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Придесення. Хроніки руху спротиву 
 

Про ймовірний напад росії на всю територію України 
все частіше почали говорити ще з кінця 2021 року. Хоча 
передумови існували давно – як-не-як, вже 8 років Крим 
анексовано росіянами, а на частині Донецької та 
Луганської областей ведуться бойові дії, де наші 
захисники стримують ворога. Російський інфопростір 
завжди був просочений пропагандою та брехнею проти 
України. А в останні місяці він ще більше став ворожим до 
всього українського. Ставало очевидним, що йде 
цілеспрямована інформаційна підготовка росіян до війни. 
Їй неабияк сприяли колаборанти всередині України, які 
хотіли переконати українців, що ми живемо в нацистській 
державі, якою керують західні спецслужби та якісь міфічні 
«бЕндеровци». Однак, на щастя, пропаганда в Україні 
провалилася, проросійські ЗМІ закрили, а недолугі 
проросійські політики самі себе почали дискредитувати в 
очах свідомих громадян України. Та в росії все йшло по 
плану – народ скаженів, хотів війни і «асвабаждєнія 
України». З кремлівських телеекранів виривалося все 
більше нісенітниць та брехні, які росіяни сприймали за 
чисту правду. Україна тим часом готувалася: в червні 2021 
року було прийнято Закон України «Про основи 
національного спротиву» (вступив в дію з 01.01.2022 р.), у 
вересні на території всієї України пройшли навчання 
територіальної оборони, покращувався військовий 
потенціал держави (закупівля нового озброєння, 
запрошення найкращих іноземних інструкторів та ін.). 

Перші кроки щодо створення територіальної оборони 
в Придесенні було зроблено ще наприкінці листопада 
2021 року, коли на зустрічі з учасниками АТО було 
обговорено чотири питання: участь учасників бойових дій 
в національно-патріотичному вихованні молоді громади, 
збір матеріалів для Книги пам’яті АТО (ООС), створення 
спортивно-культурного парку «Придесенська Січ» з 
елементами національно-патріотичного та військово-
патріотичного вишколу, створення підрозділу 
територіальної оборони Зазимської сільської 
територіальної громади. 

Через місяць, 27 грудня 2021 року, в Рожнах відбулася 
зустріч жителів громади з представниками Броварського 
районного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки щодо обговорення питання участі 
Придесення в організації та залучені жителів громади до 
136 окремого батальйону територіальної оборони 
Броварського району. Через два дні в Погребах відбулася 
наступна зустріч за участю кількох осіб, які були готові 
продовжити займатися вирішенням питань 

територіальної оборони. Детальніше про це ми писали у 
випуску «Вісник Придесення» №25(73) за грудень 2021 
року. 

У січні-лютому 2021 року відбувалися зустрічі з 
жителями громади в окремих селах. З кожною наступною 
зустріччю в людей виникало все більше питань, але разом 
з тим, і все більше розуміння щодо організації сил опору, 
тому що після набрання чинності раніше згадуваного 
Закону, з’являлися все нові Постанови КМУ, які 
конкретизували пункти нормативно-правового акту. В 
суперечках народжувалася істина. З’являлися лідери, про 
важливу роль яких ми неодмінно згадаємо після 
перемоги України. В керівництва громади 
виокремлювалися основні аспекти забезпечення 
належних умов життя придесенців на випадок 
повномасштабної війни. Жителі громади почали 
долучатися до районних навчань з військової тактики та 
надання першої домедичної допомоги (детальніше 
читайте в випусках «Вісника Придесення» №26(74) та 
№27(75)). 

З кінця січня наш інфопростір почали сколихувати 
повідомлення західної розвідки про намір росії 
вторгнутися на всю територію України. З кожним тижнем 
ця інформація все більше лякала людей. І тут було названо 
дату вторгнення – 16 лютого. Частина українців піддалася 
паніці, але в очах більшості було видно готовність до 
боротьби! Ймовірно, керівництво України було впевнене, 
що наступу в цей день не буде і з метою підняття настрою 
українців Президент запровадив нове свято – День 
єднання. Вся Україна, як ніколи, прикрасилася синьо-
жовтими кольорами. Мабуть, все ж наступу не буде? 

