
 

 

 

  сайт Зазимської сільської ради: zotg.gov.ua 
 

 

 
 

Деталізуємо план роботи 
 

Попри те, що минув лише перший місяць нового року, 
громада вже може похвалитися деякими успіхами. 
Наприкінці місяця було підсумовано здобутки та 
окреслено план діяльності сільської ради та її 
структурних підрозділів. 

 
26 позачергова сесія Зазимської сільської ради. 

Засідання відбулося 20 січня. Порядок денний був 
великим. Окрім цього, було обговорено значну кількість 
питань в «Різному». 

Перед відкриттям сесії сільський голова відзначив 
жителя громади Стрельченка Євгена Володимировича (на 
фото) за значний внесок в ліквідацію наслідків сильних 
поривів вітру, що були напередодні в громаді. 

Під час засідання обговорили святкування Водохреща 
в Придесенні. Зокрема, організацію купань в селах 
Погреби, Зазим’я та Рожни. 

Новий рік вже встиг подарувати нам хороші новини: 
-на Старий Новий рік в громаді пройшов аукціон з 

продажу земельної ділянки площею 8 га. Стартова ціна 
складала трохи більше 8 млн грн. В результаті торгів 
кінцева вартість склала 15 млн грн; 

-з 1 січня розпочався прийом проектів 
до Громадського бюджету громади, в якому можуть взяти 
участь жителі Придесення (деталі на сайті в розділі «Для 
громадян»). 

Депутат Гринько Є.В. розповів по нинішній стан 
медицини в Зазимській СТГ: 

-після отримання всіх необхідних дозвільних 
документів комунальним закладом «Центр медико-
санітарної допомоги» можна буде зробити бустерну дозу 
вакцини від коронавірусу в усіх медамбулаторіях громади 
(Погреби, Зазим’я, Пухівка, Рожни, Літки); 

-також після отримання Центром ліцензії від вищих 
органів в сфері охорони здоров’я розпочнеться 
переукладнання медичних декларацій із сімейними 
лікарями (примітка: медичні декларації почали 
переукладати з 27.01.2022 р.). 

Начальник управління фінансів Зазимської сільської 
ради відзвітувала про виконання місцевого бюджету в 
2021 році. Зі звітом можна ознайомитися на сайті 
громади.  

 
Нарада сільського голови з керівниками структурних 

підрозділів, комунальних підприємств Зазимської 
сільської ради та старостами відбулася 25 січня. 

Обговорювали такі питання: 
31 січня набирає чинності наказ МОЗ України щодо 

доповненого переліку професій, виробництв та 
організацій, працівники яких підлягають обов‘язковим 
профщепленням. Відстороненню від роботи підлягають 
невакциновані працівники органів місцевого 
самоврядування, закладів охорони здоров’я державної 
та комунальної форм власності, комунальних 
підприємств, установ, організацій. 

Отож працівників апарату сільської ради та 
комунальних закладів, підприємств, які не мають 
щеплення від COVID-19 мають бути відсторонені від 
роботи з 31.01.2022 року. 

На нараді в черговий раз обговорили питання пунктів 
обігріву в громаді. Всі пункти обігріву працюють 
цілодобово та безкоштовно. 

-с.Погреби – приміщення сільської пожежної команди 
(вул.Соборна, 7-а, біля бювету); 

-с.Зазим’я – приміщення сільської пожежної команди 
(вул.Широка, 6); 

-с.Пухівка – приміщення сільської пожежної команди 
(вул.Соборна); 

-с.Рожни – приміщення сільської пожежної команди 
(вул.Свободи, 41-ж); 

-с.Літки:  медамбулаторія – пров. Мельника, 5 та 
приміщення старостинського округу (перший поверх) – 
вул. Шевченка, 63. 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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Синоптики обіцяють сніжну погоду в лютому. 
Комунальні підприємства готові до боротьби із сніговими 
заметами на дорогах. Але, враховуючи погіршення 
епідемічної ситуації та велику кількість хворих серед 
комунальників, можливі затримки з розчищенням доріг. 
Тому, будь ласка, слідкуйте за прогнозом погоди та 
підготуйте себе і свій транспорт до ускладення 
переміщень дорогами громади. 

В останні дні січня почали спостерігати значне 
зростання кількості хворих коронавірусом та 
респіраторними захворюваннями. З 25 січня Погребське і 
Зазимське НВО перейшли на дистанційне навчання. 
Вирішено уважно стежити за епідемічною ситуацією в 
школах та садочках, щоб оперативно реагувати та 
переводити на дистанційну форму навчання заклади 
освіти. 

З цієї ж причини офлайн-проведення секцій та гуртків 
на найближчі тижні теж призупиняється. 

Про ситуацію в своєму секторі відповідальності 
доповів і офіцер нашої громади капітан поліції 
Самсоненко Сергій Вікторович. На даний час основна 
проблема в належному забезпеченні правоохоронної 
діяльності полягає в дефіциті кадрів. Кількість офіцерів 
громади визначається за чисельністю населення. Однак 
неофіційна чисельність жителів громади в деякі періоди 
року може перевищувати офіційну вдвічі або й більше. 
Тому реєстрація за фактичним місцем проживання має не 
тільки позитивний ефект для наповнення місцевого 
бюджету (зокрема, за рахунок сплати ПДФО), але й для 
безпеки жителів громади. 

На окремій зустрічі зі старостами сільський голова 
акцентував увагу на визначенні пріоритетних проектів та 
активній їх реалізації. Також обговорили закінчення 
ремонту в Пухівській медамбулаторії та закупівлі 
медичного обладнання і автомобіля екстренної медичної 
допомоги за рахунок субвенції з районного бюджету. 

 
Засідання виконавчого комітету Зазимської сільської 

ради відбулося 27 січня. На засіданні було розглянуто 35 
питань порядку денного. Частина питань стосувалася 
звітування роботи окремих структурних підрозділів за 
2021 рік. 

Зокрема, відділ соціального захисту та охорони 
здоров’я населення Зазимської сільської ради доповів про 
наступне: 

Соціально економічних послуг надано 1650 жителям 
громади. За участі ТОВ «ТАК-КОМПАНІ» та Броварської 
міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста 
було вручено 150 пасок людям, які потрапили в складні 

життєві обставини. ТОВ «ТАК-КОМПАНІ» за рік надала 
720 хлібобулочних виробів для жителів громади. 
ФОП «Пан Л.П.» надав 360 продуктових наборів, які 
роздані особам похилого віку та людям з інвалідністю. 

Придбано продуктових наборів для підопічних відділу 
соціального захисту та охорони здоров’я населення 
(догляд вдома) на суму 50000,60 грн. 
За кошти місцевого бюджету придбано Новорічні 
подарунки для дітей на суму 44220,00 грн. 

