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Готуємося до гіршого, сподіваємося на краще 
 

В лютому всі почали говорити більш частіше і 
серйозніше про ймовірне повномасштабне вторгнення 
росії на територію України. Відповідно до цього, на 
робочих зустрічах та сесіях Зазимської сільської ради в 
лютому питання оборони громади та захисту населення 
було одним з головних. Окрім цього, розглядалися й 
питання більш цивільного спрямування, що покликані 
покращувати умови життя жителів Придесення. 

 
Робоча нарада з керівниками підрозділів Зазимської 

сільської ради, 08.02.2022 
Питання, які були обговорені на зустрічі. 
1. На початку кожного місяця старостами 

старостинських округів здійснюється об’їзд сіл з метою 
обстеження стану вуличного освітлення. У випадку 
потреби в заміні ліхтарів, робиться заявка на їх заміну. 

Також кожен житель громади може повідомити про 
несправний стан вуличного освітлення, зателефонувавши 
депутату Зазимської сільської ради, який відповідає за цей 
напрям – Силюкову Данилу Сергійовичу, 097-384-41-76. 

2. В 2022 році продовжиться будівництво нових мереж 
вуличного освітлення та модернізація старих мереж, 
відповідно до плану роботи, затвердженого Програмою 
соціально-економічного, культурного і духовного 
розвитку Зазимської сільської територіальної громади на 
2022 рік. 

3. Комунальним підприємствам доручено організувати 
роботу щодо видалення аварійних дерев та демонтажу 
несанкціонованої реклами. 

4. Вивчається питання щодо потреби в ліквідації 
ямковості на дорогах громади («холодним асфальтом») 
до періоду поточного ямкового ремонту, запланованого 
на початок квітня. В першу чергу це стосується аварійних 
ділянок доріг по маршруту шкільних автобусів. 

5. У 2022 році буде продовжено реалізацію програми 
«Безпечне село» в наших населених пунктах, що 
передбачає встановлення відеокамер. Старостами та 
поліцейськими офіцерами громади формується список 
територій, які потребують відеонагляду. 

Також сільський голова представив нового спеціаліста 
Зазимської сільської ради – Цахло Марину Валентинівну, 
яка буде опікуватися сім’ями Придесення, які опинилися в 
складних життєвих ситуаціях. 

Начальник управління освіти, культури, молоді та 
спорту Щиголь Наталія Миколаївна повідомила, що з 
09.02.2022 р. виходить з карантину Зазимський дитячий 
садок «Академія дитинства», а з 14.02.2022 р. планується 
перевести на очну форму навчання Погребське і 
Зазимське НВО. Все залежить від епідемічної ситуації в 
громаді та окремих селах. Тим часом, поки Погребська 
школа перебуває на дистанцій формі навчання, на 
другому поверсі будівлі замінено двері в кабінети. 

Також 7 лютого відбулося 
відкриття нового адмінприміщення 
Пухівського старостинського округу 
(на фото), який тепер знаходиться за 
адресою: с.Пухівка, вул.Деснянська, 
1А (другий поверх, вхід праворуч з 
торця). В цій будівлі також 
знаходиться медична амбулаторія та 
сільська бібліотека. 

 
Двадцять сьома позачергова 

сесія Зазимської сліьської ради, 
10.02.2022 

На сесії було розглянуто 71 
питання, 60 з яких земельні. Також 
деякі питання було обговорено в 
«Різному». Окрему увагу було 
приділено наступному. 

Медицина. 
На сесії було прийнято Програму 

невідкладної медичної допомоги 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 

 

Випуск № 27(75), Лютий 2022 



населенню Зазимської сільської територіальної громади 
Броварського району Київської області на 2022 рік. Це 
передбачає укладання договору з медичною 
організацією, яка буде забезпечувати надання деяких 
послуг населенню в неробочий для наших медичних 
амбулаторій час (зокрема, в будні дні з 17:00 до 08:00). 
Послуги наступні: 

-надання невідкладної медичної допомоги шляхом 
виїзду на непрофільні виклики населення, медичне 
обслуговування культурно-масових, спортивних та інших 
заходів в населених пунктах Зазимської ТГ; 

-встановлення факту смерті в населених пунктах 
Зазимської ТГ. 

Попередньо розглядається співпраця з Київським 
обласним центром екстреної медичної допомоги 
катастроф. До слова, станції цієї медичної організації є в 
сусідніх з нами громадах, а кілька років тому були 
перспективи розвитку такої станції і в Літках, однак на той 
час потенційна чисельність населення для обслуговування 
була досить малою. 