Але наступило 21 лютого – путін визнає терористичні 
організації «ЛНР» та «ДНР» як незалежні республіки. Нова 
російська військова техніка з’являється на окупованих 
територіях. Очевидно, що масштабна війна все ж буде. 
Але коли? В день із символічними цифрами 22.02.2022 чи 
може в день російської армії 23.02.2022 року? Події 
наступних днів показали, що керівництво України знало 
точні дати. 

Без знання точних дати і часу, але з розумінням 
незворотності початку великої війни, керівництво 
Зазимської сільської ради теж готувалося. 

(Враховуючи, що на момент друку цього випуску, ще 
в Україні йде війна, ми не будемо деталізувати деякі 
події та називати низку імен учасників оборони 
громади). 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність громади 

 

Випуск № 28-29(76-77), Березень-Квітень 2022 



Станом на 23 лютого 2022 року в громаді: закуплено 
більше 20 рацій, обговорено перспективу встановлення 
обладнання для посилення радіозв’язку, визначено 
старших (відповідальних) за оборону в кожному селі, 
перевірено роботу сирен-ревунів, визначено місця збору 
населення у випадку надзвичайних ситуацій, визначено 
напрямки евакуації населення та укриття для жителів 
кожного села громади на випадок бомбардувань, 
зроблено схрони продуктів першої необхідності в різних 
частинах громади, забезпечено наявність мінімум по 
одному генератору в кожному селі тощо. 

24 лютого 2022 року… Вибухи по всій території України 
розбудили жителів нашої держави. Близько 5 ранку 
росіяни завдали повітряного удару по військовій частині в 
місті Бровари недалеко від Зазимської сільської 
територіальної громади. Сирени пролунали по всій 
громаді. В людей почалася паніка, було незрозуміло, що 
саме сталося, але в кожного в думці вже визрівала 
відповідь, яку було страшно промовити: почалася війна! 
Частина жителів громади відразу відправилася до 
цілодобових магазинів, щоб придбати продукти; інша 
частина – вистроїлася в довжелезні черги до 
автомобільних заправок. До місць збору в кожному селі 
почали підходити люди, щоб гуртом приймати рішення 
щодо наступних дій. 

О 06:05 в фейсбук-групі «Вісник Придесення» з’явився 
перший запис, в якому говорилося: «Більш офіційні 
джерела говорять, що вибухи – це наша протиповітряна 
оборона відбиває невідомі безпілотники. Але готовим 
треба бути! За повідомленнями є перші попадання по 
наших об‘єктах. Вмикайте телевізори і слухайте 
повідомлення! Зберіть документи, їжу та теплий одяг. Не 
панікуємо! Вмикаємо холодний розум. Все буде добре!» 

Біля місць укриттів почали збиратися люди, очікуючи 
можливих нових вибухів. 

Примітно, що автобуси громадського транспорту, які 
обслуговують громаду, ще зранку вийшли в перші рейси. 
Пасажирів вистачало. Попри початок масштабного 
вторгнення, люди їхали на роботу. 

День в громаді пройшов відносно спокійно. Кілька 
разів лунала сирена, закликаючи людей заховатися в 
укриття. Нічне небо розрізали звуки винищувачів. Не було 
зрозуміло чи свої це літаки, чи ворожі. Але всі зрозуміли, 
що краще вимкнути вуличне освітлення по всій громаді. 
Громаду оповила цілковита темрява, яка і лякала, і 
заспокоювала одночасно. Повідомлення про досить 
швидке просування ворога з чорнобильського напрямку 
жахали. По громаді луною котилися глухі звуки 
віддалених вибухів. 

Всі говорили, що головне протриматися перші три дні. 
Ми вистояли і не здалися! Стали зрозумілими наміри і 
стратегія ворога. 

25 лютого з’явилося повідомлення про потребу в 
донорах крові в одній з київських лікарень. Довжелезні 
черги бажаючих з’явилися біля відділень, що змусило 
персонал медзакладу призупинити збір крові. 

В цей же день почали формуватися підрозділи 
самооборони в кожному селі. Поступово в громаду 
надходили партії зброї, визначалися командири відділень 
та взводів, окреслювалися задачі для самооборони, а на 
в’їздах в громаду будувалися блокпости. 

З 28 лютого в громаді заборонили продавати алкоголь. 
Також під заборону потрапили використання приватних 
квадрокоптерів, феєрверків та інших піротехнічних 
засобів. 

Комендантська година обмежувала перебування 
людей на вулицях в темну пору доби. 

В громаді облаштовувалися безпечні місця для 
надання медичної допомоги населенню. 