Через місцеву Програму «Турбота» за 12 місяців 
поточного року відшкодовано: 

-коштів на відпуск ліків для дітей з інвалідністю, 
онкохворих та хворих на рідкісні захворювання та на 
відпуск безкоштовних та пільгових рецептів при 
амбулаторному лікуванні-264583,07 грн; 

-коштів на придбання санаторно-курортних путівок 
для учасників бойових дій- 5000,00 грн; 

-коштів на відшкодування послуг зв’язку пільговим 
категоріям громадян - 36964,50 грн. 

-матеріальна допомога 100 особам постраждалих 
внаслідок Чорнобильської катастрофи та вдовам 
померлих учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС в 
сумі 62100,00 грн. 

На стоматологічні послуги пільговим категоріям 
населення громади відшкодовано 35862,00 грн за рахунок 
коштів місцевого бюджету. 

Надано матеріально-грошової допомоги жителям 
громади на лікування в розмірі майже 1,4 млн. грн. 

Службою у справах дітей та сімʼї Зазимської сільської 
ради в 2021 році, зокрема, зроблено наступне: 

-поставлено на облік дітей-сиріт; 
-підготовлено подання про присвоєння почесного 

звання «Мати-героїня» жительці громади; 
-взято участь в організації святкових заходів для 

дітей; 
-здійснено сприяння в оздоровленні та відпочинку 

дітей громади та ін. 
Детально зі звітами можна ознайомитися на 

сайті. 
Також на засіданні окремо обговорили питання 

створення підрозділу територіальної оборони на території 
Придесення. За останній тиждень до Зазимської сільської 
ради неодноразово зверталися люди, які хочуть брати 
участь в теробороні. В Пухівці та Літках було проведено 
зустрічі із зацікавленими в членстві в підрозділі. 

На даний час очікується конкретизація алгоритму дій 
від батальйону щодо подальшої роботи над реалізацією 
вимог Закону України «Про основи національного 
спротиву». 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Увага! 
Починаючи з січня 2022 року витяги про 

нормативно-грошову оцінку замовлені в 
електронному вигляді на видачу громадянам 
та юридичним особам направляються до 
Зазимської сільської ради у відділ з 
організації надання адміністративних послуг 
«ЦНАП» (с.Зазим’я, вул.Широка, 6). 

Вакансія! 
В Рожнівську школу на постійну 

роботу потрібен водій шкільного 
автобуса (категорія Д). 

За детальною інформацією 
звертатися за тел. 097-539-67-19 
(Ганна Миколаївна) 



 
 

В процесі становлення територіальної оборони 
 

29 січня в Броварському районі відбулися перші в 
цьому році навчання батальйону територіальної 
оборони. 

Більше половини учасників були новачками. 
Однак в них була мотивація і бажання навчатися. В 
очах кожного було видно жагу до нових знань та 
навичок. Адже військова справа це не тільки про 
війну. Це, в першу чергу, командна робота і 
взаєморозуміння один одного – що неабияк важливо 
й в повсякденному житті. 

Сподіваємося, що ці знання нам ніколи не 
знадобляться в реальних бойових діях. Але ми маємо 
бути готові до будь-якого сценарію. І приємно, що це 
усвідомлює все більше і більше чоловіків та жінок. 
Навчання були добровільними. А добровільно – це 
означає також і максимально вмотивовано! 

Попри незначні розміри нашої громади на фоні інших 
територіальних об’єднань Броварщини, Придесення було 
представлено цілим відділенням. І це не межа! Все більше 
людей з наших сіл цікавляться питанням територіальної 
оборони. Отже нам не байдужа доля України! 

Кожен з вас може спробувати свої сили в 
територіальній обороні – об’єднанні однодумці-патріотів 
свого краю, що разом розвивають свої вміння та навички 
на принципах добровільності та взаємоповаги.  

З метою  доведення населенню інформації про 
територіальну оборону, періодично в селах громади 
відбуваються зустрічі з чоловіками та жінками, яким не 
байдуже питання захисту України. В січні такі зустрічі 
відбулися в Пухівці, Рожнах та Літках. 

За детальною інформацією звертайтеся за номером 
телефону:  063 615 93 64 (Кондратенко Віталій). 

 
 

Новини медицини 
 

Як повідомляли раніше, Калинівська та Зазимська 
громади разом створили Комунальне некомерційне 
підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги». 12 січня 2022 року відбулося засідання 
конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття 
посади директора. За результатами засідання, керівником 
КНП було обрано Кудрявцеву Тетяну Володимирівну. 
Наприкінці місяця КНП отримало всі необхідні дозволи на 
діяльність, що дозволило з 27 січня почати процес 

переукладання медичних декларацій із сімейними 
лікарями. 

Найближчим часом в кожній медичній амбулаторії 
громади можна буде зробити третю (бустерну) дозу 
вакцини від коронавірусу. 

Також є ще одна приємна новина. В Зазимській 
медамбулаторії почав працювати лікар-педіатр Галета 
Олеся Григорівна. З питань укладання медичної 
декларації із педіатром звертайтеся в медамбулаторію 
або до лікаря за номером телефону 068 2633511.

 
 

Про харчування в закладах освіти 
 

Наша громада розпочала цю титанічну роботу ще в 
червні 2021 року. Ми попередньо обговорили це питання 
з директорами, кухарями і шкільними медсестрами. 
Перейшли на самостійну закупівлю продуктів. Спільно 
зробили своє меню. Закупили новий кухонний інвентар. 
Зробили новий харчоблок з новим, сучасним 
обладнанням. Дякуємо Національній асоціації 
громадського харчування за співпрацю. 

Було все: і спротив, і заперечення. Ми сперечалися, 
радилися, консультувалися, ділилися досвідом, раділи 
спільним успіхам. І дійшли до тих результатів, які маємо 
сьогодні. І це наша спільна перемога! 

25 січня ми з директором  нашого закладу дошкільної 
освіти «Академія дитинства» Марією Спичак та 
дієтсестрами провели круглий стіл та обговорили плюси та 

мінуси нового меню: чи смакують страви нашим діткам, чи 
є вже улюблені страви та ін. 

Реформувати харчування потрібно. Надзвичайно 
важливо в цей процес залучити всіх: і директорів, і кухарів, 
і вчителів, і учнів, і батьків. Тільки досягнувши спільного 
порозуміння, поставивши спільну мету, умотивувавши 
команду, можна досягнути результату.  

Ми продовжуємо працювати. Нас чекає ще більше 
роботи. Нам доведеться креативити, включати в процес 
більше людей та ресурсів. Шукати ідеальне меню для 
наших дітей на всі 4 сезони! 

Дякую всім за терпіння та старанність! 
 

Управління освіти, культури, молоді  та 
спорту Зазимської сільської ради

Життя громади 



Зі Святом, Соборна Україно! 
 