Окрім того, говорили про нинішній стан справ з 
новоствореним КНП «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги» Калинівської селищної ради, яка опікується 
медичними амбулаторіями нашої громади. Коротко по 
темі: 

-на березень планується звітування керівника КНП 
«ЦПМСД» про роботу підприємства за два місяці; 

-переукладання медичних декларацій триває; 
-є можливість укласти медичну декларацію з 

педіатром Зазимської медамбулаторії Галетою Олесею 
Григорівною (068 2633511); 

-якщо ваша раніше укладена декларація прив’язана до 
вже недіючого мобільного телефону, то недіючий 
телефон можна скинути (видалити з автентифікації), 
скориставшись дуже простим алгоритмом – деталі в статі 
«Змінити телефон в меддекларації – просто!», яка 
розміщена на сайті громади; 

-в медичних амбулаторіях Зазимської та Калинівської 
громад є можливість зробити щеплення від коронавірусу. 

Територіальна оборона. 
Напередодні проходили зустрічі в окремих селах 

громади, на яких були присутні жителі Придесення. 
Загалом питання стосувалися участі кожного в теробороні. 

На даний час до тероборони можна долучитися одним 
з трьох способів (контракт і працевлаштування в штабі 136 
окремого батальйону територіальної оборони 
Броварського району 114 окремої бригади територіальної 
оборони Київської області; контракт резервіста; 
добровольче формування), що регламентуються чинними 
нормативно-правовими актами. 

В найближчі кілька тижнів планується провести зустріч 
за участю жителів Придесення та обрати кандидата на 
пост командира добровольчого формування 
територіальної оборони в нашій громаді, керуючись п.9 
Положення КМУ №1449 від 29.12.2021 р. 

Пожежна безпека. 
Зважаючи на те, скільки користі жителям Придесення 

приносить робота наших сільських пожежних команд, 
інколи ми чуємо негативні відгуки про технічний стан 
автомобілів наших СПК. На даний час розглядається 
можливість придбання пожежного автомобіля УРАЛ з 

автоцистерною близько 6 куб.м., що буде передано на 
обслуговування в Зазимську сільську пожежну команду. 

Зараз в Придесенні працює 5 сільських пожежних 
команд, в яких на озброєнні знаходиться 7 
спецавтомобілів. 

Також на початку лютого закінчили ремонт в 
приміщення Рожнівської сільської пожежної команди з 
повною заміною сантехніки. 

 
Двадцять восьма позачергова сесія Зазимської 

сліьської ради, 21.02.2022 
Питання територіальної оборони зараз широко 

обговорюється в Україні. Згідно з вимогами Закону 
України «Про основи національного спротиву», в 
Броварському районі утворено 136 окремий батальйон 
територіальної оборони Броварського району 114 окремої 
бригади територіальної оборони Київської області. 
Частково матеріально-технічне забезпечення батальйону 
здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів 
громад, які входять до складу району. На основі 
«Програми організації територіальної оборони в 
Броварському районі на 2021-2023 роки» затвердженої 
рішенням сесії Броварської районної ради № 166-14-
позачергової-VIIІ від 09.11.2021р. наприкінці 2021 року в 
Зазимській сільській територіальній громаді також було 
прийнято відповідну Програму та виділено в минулому 
році 11 тис. грн на забезпечення потреб батальйону. 

На сесії сільський голова зазначив, що держава вже 
почала встановлювати обмеження на використання 
бюджетних коштів всіх рівнів. Дозволяється проводити 
через казначейство лише рахунки по захищених статтях. 
Інші кошти резервуються з можливим використанням на 
потреби оборони України в майбутньому. 

Враховуючи нинішню військово-політичну ситуацію в 
Україні, розпорядженням сільського голови 21 лютого 
2022 року було скликано 28 позачергову сесію Зазимської 
сільської ради з метою розгляду питання про внесення 
змін до «Програми організації територіальної оборони на 
території Зазимської сільської територіальної громади на 
2021-2023 роки» та виділення в 2022 році 117,4 тис.грн з 
місцевого бюджету на потреби батальйону, а саме: 

-закупівля засобів захисту, зв’язку, продуктів 
харчування, медичного майна, речового майна та 
спорядження; 

-закупівля предметів, матеріалів для обладнання місць 
розміщення, харчування, проведення бойового 
злагодження особового складу, кімнат зберігання зброї; 

-закупівля предметів, матеріалів для створення бази 
мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної 
бази для організації та проведення занять, придбання 
канцелярського приладдя; 

-виготовлення та друк наочної агітації, 
роз’яснювальних матеріалів, щодо призначення та 
виконання завдань територіальної оборони на території 
Броварського району. 