З метою оперативного реагування на потреби жителів 
громади з цивільних питань (медикаменти, продукти 
харчування, робота аптек, магазинів) 28 лютого створено 
оперативний штаб та запропоновано жителям громади 
три номери телефонів різних операторів мобільного 
зв’язку для звернень. В найнапруженіші періоди, коли 
були проблеми з роботою магазинів та аптек, завдяки 
цивільному штабу та отриманій гуманітарній допомозі 
вдавалося забезпечувати населення Придесення 
необхідними продуктами та ліками. 

1 березня при цивільному штабі відкрито рахунки для 
перерахування коштів на потреби територіальної оборони 
та вирішення невідкладних питань. В найкоротші терміни 
підприємцями та жителям громади було поповнено 
рахунок сотнями тисяч гривень. За ці кошти нам вдалося 
покращити матеріально-технічну оснащеність підрозділів 
самооборони та придбати дефіцитні ліки для жителів 
громади. 

Починаються складнощі із вчасною доставкою 
пального до АЗС громади. На період друку цього випуску 
ця проблема погіршилася. Якщо дизельне пальне та 
зріджений газ де-інде ще можна купити, то бензин став 
дефіцитним товаром. 

Лікарські та стоматологічні послуг в закладах охорони 
здоров’я надаються. Частина магазинів теж працюють, 
але є дефіцит деяких категорій товарів. 

Неабияку громадську позицію проявляють жителі 
громади. Для прикладу, 3 березня о 13:41 в соцмережах 
громади з’явилося повідомлення, що для приготування 
їжі місцевим тероборонцям в одному з кафе потрібна 
капуста. О 16:09 власники кафе написали, що капусти 
достатньо і вже немає навіть місця для її зберігання. 
Багато людей стали волонтерами і допомагали соціально 
вразливим групам населення продуктами харчування та 
речами. Про активність та волонтерство жителів 
Придесення, людей з інших областей України та друзів з-
за кордону розповімо окремо. 

3 березня вперше за період вторгнення в громаді було 
зібрано сміття компанією ТОВ «Селтік ТБО», яка 
обслуговує Придесення з липня 2021 року. Однак, на 
відміну, від звичного графіку і маршруту, за один день 
підприємство збирало сміття лише по центральній трасі в 
будь-яких пакетах (Т 10-08). В наступні два місяці схема 
збору суттєво не змінилася. Збір відбувався в заздалегідь 
визначені дні в брендованих пакетах. 

В цей час ворог почав підходити до меж Броварського 
району з північно-східного боку. Спочатку він зайшов на 
територію Баришівської громади, звідки кілька днів 
намагався зайти на територію Великодимерської та 
Калитянської громад. 

2 квітня наша громада передала в той час прифронтове 
село Русанів дизель-генератор, пальне, продукти 
харчування та рації. 



На жаль, зробивши понтонну переправу, перші групи 
ворога перейшли старі межі Броварщини. 5 березня 
противник активізував свої дії в районі населених пунктів 
Мокрець, Заворичі, Мостище, Марківці з метою перейти 
на правий берег р.Трубіж і просуватися в напрямку 
Заворичів, Бобрика, Великої Димерки та Броварів. В 
районі Мокреця наша артилерія вела вогонь по ворогу. 
Під вечір цього ж дня ворог розпочав рух колони техніки в 
напрямку Бервиці та Шевченкового. 

6 березня села Мокрець та Бервиця були окуповані 
ворогом. Будь-які переміщення росіян супроводжувалися 
атаками українських військових. 

Також цього ж дня відбулася 29 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради, де було прийнято одне рішення 
Про підтримку звернення Президента України 
Володимира Зеленського до НАТО та направлення 
звернення Зазимської сільської ради Броварського району 
Київської області до країн-членів НАТО, Президента США, 
Президента Франції, Канцлера Німеччини, Прем’єр-
міністра Великобританії, Генерального секретаря НАТО, 
урядів та праламентів країн-членів НАТО, послів та 
дипломатичних корпусів усіх держав НАТО про закриття 
неба над Україною. 

В день 8 березня компанія «Асканія-Флора» із 
сусідньої Калинівської громади передала Придесенню 
квіти, що дозволило нашим чоловікам-тероборонцям, чиї 
жінки не евакуювалися, принести додому красиві 
троянди. 