Український календар наповнений великою кількістю 
свят та пам’ятних дат – релігійні, народно-обрядові, 
державні та ін. Одним з найвизначніших державних свят є 
День Соборності України – як згадка про той визначний 
історичний момент 1919 року, коли дві частини України 
проголосили Акт Злуки. На жаль, не довго цей документ 
мав силу – нашу державу майже на 70 років поглинула 
радянська влада, яка весь час намагалася стерти з пам’яті 
українців їхню історію, їхніх героїв, їхню унікальну 
ідентичність. 

Ми вистояли. І вивчення нашої справжньої історії 
триває досі. 

Приємно, що в освітніх закладах підтримують 
виховання свідомих громадян України, організовуючи 
тематичні виховні години до кожної значимої для нашої 
держави події. 

І 103-тя річниця проголошення Акту Злуки ЗУНР і УНР 
не стала виключенням. 

В Зазимському НВО пройшов концерт приурочений 
пам’ятній даті, а також було побудовано живий ланцюг 
єднання. 

Оригінальний флешмоб пройшов в Пухівському ЗЗСО, 
який ще раз нагадав нам всім: неважливо звідки кожен з 
нас – із Закарпаття, Одеси, Донецька, Києва, – ми всі є 
українцями і наша сила в єдності. 

В Рожнівській філії відбулася виховна година: «В 
єдності сила!» 

Не обмежували себе у фантазіях учні Літківського НВО 
ім. М.П. Стельмаха, які до свята малювали тематичні 
малюнки та креативили під час дизайну вітальних 
листівок. 

Також напередодні в Погребському НВО та 
Пухівському ЗЗСО пройшли уроки зі стрільби з 
пневматичних гвинтівок. 

Зі святом, Україно! 
Вивчаймо нашу історію! Пам’ятаймо наших героїв! Це 

не тільки відновлює історичну справедливість, але й є 
запорукою зміцнення обороноздатності України та 
спокою наших сімей.  

І пам’ятайте, що перший удар ворога іде в 
інформаційній площині, тому потрібно уважно 
аналізувати всю інформацію, яку ми отримуємо. 

 
 

Вшановуємо Героїв Крут 
 

Щороку український народ вшановує пам’ять молодих 
борців за волю, полеглих під залізничною станцією Крути. 
Ця битва стала символом героїзму та відданості 
Українській державі й національній ідеї. 

Цього року напередодні пам’ятної дати, 28 січня, у 
с.Літки Зазимської сільської територіальної громади з 
нагоди 104-ї річниці кривавих подій біля Кургану «Пам’яті 
Героїв Крут» відбувся мітинг з вшанування юних патріотів, 
студентів-юнкерів, гімназистів, які віддали свої життя за 
Україну, за її волю та незалежність. 

І знову через 104 роки після тих буремних подій слова 
свободи і незалежності України стоять гостро і на часі. 

Участь у заходах з вшанування пам’яті загиблих взяли 
керівництво та представники Зазимської громади на чолі 
з сільським головою Віталієм Крупенком, представники 
учнівської молоді, військові. 

До урочистостей долучилися заступник голови 
Київської облдержадміністрації Олег Торкунов, начальник 
управління культури Київської облдержадміністрації 
Дмитро Гончаренко, виконувач обов’язків керівника 
апарату Броварської районної державної адмінстрації 
Олена Попова, священник Православної церкви України 
протоієрей Василій Білинець, жителі села Літки. 

Бій під Крутами у 1918 році став символом незламності 
і стійкості українських воїнів — наголосили у своєму 

зверненні до громади сільський голова Віталій Крупенко. 
«Хочу подякувати всім, хто прийшов вшанувати 
пам’ять юних захисників незалежності України. Хочу 
подякувати школі, яка долучилася, хочу подякувати 
історикам, хочу подякувати всім, хто пам’ятає і 
вшановує пам’ять Героїв Крут. Крути – одна з трагічних 
і водночас легендарних сторінок в історії українського 
народу за волю, незалежність і свободу», – зазначив у 
своєму виступі Віталій Крупенко. 

Учасники заходу вшанували пам’ять полеглих у 
нерівному бою під Крутами хвилиною мовчання та 
поклали до підніжжя Кургану живі квіти. 

Сьогодні захисники України демонструють спадковість 
українських військових та являють собою віддзеркалення 
героїчного минулого Українського народу, вражають 
своїм патріотизмом, самовідданістю та досвідом. 

“Немає більшої любові за ту, коли хто душу свою 
кладе за друзів своїх…», – зазначив у своєму зверненні до 
присутніх під час панахиди за загиблими священник 
Православної церкви України протоієрей Василь 
Білинець. 

На завершення заходу Андрій Семеляк виконав 
зворушливу патріотичну композицію в пам’ять про 
загиблих юних патріотів-захисників. 



Літківський бій – одна з маловідомих сторінок історії 
України. Саме тут загинув загін у складі 24 юнкерів, 
створений на базі Костянтинівського військового училища 
у листопаді 1917. Відступаючи після бою 
під Крутами, бійці залізницею доїхали до 
станції Бобрик на Броварщині, частина 
залишилася розібрати рейки, аби 
більшість мала змогу відірватися від 
переслідувачів. Далі невеликий загін 
пішки через село Семиполки дістався 
Літок, де став на ночівлю. А зранку 
розпочався бій між воїнами УНР і 
вояками підрозділу, підпорядкованому 
Муравйову. 20 бійців загинули у бою, 
чотирьох окупанти стратили. Після бою 
місцеві селяни зібрали тіла загиблих і 
поховали у братській могилі. Така історію 
Літківського бою та Кургану Слави за 
переказами місцевих старожилів. 

Подвиг героїв Крут навічно увійшов у 
літопис боротьби за незалежність 
Вітчизни як одне із свідчень незламності 
духу українського народу, його вічного прагнення до волі 
і справедливості. 

І ми, нащадки зобов’язані зберегти той вічний вогонь, 
ту непереможну любов до Батьківщини, яку мали вони: 
студенти, юнкери, гімназисти.  

Молоді хлопці, перед якими лежало неораним полем 
ціле життя і які без жалю поклали його на вівтар служіння 
Україні. 

Примітка. Останнім часом все частіше говорять 
про те, що бій між більшовиками та українськими 
воїнами в с.Літки відбувся не в 1918 році, а в  1919.  
Помилка в один рік виникла тому, що події Літківського 
бою стали нам відомими з переказів старожилів.  Чи це 
дійсно так, нам ще доведеться вивчити.

 
 
 
 

Слава Богу рожденному 
 

Новорічно-різдвяні свята – це радісні 
свята, очікування якогось дива, бо душа 
такого потребує. Тому, мабуть, у ці дні, 
коли фантастично горять ліхтарики 
ялинки, загадково посміхається з покуття 
дідух, хочеться співати різдвяні колядки, 
читати вірші, робити добро. Саме в такій 
атмосфері 16 січня у селі Зазим’я  
відбувся традиційний щорічний 
фестиваль новорічно-різдвяних 
піснеспівів «Слава Богу рожденному». 