Рішення про виділення зазначеної суми коштів було 
прийнято. 

Також рішенням сесії було виділено 2 млн грн на 
придбання нового автомобіля для сільської пожежної 
команди. 



Після розгляду вказаних питань виступив начальник 
відділу з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 
діяльності Зазимської сільської ради Ткачук А.Л., який 
ознайомив з Планом евакуації населення Зазимської 
сільської територіальної громади у разі виникнення 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру. 

Зазначимо основні тези з Плану: 
1.Враховуючи особливості розташування та 

інфраструктуру Зазимської сільської територіальної 
громади,  існує можливість виникнення надзвичайних 
ситуацій, а саме: 

•пожеж у лісових масивах та лісопаркових зонах, 
загальна площа яких становить близько 3023,5576 га; 

•масових інфекційних захворювань; 
•природних стихійних явищ, які призводять до 

людських втрат, значних матеріальних збитків і 
порушення режиму нормальних умов життєдіяльності 
громади, в т.ч. підтоплення у разі можливого прориву 
греблі Київської ГЕС. 

2.Попередньо встановлені місця збору населення для 
евакуації та маршрути евакуації: 

-с.Літочки – біля Літочківського БК/приміщення 
Літочківського старостинського округу, вул.Каштанова, 
11А – евакуація до с.Семиполки; 

-с.Літки – біля Літківського старостинського округу та 
школи, вул.Шевченка, 63-67 – евакуація до с.Богданівка; 

-с.Рожни – біля Рожнівського старостинського округу 
та школи, вулиця Свободи, 70 та 41-В  –  евакуація  до  
селища Велика Димерка; 

-с.Рожни (СТ «Трудовик») – біля прохідної садового 
товариства – евакуація до смт Велика Димерка; 

-с.Пухівка – основний ЗПЕ: школа, вул.Поштова, 14; 
резервний ЗПЕ:  залізничний міст поблизу нового 
кладовища – евакуація до смт Калинівка; 

-с.Зазим’я – біля Зазимського НВО, вул.Лісова, 61 – 
евакуація до с.Княжичі; 

-с.Погреби – поряд зі школою та СПК, вул.Соборна, 7-
7А – евакуація до с.Княжичі. 

3.Сирени і переривисті гудки інших сигнальних засобів 
означають сигнал цивільного захисту «УВАГА ВСІМ!». За 
такої ситуації негайно включається гучномовець, 
радіоприймач або телевізор і слухається повідомлення 
про надзвичайну ситуацію. 

Населенню, що проживає на території вказаних сіл 
перенести необхідні речі на горища, верхні поверхи, 
підготувати необхідний одяг і взуття, зібрати продукти 
харчування. Перед виходом вимкнути електроенергію, газ 
і самим  вийти до збірного пункту евакуації. 

4.Евакуйовані громадяни повинні мати при собі 
паспорт, військовий квиток, документ про освіту, трудову 
книжку або пенсійне посвідчення, свідоцтво про 
народження, гроші, цінності та бути забезпеченими 
продуктами харчування, питною водою на 3 доби, 
постільною білизною, необхідним одягом та взуттям 
загальною вагою не більше 50 кг на кожного члена сім’ї. 

5.Надання медичної допомоги на пунктах збору 
евакуйованих організовує медичний персонал підрозділів 
Комунального некомерційного підприємства Броварської 
районної ради «Броварський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» та КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної 
ради. 

Госпіталізація потерпілих планується у стаціонарі за 
адресою: для дорослих – вул. Шевченка, 14; для дітей – 
вул. Ярослава Мудрого, 47 (центр «Дитяча лікарня» 
комунального некомерційного підприємства «Броварська 
багатопрофільна клінічна лікарня» Броварської районної 
ради та Броварської міської ради). 

У кожному населеному пункті громади створені 
бригади швидкого реагування, які оснащені санітарними 
сумками з необхідним набором медикаментів та 
медичними засобами для надання першої медичної 
допомоги. 

У різних населених пунктах району підлягають 
евакуації із зони НС понад 646 осіб  з інвалідністю та інших 
маломобільних груп населення, які перебувають на 
домашньому утриманні. 