На своїй фейсбук-сторінці сільський голова Крупенко 
Віталій привітав жінок зі святом: 

«Шановні жінки нашої громади: мами, бабусі, 
дружини, донечки, сестри, подруги, колеги!  

Традиційно щороку цього дня ви отримували вітання, 
подарунки, компліменти від чоловіків. Проте війна 
внесла корективи в наше сьогодення, і ви сьогодні 
хочете лише одного – ПЕРЕМОГИ, і робите все для цього 
можливе: підтримуєте армію, піклуєтеся про 
тероборону, оберігаєте дітей, молитеся, допомагаєте, 
об’єднуєте, надихаєте... За це ми всі вам безмежно 
вдячні! Впевнений, що з такою підтримкою перемога 
буде найближчим часом!  

Любимо вас! Цінуємо вас! Хай якнайшвидше 
збудеться ваша найзаповітніша мрія!  

І не забувайте посміхатися. Адже посмішка вам дуже 
личить. 

Зі святом весни, дорогі наші жінки! 
Слава нашій Україні!» 
Та вже наступного дня настрій в словах Віталія 

Вікторовича змінився – він закликав всіх, хто може і не 
задіяний в забезпечені життєдіяльності громади, 
покинути рідний дім. І це не безпідставно. 

8 березня ворожа техніка зайшла в Шевченкове і 
направилася в напрямку Богданівки. До межі із нашою 
громадою залишалася мала відстань. 

Станом на 9 березня росіяни вже зайняли Богданівку, 
Шевченкове, Бобрик, наблизилися до Рудні, Світильні, 
Кулажинців. В районі Русанова відбувався бій. В 
Великодимерській громаді зафіксовано 7 загиблих та 4 
поранених. 

Спроби ворога вийти за межі Великої Димерки були 
безуспішними – колона їхніх танків була розбита в 

Скибині. Ще не раз росіяни пробували прорвати лінію 
оборони і через Калинівську та Зазимську громади 
відкрити собі шлях на Київ. Але наші захисники вдало 
руйнували всі їхні плани. Колись ми більш детально 
розповімо про ці події, які вже закарбувалися не тільки в 
історії Броварщини, але й всієї України. 

Станом на 11 березня в Калитянській громаді ситуація 
була наступна: село Бервиця залишалося під окупацією, в 
Заворичах та Мокреці вдалося відновити газопостачання 
та почалися роботи з відновлення електропостачання. 

Починаються перші серйозні спроби евакуації мирного 
населення. 13 березня вдалося евакуювати більше 2 тисяч 
людей з смт Велика Димерка. 

16 березня було повідомлено жителів наших сіл 
Рожни, Літки, Літочки та Соболівка про необхідність 
перекриття газових кранів у зв’язку з пошкодженням 
газопроводу Ду500, що спричинено обстрілами в районі 
Богданівки. Оператор ГТС на цей час вже відключив 4 
газорозподільчі станції (Велика Димерка, Калита, 
Семиполки, Залісся). 

Відповідно до Наказу Броварської районної військової 
адміністрації заборонено використання цивільним 
населенням відеореєстраторів у приватних автомобілях та 
мототранспорті для фото, відеозйомки доріг загального 
призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, 
укріплень, розташування, зосередження чи переміщення 
військових частин (підрозділів) сил оборони. 

Спалювання сухостоїв прирівняно до диверсії 
відповідно до змін, внесених в ст.113 Кримінального 
кодексу України. 

17 березня відбувалася евакуація населення з 
с.Шевченкове. Виїхало щонайменше 12 автобусів та 
колона приватних автомобілів. 

В наступні дні продовжилися евакуації населення з 
окупованих територій. Всі погоджені маршрути евакуації з 
Калитянської та Великодимерської громад проходили 
через Придесення. Для прикладу, лише 21 березня за 
маршрутом Богданівка - Рудня - резиденція «Залісся» - 
Літки - Рожни - Пухівка - Зазим’я - Бровари вдалося 
перевезти 4370 осіб, серед них 1873 дитини. Це 41 автобус 
та 634 приватних автомобілів. 

20 березня в Мокреці знов з’явилася ворожа техніка. 
19 березня у частині областей України був відновлений 

освітній процес. В Зазимській сільській територіальній 
громаді відновлення навчання в дистанційній формі 
відбулося з 21 березня 2022 року. 