Цього дня у Зазим’ї віншували 
різдвяними піснями та колядками 
народження Ісуса Христа. 

Зазимська сільська рада спільно з КЗ 
«Центр культури, дозвілля та спорту» 
організували справжнє святкове гуляння 
для жителів громади. 

Фестиваль різдвяних піснеспівів «Слава Богу 
рожденному» в Зазимській громаді проводиться вперше 
на рівні громади, продовжуючи багаторічну добру 
традицію і досвід свята, яке проводилося в Броварському 
районі. Неодноразово зазимці проводили у себе заключні 
етапи фестивалю та приймали гостей. Тож традиція 
спільно колядувати вже добре знайома нашим землякам. 

Розпочали святкове віншування найменші артисти. 
Найпершими на сцену вийшли юні вихованці Недільної 
школи Зазимського Свято-Воскресенського храму. 

Естафету продовжили учасники дитячого творчого 
колективу «Перепілочка» (с.Зазим’я). 

З вітальним словом до жителів та гостей громади 
звернувся сільський голова Віталій Крупенко. Привітав усіх 
присутніх на святі з Різдвяними святами священник 
Анатолій Слинько. 

А далі різдвяним переспівом на сцену виходили 
учасники фестивалю – творчі колективи Зазимської 
громади «Пухівчанка» (с.Пухівка), «Молодиченьки» 
(с.Літки), «Берегиня» та «Рута» (с.Погреби), «Живемо» 

Наша творчість 



(с.Зазим’я), «Спадщина», солісти О.Синьоок (с.Пухівка), 
Ю.Безпалько (с.Літочки). Учасники творчого фестивалю 
були відзначені дипломами та подарунками. 

Всіх гостей свята цього дня пригощали смачними 
частуваннями – кутею, кулішем, узваром, глінтвейном, 
пиріжками. 

Загалом за дві години, протягом яких тривав фестиваль 
зимового фольклору, завдяки аматорам художньої 
самодіяльності, кожен присутній на святі відчув 
таємничий дух Різдва, велич приходу Сина Божого у світ. 

Сільський голова Віталій Крупенко подякував усім 
учасникам, гостям  та організаторам різдвяного дійства, 

побажав злагоди і добра, щоб Віфлеємська зірка запалила 
в кожному серці і душі добро, радість і любов, яку б ми 
змогли понести в сім’ю, в родину. 

На завершення концертної програми, усі часники 
фестивалю разом проспівали відому колядку «Добрий 
вечір тобі, пане Господарю». 

Головними атрибутами свята були різдвяний настрій та 
позитивні емоції. Тож, як кажуть, дай Боже при здоров’ї та 
радості і наступного Різдва діждати! 

Христос народився! Славімо Його! 
 

Автор: Кривобок Н.А.

 

Книга життя 
 

Відкрита книга твойого життя 
Іще її ти до кінця не прочитала 
Перша сторінка – мама, тато й немовля 
В обіймах батьківських тихенько спала. 
Поле дитинства – квіти, трави, жито 
Де ще без тернів, не протоптані стежини 
І кінець поля, де дитинство вже прожито 
Від нього безліч йде доріг, твій шлях єдиний. 
І зустрічає тебе юність на порозі 
Веде за руку, щоб не збилась ти в дорозі 
Вона збайлива, душі голос промовля 
Що інша ти, не маленьке немовля. 

Юність на примхи й несподіванки багата 
Немає поруч, близько мами й тата 
Нема батьківського міцного все ж крила 
Дивися сам, куди дорога завела. 
Ішла свій шлях, ноги натерши, спотикалась 
Було і боляче, падала і швидко підіймалась 
Бувало в щасті, ніби мала крила 
Було по-різному, журилась і раділа. 
Прийшла вже зрілість і лиш можна озирнутись 
Та не можливо щось поправить, повернутись 
Це найцінніші дні, години і хвилинки 
Якими будуть вже дописані сторінки. 

 

Храм в честь Божої матері 
 

Позолотою тут купола покриті 
Височать над нашим селищем велично 
Для усіх людей завжди двері відкриті 
В храм заходиш, так спокійно, аж незвично. 
А над храмом й в храмі Божа благодать 
Святі архангели тут спокій зберігають 
І Олександр-отець готовий кожного принять 
Допомогти йому, всі це добре знають. 
Та блакить храму, як небесна чистота 
Трава, дерева і земля тут не проста 

Тут немовляток на життя благословляють, 
В останніх шлях близьких і рідних провожають. 
На перехресті стоїть Божий храм 
Але до Бога лиш одна дорога 
Звідки не йдеш, то при бажанні будеш там 
В журбі, печалі тут є допомога. 
Господній храм в честь Матері святої 
Всім покровительниця, більш нема такої 
В цей нелегкий і неспокійний час 
Але ж у храмі завжди моляться за нас. 

Автор віршів: Марченко Т.Ф. 
 
 

 

В гості до Марії 
 

Ганна прокинулася вранці, розім’яла свої хворі ноги, 
посьорбала вчорашнього супчику, сипнула курям жменю 
зерна і стала збиратися в гості. Надумала вона перевідати 
Марію, з якою колись працювали на фермі, і яка самотою 
жила на іншому кінці села.  

Піду, та хоч наговоримось, – гадала собі. – Набридло 
сидіти одній у хаті та дивитися у той ящик, де нічого 
путнього немає. 

Ганна відкрила Маріїні сінешні двері і в носа їй 
вдарили такі пахощі, що аж дух забило. Давно вона не те, 
що не їла такого, а й не нюхала.  

Зайшовши до кімнати, побачила біля печі у великих 
жерстяних формах, закручені у довгі кільця свіжоспечені, 
підрум’янені ковбаси і кров’янки. Ганна привіталася, 

намагаючись не дивитися на спокусу, і примостилася на 
лаву, яка стояла під вікном. 

– Як поживаєш небого? – мовила віддихуючись. 
– Та слава, Богу, помаленьку, – чітко вимовляючи 

кожне слова, проговорила Марія, заступивши спиною 
ковбаси. А тоді, різко повернулася до дверей, взялася за 
клямку і, ніби поспішаючи на поїзд, швидко проказала: 

– Ходімо у двір, мені до курей треба.  
Ганна мовчки підвелася і мов оніміла посунула слідом. 

У дворі повернулася. Може Марія пожартувала і погукає 
назад? Але господиня не зважала на гостю, мов би й не 
було її в дворі. 

– Тю-тю-тю-тю, – голосно скликала вона курей. 



– Ну, то я й пішла, – промовила, тамуючи образу і 
втомлено посунула до хвіртки. 

– Іди, іди! – все ще вдаючи надто зайняту, відказала 
господиня. 