Варто зазначити, що всі заходи в громаді, які 
стосувалися підготовки до можливих надзвичайних 
ситуацій, в першу чергу стосувалися захисту населення у 
випадку можливих бойових дій та їх наслідків. Тому, щоб 
не сіяти паніку серед населення Придесення, про 
більшість дій в надзвичайних ситуаціях знали лише 
відповідальні за певні напрямки, а жителям громади 
інформація надавалися у вигляді покращення їх 
освіченості та компетенції в питаннях цивільного захисту. 
Таким чином, до 24 лютого по кожного селу було 
визначено місця збору та старших за організацію 
самооборони, проводилися заняття щодо конструкції та 
поводження з автоматом, організовано запаси пального в 
кожному селі, закуплено рації, визначено місця евакуації 
населення у випадку бомбардувань, перевірено роботу 
сирен-ревунів тощо. 

 
Ці заходи були недаремним. 24 лютого, близько 

шостої години ранку в громаді пролунали сирени, які 
сповістили, що почалася війна. Ми готувалися, але до 
останнього сподівалися, що цього не станеться… 

 



 
 
 

Громадський бюджет 
 

В 2022 році вперше в Зазимській сільській 
територіальній громаді повинен був реалізуватися 
громадський бюджет. Початок прийому проектів в системі 
E-DEM розпочався 1 січня і тривав до 13 лютого. За цей час 
жителями громади було подано 11 проектів. 22 лютого 
відбулося засідання Комісії з питань громадського 
бюджету, яка оцінила кожен проект, надала пропозиції та 
зробила висновки. Проект №8 було відмінено через 
недотримання вимог до проектів. В період з 1 до 31 
березня повинно було проходити голосування за проекти 
з визначенням чотирьох переможців. Проекти-переможці 
заплановано було реалізувати до 31 грудня 2022 року. 
Однак через повномасштабне воєнне вторгнення росіян 
на територію України будь-які проекти розвитку на цей рік 
відміняються. Сподіваємося, що війна якнайшвидше 
закінчиться і громадський бюджет ми повністю зможемо 
втілити в 2023 році. 

Для історії зазначимо проекти, які подано в 2022 році: 
1.Облаштування молодіжних центрів (автор: Бойко 

Андрій Олександрович); 

2.Дитячі майданчики для Пухівського ЗЗСО (автор: 
Руда Ольга Єгорівна); 

3.Проведення змагань з веслування «Придесенська 
регата» (автор: Барбон Данило Сергійович); 

4.Невідкладна медична допомога, шлях до 
збереження життя (автор: Синюк Олексій Андрійович); 

5.Шкільний простір Пухівського ЗЗСО – покращення 
умов дозвілля (автор: Рудий Павло Андрійович); 

6.Мотузкова траса на деревах для дітей (автор: 
Бондаренко Любов Вікторівна); 

7.Сквер «Молодіжний» в с.Літки (територія за 
будинком культури) (автор: Натарова Таїсія 
Олександрівна); 

8.Універсальний майданчик для баскетболу-хокею 
(автор: Малова Юлія Олександрівна); 

9.Забезпечення відео наглядом території громади в 
с.Зазим’я (автор: Чабан Євген Олександрович); 

10.Безпечний майданчик – безпечне дитинство (автор: 
Синюк Ольга Володимирівна); 

11.Світлове обладнання для Рожнівського будинку 
культури (автор: Ячник Тетяна Костянтинівна). 

 
 

Проводимо профорієнтаційну роботу зі старшокласниками 
 

Наприкінці 2021 року на другому засіданні 
Молодіжної ради Придесення було прийнято План 
роботи консультативно-дорадчого органу на 2022 рік. 
Заходи, зазначені в документі, є різними за тематикою та 
стосуються різних вікових категорій населення громади. 
Та найбільший акцент робиться саме на молодь нашого 
краю. 

22 лютого 2022 року було реалізовано один із заходів 
Плану в рамках профорієнтаційного виховання учнів 
старших класів закладів загальної середньої освіти 
Зазимської сільської ради. 

Член Молодіжної ради Яіцька Оксана спільно з 
управлінням освіти, культури, молоді та спорту 
організували зустріч учнів шкіл з представниками 
відокремленого структурного підрозділу «Київського 
торговельно-економічного фахового коледжу 
Державного торговельно-економічного університету». 

Учнів було ознайомлено з особливостями навчання на 
різних факультетах навчального закладу. Також 

представники коледжу розповіли про перспективи 
випускників коледжу в працевлаштуванні та продовженні 
навчання в вищих учбових закладах.  

 
 

Проект ДПТ в Пухівці – перспектива розвитку спорту та дозвілля 
 

18 лютого 2022 року відбулися громадські слухання 
проекту детального плану території обмеженого 
вул.Центральна, вул.Набережна та вул.Патріотична в 
с.Пухівка Броварського району Київської області. 

