н. та хлопців 2004-2005р.н. 

Нашу команду, та Броварщину загалом, представили 
вісім чоловік, шестеро з яких здобули медалі: 

1 місце – Сергієнко Дар’я (54 кг) – СК «Патріот», 
Калинівська ДЮСШ, тренери Тюрін Сергій, Череп 
Олександр.  

2 місце – Давиденко Артем (48 кг) – Броварський СФК, 
тренер Ведмеденко Дмитро). 

 

Спорт 



2 місце – Михайлов Влад (54 кг) – Броварський СФК, 
тренери Шовкопляс Вадим, Ведмеденко Дмитро. 

3 місце – Тюріна Анастасія (36 кг) – СК «Патріот», 
Калинівська ДЮСШ, БСФК, тренери Тюрін Сергій, 
Ведмеденко Дмитро. 

3 місце – Петрук Євангеліна (44 кг) – СК «Патріот», 
Калинівська ДЮСШ, тренери Тюрін Сергій, Череп 
Олександр. 

3 місце – Старунова Марина (70 кг) – СК «Патріот», 
Калинівська ДЮСШ, тренери Тюрін Сергій, Череп 
Олександр. 

Вдячні організаторам турніру та особисто 
заслуженому тренеру України Сергію Батракову за 
чудове свято боксу! 

 

Сергій Тюрін 

 
 
 

 

 

Свиноїдська Атлантида 
 

За даними на 1859 рік у казенному селі Свиноїди 
Остерського повіту Чернігівської губернії мешкало 206 
осіб (105 чоловічої статі та 101 — жіночої), налічувалось 40 
дворових господарств. 

З середини XX століття село Свиноїди не існує як 
самостійна адміністративна одиниця і є частиною 
с.Рожни. 

По завершенню Другої світової війни сільська рада 
повідомила таке: «Зайняте у вересні 1941 року. В рабство 
вороги вивезли 63 чоловіки. 20 вересня 1943 р. спалили 
все село, всі 176 хат». 

Найдавніші письмові українські джерела про наш край, 
які дійшли до нас, описують події, пов'язані з селом 
Свиноїди. Це судові справи за володіння свиноїдськими 
землями між остерським боярином Семеном 
Рожиновським і київськими монастирями. Цим 
документам більше 400 років і написані вони тодішньою 
українською мовою. Зберігаються ці справи в інституті 
рукописів Національної бібліотеки України імені В. І. 
Вернадського, інших державних архівах. Ще з 1569 р. 
Свиноїди відомі як цінне і давнє володіння Видубицького 
монастиря. А у 1576 р. Семен Рожиновський робить наїзд 
на спірні церковні землі, виправдовуючись тим, що не 
встановлено точних кордонів монастирських земель і 
його власних володінь. 

У 1581 р. село належить монастирю Святої Софії. В 1583 
р. син Рожиновського Іван грабує володіння Софійського 
монастиря. У 1605 р. київський митрополит Потій 
скаржиться на захоплення церковних володінь у с. 
Свиноїди Юрієм Рожиновським. Мова йде про церковні 
землі в урочищі Ховмиця над Десною. Близько 1615 р. 
свиноїдські землі переходять до Києво-Печерської лаври, 
а ще пізніше знову повертаються до володінь 
Видубицького монастиря. Але вічні суперечки за 
свиноїдські землі не було припинено. Земельні суперечки 
із свиноїдцями ведуть і в наступному столітті літківські 
міщани, а за ліси — димерські казенні люди. 

Свиноїди – це єдине броварське село, яке колись 
лежало на правому березі Десни, хоч свиноїдські землі 
здавна були на обох берегах Десни. Те правобережне 
«старе село» стояло не на самому березі Десни, а в 
урочищі Орлівське-Дубовій, де в старовину росли 
«страшенні» дуби. Це була частина великої історичної 
річкової діброви-дубешні. 

Традиційне заняття сільського населення в давнину — 
рибальство і розведення свиней. Свиней випасали в 
ближніх дібровах, на деснянських островах, часто 
годували рибою. Від того давнього промислу село і 
дістало свою назву — Свиноїди. Та ця давня назва-кличка 
села могла виникнути тільки за наявності поблизу 
поселення людей, які не їли свинини. Такі традиції 
характерні для східних степових народів, які м'ясо свині 
вважають нечистим. Саме таким і могло бути сусіднє село 
Рожни, що належало князю Юрію Івантичу Половцю, який 
мав половецьку челядь. Про східне походження свідчать і 
родові рожнівські прізвища Мехед, Кабиш та інші. 