– Оце так погостювала! – Ганна не могла отямитися від 
такого прийому. Знала, що Марія скупа, але, щоб отак 
виштурхати з хати… Невже обідніла, коли б відломила 
маленький кусинчик ковбаски, чи кров’янки. Адже ні 
дітей, ні внуків! Та й не просила ж у неї нічого. Не їсти вона 
ішла до неї. Поговорити хотіла. Але випровадила з хати, 
щоб навіть не дивилася, щоб очима бува не з’їла. Та навіть 
відпочити не дала з дороги! Ішла додому, а сльози 
наверталися на очі.  

– Ніколи більше й ноги моєї там не буде! – 
заспокоювала себе. 

Минуло потому десь з півроку, як Ганна довідалася від 
людей, що Марія захворіла, зробили операцію. І вона, не 
задумуючись, почала збиратися до міста. Хвилювалася за 
колишню подругу. Хто ж до неї приїде? Адже в неї ні дітей, 
ні внуків. Ганна дістала із погреба слоїк персиків, які 
берегла для гостей, баночку меду, яку купила в сусіда, на 
випадок хвороби, напекла пиріжків із яблуками і 
вирушила до району. Сидячи в автобусі, згадувала, як 
працювали вони на фермі, як тягали ряднами сіно і силос 
для телят, як місили щодня на фермі багнюку. Але, щоб не 
пригадувала Ганна, а її пам’ять мимовільно приводила до 

того дня, коли вони бачились востаннє. Навіть пахощі 
ковбас відчувала. Жінка намагалася перевести думку на 
щось інше, але форми із свіжиною наче в’їлися у її душу. 
Так і зайшла до палати, де лежала хвора. 

Марія, уздрівши в дверях Ганну, підвелася, очі в неї 
радісно засвітилися:  

– Ой, спасибі тобі, голубочко, що навідалась, моїм 
небогам все ніколи за роботою. І за мед спасибі. Добре, 
що привезла. Лікарі радили їсти.   

– Богу дякуй, – стримано проказала Ганна і дізнавшись, 
що хвора йде на поправку, проказала:  

– Добре. Видужуй. А я піду. 
– Та ти б посиділа хоч трохи, – благала Марія, – новини 

б які розказала. Чого ти поспішаєш? Знаєш, як воно самій 
лежати день при дні?  

 – Та знаю, що недобре, але треба їхати, – перед очима 
в Ганни знову з’явилися Маріїні ковбаси.  

Жінка поглянула у змарнілі очі хворої, мов хотіла 
побачити в них, чи пригадала подруга той день, чи 
шкодує, що так недобре вчинила? А може вона зараз 
вибачиться перед нею? Але Ганна нічого в тих очах не 
побачила, окрім радості й благання, і винувато 
промовила:  

– Ну то я пішла. Треба їхати курей годувати, а то 
посядуть голодні. Ти ж сама знаєш, як то воно в селі… 

15.02.2013 р. 
 

 
Гроза у Пухівці 

 

Літній сонячний день. Після обіду небо затягнула чорна 
хмара, але я на неї не зважала. Виконувала свою 
заплановану роботу. Бо хмара має здатність рухатися. То 
вона висить у тебе над головою і здається ось-ось 
виллється дощем, а то зненацька підніметься вітер і 
пожене її в іншу сторону.  

Отож я зібралася у справах до родичів на край села, а 
доньку по ходу завезла на базар із якимось товаром. 
Минуло з півгодини, доки я справилася зі своїми 
проблемами і поверталася назад. Хмара з кожною 
хвилиною ставала ще чорнішою і навіть лякала. 
Насувалося щось страшне, знявся сильний вітер. Я заїхала 
на базар, щоб забрати дитину, але продавці були спокійні, 
ніхто не втікав від очікуваної грози. Тим більше прилавки 
були під накриттям. Та тільки я від’їхала від них на сотню 
метрів, як почався дощ. Люди з вулиці бігли до магазину, 
який був поряд, а я вирішила їхати додому. Гадала, що 
дощ може затягнутися й надовго, а я за цей час вдома 
щось зроблю. Тим більше до хати недалеко.  

Та не встигла я й півдороги проїхати, як з неба полило, 
мов з відра. А шквальний вітер забивав подих, зривав 
гілля дерев. 

Спочатку я їхала під липами, що росли понад дорогою 
– хоч якийсь захисток від дощу. Та через якусь мить я стала 
задихатися – їхати було неможливо. А дощ ще припускав. 
Це був не дощ, а стіна води. Здавалося, я опинилася на дні 
моря. Я захлиналася. Намагалася повернутися в 

протилежну сторону, за вітром, щоб хоч на мить вхопити 
ковточок повітря, але порятунку не було. 

Мене охопив панічний страх. В голові промайнула 
думка: «Отак і гинуть люди…». 

Залишалося зовсім небагато, якихось сотню кроків, але 
злива не давала їх здолати. Здавалося, ось-ось впаду. 
Страх гнав мене до рятівних дверей. Я знесилена 
заскочила до сараю, кинула велосипед і, відсапуючись, 
жадібно хапала відкритим ротом повітря. Ноги 
підкошувалися. Хотілося впасти на бетонну підлогу. Але я 
помітила, що ляда до нашого погреба була відкрита, там 
світилося світло. Чоловік перебирав картоплю і не чув, що 
діється надворі. 

– Я мало не загинула, – знесилено видихнула я і 
переповіла про пережите. 

А ще непокоїлась: «Як там донька?». Картала себе, що 
не сховалася, як інші у магазині і що залишила дитину на 
базарі. 

Ледь вщух дощ і я мчала уже по Юлю. Повернула на 
асфальтовану дорогу, по якій їхала півгодини тому, і 
вжахнулася – скрізь валялося гілля. 

 Одяг на доньці був мокрий.  
-- Як почалася злива, ми сховалися під прилавок, – 

розповіла дитина, – але й туди лилася вода. 
Такої зливи і такого страху, пережитого мною за кілька 

хвилин, забути не можливо.  

06.10.2017 р. 
 
 Автор розповідей: Холошвій Віри 



 
 

 

 

Зимовий чемпіонат Броварського району з футболу 
 

5 лютого 2022 року починається Зимовий чемпіонат 
Броварського району з футболу (формат 8*8). В змаганнях 
візьме участь 12 команд, які зіграють в одне коло. Матчі 
будуть проходити на футбольних полях зі штучним 
покриттям в с.Зазим’я та с.Погреби. Зазимську СТГ 
представлять три команди – ФК «Зазим’є» та два склади 
ФК «Десна». 

З повним календарем матчів та результатами зіграних 
поєдинків можна буде ознайомлюватися на сайті 
громади: https://zotg.gov.ua/sport/zmagannya. 

 
Вашій увазі розклад матчів чемпіонату. 
 