Основна мета розробки детального плану території: 
визначення функціонального призначення та уточнення 
структури забудови території. 

Територія в межах проекту – 35.8653 га: 
-житлова забудова – 8.0991 га; 
-громадська забудова – 2.7292 га; 

-рекреаційна забудова – 19.3544 га; 
-територія в межах вулиць – 5.6826 га. 
Земельна ділянка знаходиться в центрі села. На цій 

території планується розміщення: об’єктів спортивної 
інфраструктури (великий стадіон, майданчики для міні-
футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу, 
воркауту, скейтпарк), зон відпочинку з дитячими 
майданчиками, комерційних приміщень, об’єктів 
культурно-дозвіллєвого спрямування та житлової 
забудови. Цей проект дозволяє візуалізувати 

Життя громади 



використання території з перспективою розміщення 
передбачених об’єктів в майбутньому. Очікується, що 
щонайменше два об’єкти буде збудовано в цьому 
році: скейтпарк за рахунок інвестора та універсальний 
спортивний майданчик за рахунок бюджетних коштів. 

Під час обговорення проекту було внесено низку 
пропозицій до плану території: передбачити центр 
безпеки громади, достатню кількість громадських 
вбиралень, додаткові проїзди, переглянути цільове 
призначення деяких частин території тощо. 

З матеріалами проекту можна ознайомитися на 
сайті громади в «Анонсах подій» за датою. 

Реалізація проекту в повному обсязі є непростою, 
дорогою і тривалою. Однак навіть його часткова 

реалізація дозволить створити хороші умови для дозвілля 
та розвитку спорту в Пухівці та у всій громаді. 

 

 
 

Зустріч з підприємцями та зміни до Генплану Рожнів 
 

11 лютого 2022 року в с.Рожни відбулася зустріч 
сільського голови та підприємців, які здійснюють свою 
підприємницьку діяльність на території села. Крупенко 
Віталій наголосив на важливості взаєморозуміння влади 
та бізнесу. З цією метою, зокрема, на зустріч було 
запрошено проектантів, які зараз починають роботу над 
внесенням змін до Генерального плану поєднаного з 
детальним планом території окремих частин населеного 
пункту села Рожни. 

Розробники зазначили, що під час внесення змін до 
Генерального плану можна деталізувати окремі території. 
Для юридичних та фізичних осіб це шанс заздалегідь 
передбачити напрями використання своїх земельних 
ділянок. Адже будь-який детальний план території, що є 
необхідністю, наприклад, при плануванні будівельних 
робіт, повинен відповідати Генеральному плану. Таким 
чином, у громадян та юридичних осіб зараз є можливість 
врахувати детальний план території при розробці 
документу, звернувшись до проектантів. 

Площа населеного пункту с.Рожни – 2808,18 га. 

На даний час вже здійснено детальну аерофотозйомку 
території села. 

З питань участі в розробці проекту змін до 
Генерального плану та внесенні своїх рекомендації до 
документа власники земельних ділянок можуть 
звернутися в Рожнівський старостинський округ 
Зазимської сільської ради (с.Рожни, вул.Свободи, 41-В). 

Пропозиції до проектування повинні були прийматися 
до 15 березня 2022 року. На основі зібраних рекомендацій 
проектант розробить проект змін до Генерального плану 
с.Рожни, який, згідно з чинним законодавством, буде 
оприлюднено у відповідності з процедурою громадських 
обговорень. Повністю завершити роботи з розробки 
проекту змін до Генерального плану планується до червня 
2022 року. 

Також сільський голова окремо приділив увагу 
необхідності сплати податків підприємцями (зокрема, 
земельного податку) та законності ведення бізнесу на 
території громади. Будь-яка підприємницька діяльність 
повинна відповідати чинним законодавчим вимогам. В 
першу чергу, це стосується забудови територій. 

 
 

Вшановуємо воїнів-інтернаціоналістів 
 

17 лютого 2022 року в актовій залі Зазимського НВО 
відбувся захід з нагоди вшанування учасників бойових дій 
на території інших держав. 

До організації свята долучилися КЗ «Центр культури, 
дозвілля та спорту» Зазимської сільської ради, художні 
колективи громади, вчителі та учні Зазимської школи. 

На святі були присутні ветерани бойових дій на 
території інших держав, керівництво Зазимської сільської 
ради, старости старостинських округів Зазимської СТГ, учні 
Зазимської школи. 