Та й традиції скотарства були різні. На лівому 
заплавному березі, за переказами, випасали тільки 
велику рогату худобу. Це традиції степового скотарства. 
На правому березі сформувалася в давнину традиція 
лісового та лугового випасу свиней. Така відмінність 
промислу жителів Свиноїд стала характерною. 

Можна сказати, що маємо справу з найбільш давнім 
автохтонним слов'янським населенням, яке зберігало 
залишки можливо ще трипільської традиції 
господарювання. 

Ще один із варіантів переказу про заснування села 
ґрунтується на належності цих земель до володінь 
«генерала Свиноєдова». Польські люстрації називають 
село Слобідкою Деснянською, в якій налічувалось 14 
дворів. 

За рум'янцевським переписом, у селі налічується 18 
хат, 81 житель. Селяни належали капітану Ганському з 
родини київських полковників. Про родину Ганських, 
«яким багато сіл і хуторів, земель подарував цар Петро», 

Історія рідного краю 



ходили легенди. Одну з них у 1862 р. опублікував у 
журналі «Основа» Митро Олелькович. Тут же вміщено і 
оповідь «Проскурка», записану в с.Калита від козака 
Федора Сгоренка Михайлом Александровичем. 

Справжніми катастрофами-потопами були для села 
деснянські повені. Найбільша з них це знаменита 
очаківська повінь 1845 р. на Десні і Дніпрі. Вода піднялася 
на сім метрів і зруйнувала Старе село. Вцілілі жителі 
переселились на лівий берег, де на найвищому місці 
свиноїдської гряди заснували нове село. Катастрофічна 
повінь 1845 р. негативно позначилася на економічному 
розвитку майже всіх деснянських сіл. За переписом 1858 
р., деснянські села за кількістю жителів значно 
поступаються землеробським сухопутним селам. У нових 
Свиноїдах налічувалось лише 40 дворів і 206 казенних 
селян. Навіть населення Києва після тієї повені 
зменшилося з 50 тис. чоловік (1845 р.) до 42 тис. чоловік: 
(1850 р.). Та село все ж відродилося і перед 1917 роком 
налічувало майже 200 дворів. Ганські мали володіння і в 
Жердові. Саме туди найчастіше переселялись жителі 

Свиноїд. Цей процес відбувався і в радянські часи, коли на 
суходіл, у жердівську комуну переселилося багато 
свиноїдців. У роки останньої війни через село проходила 
дорога на Лютізький плацдарм. Генерал Людвік Свобода 
згадує Свиноїди як місце переправи чехословацької 
бригади. 

Село і зараз як на острові. Околиці села омивають 
заплавні річки — Красна Лука, Подомірна, Хмелиця. 
Сільські кутки — Вигін, Шлях, ГІісок, Подомірна. На схід від 
села урочища Горби, Хмелиця, Горохов'є, Броди, Пасіки, 
Великі і Малі Ольшани. На південь — Ведмедик, 
Осокорник. За Десною, де печище Старого села, — дуже 
давнє урочище Солов'ївка (ліс і річка), річка Кобилка. 

Свиноїдське урочище Красна Лука, Подомірна, 
Ведмежий Борок, Кобилка, Свиноїдський Борок, поле і 
нива Ховмища Свиноїдські відомі як топоніми з письмових 
джерел ще 1645 р. 

Характерними є й прізвища давніх свиноїдських родів: 
Батюк, Боровик, Лисенко, Макаренко, Пастушенко, 
Толочко, Хоменко. 

Джерело: http://donas.in.ua 

 
 
 

Щодо поховання на кладовищах Зазимської СТГ 
 

Питанням поховань та благоустроєм кладовищ 
займається комунальне підприємство «Зазим’є-
Будсервіс». З метою ефективного утримання та 
функціонування кладовищ визначено наглядачів, до яких 
можна звертатися з питань поховань та благоустрою цих 
кладовищ: 

Кладовища в селах Погреби і Зазим’я – Січний 
Володимир Іванович, 096-129-29-22; 

Кладовища в селах Пухівка і Рожни – Устіч Микола 
Іванович, 097-915-18-20; 

Кладовища в селі Літки – Руденко Микола 
Михайлович, 096-897-67-43; 

Кладовища в селах Літочки, Соболівка – Матвієнко 
Олексій Олексійович, 067-895-02-32. 

Також в громаді є два автомобілі ритуальних служб: 
в с.Рожни (тел.067-465-70-83); 
в с.Погреби (звертатися до старости с.Погреби 04594-

76-2-18).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оголошення 

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 розкажіть 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). 
 