1 тур, 05.02.2022, с.Зазим’я 
09:00 Колос – Десна 
10:00 Десна-2 – Апогей-2 
12:00 Зазим’є – Димерка 
 
2 тур, 12.02.2022, с.Погреби 
09:00 Зазим’є – Апогей-2 
10:00 Десна-2 – Металург 
11:00 СМ-25 – Десна 
 
3 тур, 19.02.2022, с.Зазим’я 
11:00 Зазим’є – Металург 
12:00 Ресмус – Десна 
13:00 Десна-2 – Колос 
 
4 тур, 26.02.2022, с.Погреби 
10:00 Зазим’є – Колос 
12:00 Арсенал – Десна 
13:00 СМ-25 – Десна-2 
 

5 тур, 05.03.2022, с.Зазим’я 
09:00 Зазим’є – СМ-25 
10:00 Бобрик – Десна 
12:00 Ресмус – Десна-2 
 
6 тур, 12.03.2022, с.Погреби 
09:00 Десна – Квітневе 
10:00 Арсенал – Десна-2 
14:00 Ресмус – Зазим’є 
 
7 тур, 19.03.2022, с.Зазим’я 
09:00 Десна-2 – Десна 
13:00 Арсенал – Зазим’є 
 
8 тур, 26.03.2022, с.Погреби 
09:00 Квітневе – Десна-2 
10:00 Десна – Зазим’є 
 
9 тур, 02.04.2022, с.Зазим’я 
11:00 Квітневе – Зазим’є 
13:00 Бобрик – Десна-2 
14:00 Десна – Димерка 
 
10 тур, 09.04.2022, с.Погреби 
13:00 Десна – Апогей-2 
14:00 Десна-2 – Зазим’є 
 
11 тур, 16.04.2022, с.Зазим’я 
09:00 Бобрик – Зазим’є 
11:00 Десна-2 – Димерка 
14:00 Металург – Десна 
 
Запрошуємо підтримати наші команди! 

 
Змагання з пішохідного туризму 

 

15 січня 2022 року в с.Рожни пройшов перший 
цьогорічний захід в рамках реалізації програми 
національно-патріотичного виховання молоді в 
Зазимській сільській територіальній громаді. 

Участь в змаганнях з техніки пішохідного 
туризму взяли учні шкіл Придесення. Кожна школа 
повинна була представити три команди за 
віковими категоріями: молодша, середня та 
старша. Напередодні протягом місяця школярі 
проходили тренування на базі Рожнівської школи, 
яке проводив керівник гуртка пішохідного туризму 
Бабій Ігор Петрович. 

Оцінюючи емоції дітей, захід можна вважати 
успішним. Адже, окрім нових знань та навичок, 
школярі знайшли нових друзів із сусідніх шкіл. 

Кожен учасник отримав тематичний значок, що 
вже стало традицією для заходів з національно-
патріотичного виховання в Придесенні. Призери у 
вікових категоріях були нагороджені грамотами. А 
збірна команда школи з найкращим сумарним 

результатом проходження траси виборола перехідний 
Кубок змагань. 

Цей захід став можливим завдяки підприємству ТОВ 
«Ажур-Д», яке допомогло оновити спорядження для 

Спорт 

https://zotg.gov.ua/sport/zmagannya/


проведення тренувань та змагань. Дякуємо 
Управлінню освіти, культури, молоді та спорту 
Зазимської сільської ради, керівникам закладів освіти, 
сільському голові Крупенку В.В. за сприяння в 
проведенні змагань. 

Окремо варто відзначити:  
Судді змагань: 
• Оверчук Дар‘я 
• Браницька Ірина 
• Потапенко Тетяна 
• Дернов Артем 
• Дернов Богдан 
• Стасюк Артем 
Керівники команд: 
• Ломонос Олександр Григорович 
• Хуторна Людмила Іванівна 
• Андрієнко Олег Андрійович 
• Герус Марія Миколаївна 
Водії шкільних автобусів:  
• Дзіковський Володимир Петрович 
• Сергієнко Володимир Іванович 
• Боровик Олексій Миколайович 

Завжди були готові прийти на допомогу організаторам 
та учасникам медична сестра школи Хоменко Наталія 
Олександрівна та керівник Рожнівської школи Беляєва 
Ганна Миколаївна. 

Особлива подяка ініціатору змагань, головному 
судді, керівнику гуртка пішохідного туризму – Бабій 
Ігорю Петровичу. 

 

Європа чекає 
 

Вітаємо нашу придесенську спортсменку Ловчинську 
Марію (тренер: Тюрін Сергій). 

Марія завоювала черговий титул чемпіона України з 
боксу серед жінок до 22 років. Змагання проходили в 
м.Тернопіль. 

Ця перемога також дозволила спортсменці пройти 
відбір на чемпіонат Європи, який заплановано на 
березень в Хорватії. 

Більше про боксерську родину Ловчинських дивіться у 
відео: https://youtu.be/sY98IvNGWdU 

 
 
 
 

Беремо участь в конкурсі! 
 

Територія нашої громади є неймовірною. 
Простягнувшись вздовж річки Десна від древнього Києва 
до не менш таємничої Чернігівщини, землі Придесення 
наповнені великим багатством історично-культурних 
подій. Через наші села прокотилися жорстокі війни, по 
берегу гуляли імператори, наші місцини покриті 
містичністю та загадковістю, а деякі казкові герої 
насправді жили в Придесенні… Чи не жили? 

Придесення – загадкове! І ми пропонуємо разом 
підняти вуаль невідомості з нашої спільної історії. 

Мета Конкурсу: 
•виявлення пам’яток історії, культури, природи, побуту 

та їх дослідження в якості перспективних туристичних 
об’єктів. 

Завдання конкурсу: 
•заохочення жителів громади до вивчення свого краю; 
•збір казок, переказів, легенд та реальних історій про 

громаду та її окремі села; 
•виявлення потенційних туристичних об’єктів та їх 

опис (урочища, будівлі, пам’ятники, довговічні рослини, 
містичні місця, пам’ятки археології тощо). 

На основі зібраних матеріалів буде опубліковано книгу 
потенційних туристичних об’єктів, місцевих історій та 
казок. Також буде розроблено карту туристичних 

маршрутів Придесенням, а відносно самих туристичних 
об’єктів буде здійснено роботу щодо їх благоустрою та 
облаштування. 

Кожен учасник може взяти участь в кількох номінаціях 
– темах досліджень. 

Номінації (Теми дослідження): 
•Туристичні, історичні, визначні об’єкти та місця 
•Історії та перекази 
•Легенди та казки 
Бажано розповіді доповнювати графічним матеріалом 

(фотографії, малюнки, схеми). 
Текстовий матеріал потрібно подавати в форматі Word, 

фото – в форматі jpg, png, відео – mp4, wmv. 
Визначення переможців відбуватиметься за двома 

віковими категоріями: 
•молодша (до 18 років); 
•старша (від 18 років). 
Переможці в кожній віковій категорії та номінації 

отримають цінні подарунки. Всіх учасників буде 
відзначено подяками, а їх імена опубліковано в книзі. 