Історична довідка. 
Радянські війська перебували на території Афганістану 

з 25 грудня 1979 року по 15 лютого 1989 року. 
Указом Президента України №180 від 11.02.2004 року 

в Україні 15 лютого відзначають День вшанування 
учасників бойових дій на території інших держав. 

У війні в Афганістані брали участь 160 тисяч українців, 
3360 з яких не повернулися. Понад 8 тисяч були поранені, 
3560 стали інвалідами, 550 вдів, 711 сиріт. 

З Броварського району в Афганістані проходило 
службу 9 офіцерів і 432 солдати, 4 не повернулися 
живими. Серед військових, які проходили в цей час 
перебували в Афганістані, були 34 представники 
Придесення. На жаль, 8 з них не дожили до 
сьогоднішнього дня. 

В цей день згадують не тільки учасників бойових дій в 
Афганістані, але й учасників збройних протистоянь в інших 
«гарячих точках» планети. Так семеро жителів громади 
проходили службу на Кубі, в Єгипті, Сирії, Анголі, стояли 
на бойовому чергуванні в Середземному морі, 
знаходилися в складі миротворчих сил в Лівані. 

 
 

 



Пам’ятаємо Героїв, шануємо державні свята 
 

21 лютого весь світ святкує День рідної мови. Для 
української нації рідною мовою є українська. Також в 
Україні забезпечується розвиток інших мов. 

Так, в 10 статті Конституції України зазначено: 
«Державною мовою в Україні є українська мова. Держава 
забезпечує всебічний розвиток і функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя на всій 
території України. В Україні гарантується вільний розвиток, 
використання і захист російської, інших мов національних 
меншин України». 

З нагоди свята в закладах освіти Придесення пройшли 
тематичні заходи. 

Наприклад, учні 7-Б класу Зазимського НВО разом з 
класним керівником Ярошинською Людмилою 
Миколаївною підготували урочисту лінійку – відкриття 
Тижня української мови! 

Також напередодні ми вшановували Героїв Небесної 
Сотні (20 лютого). Після розстрілів на Майдані 
Незалежності пройшло 8 років. Учні Погребського НВО, 
Зазимського НВО, Пухівського ЗЗСО, Рожнівської філії, 
Літківського НВО ім. М.П. Стельмаха взяли участь у 
Всеукраїнській акції «Ангели пам’яті».  

Заклади освіти та культури, а також старостинські 
округи громади не залишилися осторонь нового свята – 
Дня єднання (16 лютого). Підняття прапору та виконання 
Гімну України відбулося в усіх селах громади. До речі, 
відео виконання Гімну Пухівським старостинським 
округом потрапило до ефіру національного телебачення. 

 
 

В передчутті війни 
 

Напередодні вторгнення в Броварському районі 
проходили заняття з тактики та домедичної підготовки, в 
яких могли взяти участь всі бажаючі. З кожними 
наступними заняттями бажаючих ставало все більше, 
навіть попри те, що якраз почалося нове загострення 
захворюваності коронавірусом. 

Як зазначали в минулому випуску, 29 січня відбулися 
навчання з тактики. Через два тижні, 5 лютого, в великому 
актовому залі Броварської райдержадміністрації пройшли 
лекції, на яких розбирали законодавчу базу формування 

та функціонування сил супротиву та, зокрема, 
територіальної оборони. 13 лютого в цьому ж залі 
пройшли теоретичні заняття з домедичної підготовки, на 
яких також розглядали з чого повинна складатися аптечка 
військового. 

26 лютого в полі повинні були відбутися нові тактичні 
заняття та практичні навчання з надання домедичної 
допомоги. Однак 24 лютого на нас напали і більшості учнів 
військові знання довелося отримувати вже в бойових 
умовах… 

 
 
 
 

Початок зимового чемпіонату 
 

5 лютого розпочався зимовий чемпіонат 
Броварського району з футболу. До 24 
лютого встигли провести три тури. Через 
спалах коронавірусу серед гравців 
«Металурга», ФК «Зазим’є» не змогли 
зіграти матч третього туру – гру перенесено. 

Така ж ситуація відбулася і з суперником 
ФК «Десна» в другому турі. Цей перенесений 
матч проти «СМ-25» погребці встигли зіграти 
ввечері 23 лютого на футбольному полі зі 
штучним покриттям в с.Погреби (на фото), а 
менше ніж через 10 годин по військовим і 
цивільним об’єктам України росіяни завдали 
удару… 

Результати матчів: 
1 тур, 05.02.2022, с.Зазим’я 
09:00 Колос – Десна 2:10. 