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! 
 

 

mailto:PavloKryvobok@ukr.net
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Зазимська сільська рада, колеги, родичі та 
друзі вітають з днем народження ювілярів: 

Рижа Валентина Василівна, жителька с.Зазим’я – 16 грудня – 70 років 
Корнійчук Володимир Костянтинович, житель с.Зазим’я – 9 січня – 65 років 
Калениченко Марія Іванівна, жителька с.Зазим’я – 20 грудня – 70 років 
Зіненко Валентина Василівна, жителька с.Зазим’я – 5 січня – 70 років 
Кучерявий Леонід Володимирович, житель с.Зазим’я – 6 січня – 70 років 
Особа Віра Олександрівна, жителька с.Зазим’я – 10 січня – 80 років 
Коваль Віктор Васильович, житель с.Зазим’я – 3 січня – 70 років 
Радченко Софія Андріївна, жителька с.Зазим’я – 15 січня – 80 років 
Ващенко Наталія Вадимівна, жителька с.Зазим’я – 19 січня – 70 років 
Мазур Ганна Василівна, жителька с.Зазим’я – 7 січня – 70 років 
Руденко Григорій Миколайович, житель с.Зазим’я – 17 січня – 60 років 
Якуша Геннадій Геннадійович, житель с.Зазим’я – 1 січня – 65 років 
Яковенко Наталія Федорівна, жителька с.Зазим’я – 10 січня – 65 років 
Троценко Марія Володимирівна, жителька с.Зазим’я – 1 січня – 75 років 
Ващенко Леонтій Семенович, житель с.Зазим’я – 5 січня – 75 років 
Мухіна Оксана Йосипівна, жителька с.Пухівка – 1 січня – 65 років 
Висоцька Ольга Кузьмівна, жителька с.Пухівка – 1 січня – 85 років 
Висоцька Софія Петрівна, жителька с.Пухівка – 1 січня – 90 років 
Кишкель Володимир Андрійович, житель с.Пухівка – 2 січня – 75 років 
Сергійчук Іван Якович, житель с.Пухівка – 2 січня – 75 років 
Філоненко Олена Іванівна, жителька с.Пухівка – 2 січня – 70 років 
Абдукарімов Петро Алламович, житель с.Пухівка – 2 січня – 65 років 
Антощук Микола Миколайович, житель с.Пухівка – 3 січня – 65 років 
Геращенко Ольга Андріївна, жителька с.Пухівка – 4 січня – 75 років 
Хілько Ганна Зиновіївна, жителька с.Пухівка – 12 січня – 80 років 
Бардаш Катерина Сергіївна, жителька с.Пухівка – 13 січня – 80 років 
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1 січня святкує свій 
80-річний ювілей жителька 

с.Погреби 
 

 

Запорожець Галина 
Юхимівна 

 

Дорога наша матуся! 
Ми тебе вітаєм! 
Щастя, добра, довголіття 
бажаєм! 
Господь хай дарує здоров’я і 
силу. 
Спасибі, рідненька, що ти нас 
зростила! 
 

З любов’ю 
діти, онуки та правнуки 

5 січня святкує свій 
60-річний ювілей жителька 

с.Зазим’я 
 
 

Троценко Ніна Михайлівна 
 

Спинити час ніхто не в змозі 
І грає ліс, і квітне сад 
На вашім сонячнім порозі 
З’явилось мудрих 60. 
 

Ваш ювілей – поважна дата 
Про це нагадувать не слід, 
А краще щиро побажати 
Здоров’я, щастя й довгих літ. 
 
 

З любов’ю 
рідні та друзі 

1 січня святкує свій 
60-річний ювілей жителька 

с.Погреби 
 
 

Ткаченко Тетяна Віталіївна 
 

За вікном стрункі смереки 
З вітром гомонять. 

Наплекали вже лелеки 
Мамі шістдесят. 

Наплекали світлу долю, 
Свято принесли 

І бажають, щоб ще довго 
З нами Ви жили. 

Ви завжди за нас в тривозі – 
В  горі гаразді. 

Гартувалась Ваша доля 
В чесному труді. 

Дорога матуся наша 
Добре серце в  Вас: 

Вам тяжка дісталась чаша – 
Виховати нас. 

І тепер турбот чимало 
Внуки задають. 

Бо в онуках – Ваша радість 
І життєва путь. 

Хай подальша Ваша доля 
Щастям пророста. 

Хай веселкою в майбутнє 
Стеляться літа. 

 

З любов’ю 
діти та онуки 
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