Роботи будуть оцінюватися за такими критеріями: 
унікальність, історично-культурна цінність, повнота 
описовості предмета дослідження (туристичний об’єкт, 
подія, явище, герой тощо). 

Оголошення 

https://youtu.be/sY98IvNGWdU


Вам може здатися, що обраний вами предмет 
дослідження є всім відомим і нецікавим. Але це не так! 
Можливо, саме ви володієте найповнішою і найцікавішою 
інформацією про це. 

 
І не зациклюйтеся на перемозі. Це Конкурс, в якому, 

дійсно, головне – участь! Чим більше матеріалів ви 
надішлете, тим повнішим і красивішим буде наш спільний 

з вами результат роботи. А це, між іншим, перемога всіх! 
Це перемога всього Придесення! 

 
Конкурс триває з дати його публікації до 31 серпня 

2022 року! 
Матеріали надсилайте на електронну пошту pogr-

pres@ukr.net або можете передати через старосту або 
депутата свого села на ім’я Кривобок Павло. 

Телефон для довідок: 093-630-92-31. 
 

 
Сплачуємо ПДФО в громаді – робимо Придесення кращим 

 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) є найбільшим 
джерелом наповнення місцевого бюджету Зазимської 
сільської територіальної громади – бюджету, за рахунок 
якого реалізується переважна частина соціально 
важливих проектів в Придесенні. 

ПДФО сплачується за податковою адресою платника 
податку. Відповідно до статті 45 Податкового кодексу 
України, податковою адресою платника податків – 
фізичної особи визначається місце проживання, за яким 
вона береться на облік як платник податків у 
контролюючому органі. 

Щоб ПДФО, яке утримується з ваших доходів, 
надходило до місцевого бюджету громади, в якій ви 
проживаєте, в Державному реєстрі фізичних осіб – 
платників податків має відображатися коректна 
інформація. 

Детальний алгоритм дій, щоб ПДФО жителя 
Придесення надходило до бюджету Зазимської 
сільської ради: 

1.Військовозобов’язаним знятися з військового обліку 
за минулим місцем реєстрації (якщо ви не проживали на 
території Броварського району). 

2.Після виконання пункту №1 військовозобов’язаним 
стати на військовий облік в Броварському РТЦК та СП 
(«Броварський військкомат»), який знаходиться за 
адресою: м.Бровари, вул.Героїв Небесної Сотні, 1. 

3.Зареєструвати своє місце проживання в Зазимській 
сільській територіальній громаді, надавши відповідний 

перелік документів. Для цього потрібно звернутися до 
спеціаліста Зазимської сільської ради з питань реєстрації в 
своєму селі. 

4.Внести зміни до Державного реєстру фізичних осіб – 
платників податків. Для цього потрібно: 

-або звернутися до Центру обслуговування 
платників податків Броварської ДПІ (м.Бровари, 
вул.Київська, 286, каб.№22); 

-або скористатися «Електронним кабінетом 
платника податків» (http://cabinet.tax.gov.ua) та за 
допомогою кваліфікованого електронного підпису 
подати заявку за формою №5-ДР в електронному 
вигляді. 

 
Важливо! 
•Перші три пункти можна зробити онлайн за 

допомогою додатку «Дія» (таку можливість поки що 
мають тільки власники ID-паспортів). 

•Змінювати місце військового обліку потрібно для 
військовозобов’язаних. 

•Якщо місце вашого проживання зареєстроване в 
Зазимській сільській територіальній громаді, але 
працюєте ви НЕ на території нашої громади, то вам 
потрібно внести зміни до Державного реєстру. Для цього 
скористайтеся порадами з четвертого пункту. 

 
Сплачуймо ПДФО там, де проживаємо. Це допомагає 

робити наш спільний дім кращим! 
 
 

Які платежі сплачуються в громаді? 
 

Звичний перелік платежів та податків, які можуть 
сплачувати фізичні особи, які проживають в Зазимській 
сільській територіальній громаді: 

1.Благоустрій комунальних територій громади 
здійснюється комунальними підприємствами «Добробут» 
(села Погреби, Зазим’я) та «Рожнівське» (села Пухівка, 
Рожни, Літки, Літочки, Соболівка). Населенням 
сплачується добровільний внесок (рекомендовано 150 
грн/рік); реквізити в таблиці. 

2.Підтримка пожежних команд громади. Населення 
сплачує добровільний внесок (рекомендовано 50 грн/рік) 
в цільовий фонд місцевого бюджету Зазимської сільської 
ради; реквізити в таблиці. 

3.Сплата земельного податку. Сплачується щорічно 
власниками земельної ділянки залежно від цільового 

призначення та площі земельних ділянок; реквізити в 
таблиці. 

4.Сплата податку на нерухоме майно відмінне від 
земельної ділянки. Сплачується щорічно за попередній 
розрахунковий рік (податкові повідомлення-рішення 
(Ппр) надходять до 1 липня за місцем реєстрації 
платника).Строк оплати 60 днів з дня вручення Ппр. 
Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової 
та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у 
власності фізичних осіб, здійснюються контролюючим 
органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) 
власника такої нерухомості (п.266.7 ст.266 ПКУ). 

5.Вивезення твердих побутових відходів 
(несортоване). Більшість домогосподарств обслуговує 
ТОВ «Селтік ТБО». Оплата за послугу вивезення ТПВ 
здійснюється шляхом придбання брендованих пакетів 



компанії. Деталі за телефонами: 067-487-81-90, 067-454-
16-12, 067-454-16-13. 

6.Збір вторсировини (сортованого сміття) 
здійснюється безкоштовно. Деталі за телефоном: 067-466-
93-59. 

 

З повним переліком податків та їх реквізитами, які 
можуть сплачувати юридичні особи в місцевий та 
державний бюджет, можна ознайомитися за 
телефоном управління фінансів Зазимської сільської 
ради (04594-76-218) або на сайті громади: 
https://zotg.gov.ua/rekvizyty-dlya-splaty-podatkiv-v-2022-
roczi. 