Спорт 



Голи забивали: Воробей Євгеній (5), Якимлюк Андрій 
(3), Воробей Андрій (2). 

10:00 Десна-2 – Апогей-2 2:2. 
Голи забивали: Вареник Назар, Марченко Сергій. 
12:00 Зазим’є – Димерка 12:1. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (4), Литвиненко 

Максим (2), Марченко Микола, Микуляк Степан, Лейба 
Сергій, Откидач Іван, Житєньов Олексій, Яцик Віталій. 

 
2 тур, 12.02.2022, с.Погреби 
09:00 Зазим’є – Апогей-2 4:1. 
Голи забивали: Яцик Віталій (2), Прокулевич Богдан, 

Мануйленко Дмитро. 

10:00 Десна-2 – Металург 2:2. 
Голи забивали: Негода Ігор, Марченко Сергій. 
11:00 СМ-25 – Десна – 1:6 (матч зіграно 23.02.2022). 
Голи забивали: Воробей Євгеній (3), Якимлюк Андрій, 

Слюсар Євген, Трубаньов Дмитро.  
 
3 тур, 19.02.2022, с.Зазим’я 
11:00 Зазим’є – Металург – матч перенесено. 
12:00 Ресмус – Десна 0:5. 
Голи забивали: Слюсар Євген (3), Воробей Євгеній (2). 
13:00 Десна-2 – Колос 5:0. 
Голи забивали: Самощенко Ярослав (2), Козюберда 

Сергій, Коник Валерій, автогол. 
 
 
 

Перемога в карате 
 

Вітаємо представника громади Придесення 
Омельченка Мирослава з перемогою в 
Міжнародному чемпіонаті з кіокушинкай карате, що 
проходив в Празі. 

Мирослав завоював 1 місце у ваговій категорії 
75+ кг, вікова категорія U18. 

Спортсмен є вихованцем СК «Спартанець». 
 
 
 
 
 

 
 

 

Поліомієліт повертається. Що потрібно знати жителям Придесення? 
 

На даний час вся наша увага зосереджена на боротьбі 
з коронавірусом. Щоденна статистика захворюваності є 
невтішною. 

Однак за останніми даними ще один вірус починає 
набирати темпи розповсюдження в Україні. Це 
поліомієліт. 

З метою обговорення ситуації захворюваності 
поліомієлітом в Україні та, зокрема, в Придесенні, 
спеціаліст Броварської районної філії ДУ «Київський 
обласний  центр контролю профілактики хвороб 
Міністерства охорони здоров’я України» Товстоног Віра 
Семенівна відвідала нашу громаду. 

Висновок один – профілактика хвороби за допомогою 
щеплення є єдиним дієвим способом боротьби з 
поліомієлітом! 

Деталі читайте нижче. 
Що потрібно знати батькам? 
Грізні епідемії поліомієліту виникали у першій 

половині ХХ століття у різних країнах світу, які уражали 
десятки тисяч людей. При цьому близько 10% хворих 
вмирало і близько 40% залишалися інвалідами. 

Упровадження поліомієлітної вакцини дало змогу в 
країнах Європи практично ліквідувати цю інфекцію, в тому 
числі в Україні. 

В зв’язку з відмовою батьків від щеплень, у 2021 році в 
нашій країні зареєстровано спалах поліомієліту серед 
нещеплених дітей. 

Що необхідно знати про поліомієліт? 

Поліомієліт – гостре інфекційне вірусне 
захворювання людини, характеризується ураженням 
головного і спинного мозку з розвитком атрофічних 
паралічів та парезів кінцівок і тулуба. 

Збудник поліомієліту – вірус, який зберігається до 2-3 
місяців у воді, на предметах навколишнього середовища 
(іграшках, посуді, білизні та інших предметах). Кип’ятіння 
знешкоджує вірус. Він швидко гине під дією 
дезінфікуючих розчинів, антисептиків, ультрафіолетового 
і сонячного опромінювання. 

Основним джерелом збудника інфекції є інфіковані 
люди (хворі чи вірусоносії). 

Механізм передачі. 
Для поліомієліту характерні два механізми передачі: 
1.У перші дні захворювання реалізується крапельний 

механізм передачі. 
2.Основне значення в поширенні інфекції має 

фекально-оральний механізм передачі. Тривале 
виділення збудника з фекаліями, його стійкість в 
навколишньому середовищі сприяють реалізації цього 
шляху передачі. Забруднені вірусами об’єкти (вода, 
харчові продукти, руки, посуд, іграшки, предмети побуту 
тощо) можуть стати чинниками передачі збудника. 