 
 
 
 

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

Ворона Валентина Федорівна, жителька с.Літки – 1 січня – 70 років 
Савіна Рима Миколаївна, жителька с.Літки – 23 січня – 90 років 
Негода Варвара Миколаївна, жителька с.Погреби – 21 січня – 85 років 
Некрашевич Марія Іванівна, жителька с.Погреби – 19 січня – 80 років 
Авраменко Ольга Феодосівна, жителька с.Погреби – 1 січня – 70 років 
Мехед Володимир Максимович, житель с.Рожни – 20 січня – 80 років 
Опанасенко Микола Іванович, житель с.Рожни – 5 лютого – 80 років 
Васьківська Марія Василівна, жителька с.Рожни – 1 січня – 75 років 
Захарченко Микола Миколайович, житель с.Рожни – 5 січня – 75 років 
Могильна Ніна Михайлівна, жителька с.Рожни – 26 січня – 75 років 
Івашко Микола Миколайович, житель с.Рожни – 6 лютого – 70 років 
Лебедевич Дмитро Ярославович, житель с.Рожни – 11 лютого – 70 років 
Кримець Ольга Миколаївна, жителька с.Рожни – 21 січня – 65 років 
Гайдак Василь Пилипович, житель с.Літочки – 2 січня – 75 років 
Корендюк Катерина Григорівна, жителька с.Соболівка – 14 січня – 90 років 
Яковишена Ганна Петрівна, жителька с.Пухівка – 20 січня – 65 років 
Михайленко Ганна Митрофанівна, жителька с.Пухівка – 22 січня – 85 років 
Тимченко Костянтин Іванович житель с.Пухівка – 23 січня – 80 років 
Микал Ганна Миколаївна, жителька с.Пухівка – 30 січня – 80 років 
Висоцька Ганна Зотівна, жителька с.Пухівка – 2 лютого – 75 років 
Притуляк Людмила Володимирівна, жителька с.Пухівка – 6 лютого – 65 років 
Ємець Іван Іванович, житель с.Пухівка – 6 лютого – 80 років 
Кальченко Тетяна Іванівна, жителька с.Пухівка – 21 лютого – 70 років 

 

Призначення Отримувач Реквізити для сплати Відповідальні особи 
На пожежну охорону Зазимська 

сільська рада 
ДКСУ м.КИЇВ 
UA268201720314251035302021808 
Код 04363876 
МФО 820172 

Погреби: 
Денисюк Ольга Йосипівна; 
(04594)76 218 
Зазим’я: 
Яковенко Світлана Василівна 
(04594)29 281 
Пухівка: 
Пиндюра Юлія Миколаївна 
(04594)26235 
Рожни: 
Лавріненко Наталія Василівна 
(04594)25 384 
Літки: 
Клунко Вікторія Олексіївна 
(04594)24 325 
Літочки: 
Пез Надія Іванівна 
(04594) 36 044 

На благоустрій в селах 
Пухівка, Рожни, Літки, 
Літочки, Соболівка 

КП «Рожнівське» АТ ОЩАДБАНК 
UA363226690000026004303755965 
Код 35335802 
МФО 322669 

На благоустрій в селах 
Погреби і Зазим’я 

КП «Добробут» АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ 
UA033808050000026004702709626 
Код 32020177 
МФО 380805  

Сплата земельного 
податку 

Зазимська СТГ ГУК у Київській обл. Зазимська ТГ 
UA428999980334109813000010768 

Привітання 

https://zotg.gov.ua/rekvizyty-dlya-splaty-podatkiv-v-2022-roczi
https://zotg.gov.ua/rekvizyty-dlya-splaty-podatkiv-v-2022-roczi


Сичевський Микола Миколайович, житель с.Пухівка – 23 лютого – 70 років 
Негода Ольга Іванівна, жителька с.Зазим’я – 12 лютого – 65 років 
Незнамов Володимир Миколайович, житель с.Зазим’я – 26 січня – 65 років 
Міщенко Ірина Миколаївна, жителька с.Зазим’я – 29 січня – 65 років 
Бризгалова Ольга Олександрівна, жителька с.Зазим’я – 15 лютого – 70 років 
Ващенко Наталія Вадимівна, жителька с.Зазим’я – 19 січня – 70 років 
Ковпак Валентина Дмитрівна, жителька с.Зазим’я – 13 лютого – 70 років 
Щиголь Ольга Іванівна жителька с.Зазим’я – 5 лютого – 75 років 
Радченко Софія Андріївна, жителька с.Зазим’я – 15 січня – 80 років 
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18 лютого святкує свій 
65-річний ювілей жителька с.Погреби 

 

 

Цуканова-Гринько Ніна Миколаївна 
 

18 лютого День народження у чудової 
письменниці, щирої поетеси Цуканової-
Гринько Ніни Миколаївни. 

Вітаємо її і зичимо миру, добра, Божого 
благословення. 

Хай Вашій талановитій душі буде завжди 
затишно, невпинно струменить землею 
українською творча невичерпна енергія серця. 

Щоб збувалися найзаповітніші мрії і 
бажання, не зраджували друзі, щастя і радість 
панували в родині. 

Хай тепла багато весна подарує, 
Життя не засмучує, а лише чарує. 
 
 

З повагою друзі 

6 січня святкує свій 
65-річний ювілей жителька с.Погреби 

 

 

Бойко Олександра Олексіївна 
 

Шановна Олександро Олексіївно! Від усього 
серця вітаємо Вас з ювілейним днем народження! 
Зичимо здоров’я, щастя, побільше позитивних 
моментів у житті, гармонії в родинному колі, 
приємних несподіванок!  

А також, користуючись нагодою, хочемо 
висловити подяку за Ваш вишкіл, який ми не 
цінували в дитячі роки, але який так багато значить 
у нашому житті сьогодні! Ваш підхід до викладання 
особливий в тому числі і тим, що всю його 
геніальність розумієш пізніше, через декілька років 
після закінчення школи. 

Тому тисячу разів дякуємо Вам за все-все-все, і 
вітаємо з Днем народження! 

 
 
 

З безмежною повагою 
Ваші вихованці  

26 січня святкує свій 
40-річний ювілей жителька с.Пухівка 

 

 

Висоцька Наталія Миколаївна 
 

Найкращого начальника поштового зв’язку 
с.Пухівка сердечно вітаємо з Днем 
народження! 

Нехай кожен Ваш день буде сповнений 
радістю, посмішками та чудовими емоціями!  

Гарного настрою, натхнення, наснаги, 
творчих злетів, потужних звершень, добробуту, 
оптимізму і миру! Нехай множаться й 
збуваються Ваші мрії та бажання! 

Нехай кожен Ваш день буде значущим, 
яскравим й результативним! 

 

З повагою колеги 

4 лютого святкує свій 40-річний ювілей начальник 
управління освіти, культури, молоді та спорту 

Зазимської сільської ради 
 

 

Щиголь Наталія Миколаївна 
 

В радісний і світлий день народження хочемо 
побажати щасливого сьогодні і радісного завтра, 
красивих мрій і їх здійснення! 

Хай кожен день повниться веселим і милим 
відчуттям, гарним настроєм, задушевними 
зустрічами і плідною працею! 

Щастя і радощів у домівку, здоров’я і 
благополуччя родині, натхнення і творчості для 
душі! Хай сонце заглядає у вікна, а щастя — в серце! 

 
 

 

З повагою колеги 

mailto:pogr-pres@ukr.net