Клініка. 
Хвороба починається проявами загальноінфекційних 

симптомів: головний біль, лихоманка, кашель, нежить, 
спостерігається біль у животі, дисфункція кишечника. У 
запущених випадках розвивається паралітична форма 
поліомієліту з паралічами та парезами кінцівок. 

Оголошення 



Захворювання на поліомієліт є однією із основних причин 
інвалідності у дітей. 

Специфічне лікування відсутнє. 
Профілактика поліомієліту. 
Хворих на поліомієліт терміново госпіталізують до 

інфекційного стаціонару. В осередках захворювання 
проводять заключну дезінфекцію. 

Профілактичні щеплення проти поліомієліту маються 
головне значення в комплексі заходів про профілактиці 

цієї інфекції. Створення імунного прошарку 95% і більше 
вакцинованого населення забезпечить профілактику 
виникнення поліомієліту. 

 
Щеплення – єдиний захід, який дозволяє надійно 

захистити дитину від захворювання на поліомієліт. 
Треба пам’ятати, що тільки своєчасне проведення 
щеплення може ефективно запобігти хворобі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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

Мехед Петро Ілларіонович, житель с.Рожни – 25 лютого – 85 років 
Боровик Марія Харитонівна, жителька с.Рожни – 10 березня – 85 років 
Дзигало Володимир Борисович, житель с.Рожни – 18 лютого – 65 років 
Захарченко Надія Іванівна, жителька с.Рожни – 4 березня – 65 років 
Хорошун Михайло Іванович, житель с.Рожни – 7 березня – 65 років 
Мехед Володимир Михайлович, житель с.Рожни – 14 березня – 65 років 
Петренко Ольга Григорівна, жителька с.Пухівка – 3 березня – 85 років 
Покидько Анатолій Миколайович, житель с.Пухівка – 5 березня – 65 років 
Труба Василь Данилович, житель с.Пухівка – 10 березня – 75 років 
Марченко Ганна Тимофіївна, жителька с.Пухівка – 10 березня – 90 років 
Гиренко Раїса Павлівна, жителька с.Пухівка – 12 березня – 65 років 
Марченко Ганна Олександрівна, жителька с.Пухівка – 15 березня – 65 років 
Більський Микола Петрович, житель с.Пухівка – 15 березня – 65 років 
Мороз Валерій Петрович, житель с.Пухівка – 23 березня – 70 років 
Лисенко Людмила Федорівна, жителька с.Пухівка – 29 березня – 65 років 
Турчин Ніна Петрівна, жителька с.Літочки – 21 січня – 85 років 
Гайдак Сергій Михайлович, житель с.Соболівка – 20 січня – 85 років 

 

Привітання 

 

 

Щомісячна газета Зазимської сільської                 Головний редактор:                                                           У зв’язку з воєнними діями поряд із Зазимською 
територіальної громади                                             Кривобок Павло Вікторович                                            сільською територіальною громадою 
«ВІСНИК ПРИДЕСЕННЯ»                                  pogr-pres@ukr.net                                                   випуску газети «Вісник Придесення» 
Засновник – Благодійний фонд розвитку сіл       (093) 630-92-31                                                                     (номер 27 (75), лютий 2022 року) 
Придесення Броварського району Київської        Редакційна комісія:                                                           не віддруковано. 
Області                                                                            Бойко Віра Миколаївна,                                                    Випуск доступний в електронному варіанті. 
                                                                                                         Бондаренко Олег Вікторович,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Свідоцтво про реєстрацію друкованого                Крупенко Віталій Вікторович                                            Редакція не завжди поділяє позиції дописувачів і не несе 
засобу масової інформації                                        Адреса редакції: 07415, Київська область,                   відповідальність за достовірність викладеної  
КІ №1814 від 22.06.2021 р.                                        Броварський район, с.Зазим’я, вул.Широка, 6            інформації.         Газета розповсюджується безкоштовно        

Подяка 
Жителька с.Пухівка Пиндюра 

Ганна Петрівна дякує персоналу 
Пухівської медичної амбулаторії 
та, зокрема, сімейному лікарю 
Михієнко Олені Миколаївні за 
чудове ставлення до людей, 
професіоналізм та сумлінну 
працю в складних умовах, які 
викликані черговим спалахом 
коронавірусу в січні-лютому 2022 
року. 

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). 

Номери телефонів старостинських округів Зазимської СТГ 
 

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 
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