25 березня в результаті ворожих обстрілів було 
пошкоджено лінію електропостання 35 кВт, яка йде зі 
сторони Калинівської громади. В результаті цього частина 
сіл Придесення залишилася без електрики. Однак в нас 
електропостачання вдалося відновити менше, ніж за 
добу. І в цьому заслуга: ТОВ «БП Спецфонд Перспектива», 
«Десна-Енерго», ДТЕК Київські регіональні 
електромережі, Бабакіна Олега Миколайовича та інших 
небайдужих людей. 

29 березня ворог почав відводити свої війська з 
території Броварського району та, загалом, всієї Київської 
області. Наша Армія проводжала його масовими 
артобстрілами. Таких канонад, як в останні дні окупації 
Київщини, Зазимська громада ще не чула з перших днів. 



Станом на 31 березня Броварський район був 
звільнений від ворога. Наші захисники здійснювали 
зачистку малих груп окупантів, які не встигли за своїми. 

На щастя, ворог не зайшов на територію Придесення. 
Хоча він був дуже близько. Завдяки злагодженим діям сил 
місцевої самооборони, ЗСУ та інших військових 
формувань нам вдалося не допустити його в Зазимську 
громаду та не дати йому просунутися в Калинівській 
громаді, убезпечивши цим Київ з північно-східного 
напрямку. 

Ворог хоч і відступив, але небезпека залишається. 
Заборонено відвідувати ліси та поля, де можуть 
залишитися вибухові пристрої. Також заборонено вилов 
риби сітками – браконьєрство прирівняно до 
мародерства. 

На початку квітня в громаді відновлено вакцинацію від 
коронвірусу. 

ТОВ «Селтік ТБО» почало збирати сміття двічі в 
тиждень, але маршрут збору поки не змінився. Також з 7 
квітня відновив роботу пункт побутового та габаритного 
сміття в с.Погреби. 

9 квітня вдалося відновити газопостачання в Рожнах, 
Літках, Літочках та Соболівці. Також в цей день велика 
група активістів з нашої громади провели прибирання в 
Заліссі, Богданівці та Великій Димерці, де українські 
сапери та ДСНС вже встигли провести розмінування. 

11 квітня частково відновили рух громадського 
транспорту – було запущено тимчасовий маршрут з 
Літочок в Київ через Погреби (по вул.Пухівська міста 
Києва). 

16 квітня 2022 року в одному з актових залів 
Зазимської сільської територіальної громади відбулася 
зустріч керівництва Зазимської сільської ради з 
учасниками самооборони громади Придесення, які гідно 
проявили себе за останні півтора місяця, оберігаючи 
порядок і спокій в наших селах. 

На початку зустрічі виступили керівники військової 
адміністрації Броварського району, які грамотами та 
подарунками відзначили деяких активних учасників 
самооборони громади. 

Після цього сільський голова Крупенко Віталій 
подякував всім тим, хто активно брав і бере участь в 
збереженні та захисті Придесення. 

Також було офіційно представлено командира 
добровольчого формування Зазимської сільської 
територіальної громади №1, який разом із сільським 
головою вручили членам ДФ подяки, контракти та 
посвідчення добровольців. 

Окрім цього, на зустрічі було представлено жителів 
громади, яких мобілізують та найближчими днями 
відправляться на захист України в складі ЗСУ та інших 
військових формувань. 

Сільський голова наголосив, що громада Придесення 
готова і хоче допомагати своїм жителям, які у складі 
військових формувань борються за Україну. 

Весь захід супроводжувався відеозйомкою. Відео буде 
доступне в більш мирний та безпечний час задля безпеки 
учасників зустрічі. 

22 квітня 2022 року відбулася нарада сільського голови 
Крупенка Віталія Вікторовича із старостами громади, 
командиром Добровольчого формування Зазимської ТГ 

№1 Зарудним Богданом Васильовичем, командирами рот 
і взводів ДФ, поліцейськими офіцерами громади та 
керівниками підрозділів Зазимської сільської ради. 
Основною темою зустрічі було безпечне проведення 
Великодня та охорона правопорядку під час свята. 

Відповідно до розпорядження сільського голови 
Крупенка Віталія Вікторовича, дозволяється продаж 
алкогольних напоїв в магазинах, кафетеріях та закладах 
ресторанного господарства на території Зазимської 
сільської територіальної громади у період з 10:00 до 16:00 
години щоденно з 26 квітня 2022 року до завершення дії 
воєнного стану в Україні. 

З 25 квітня скасовується тимчасовий автобусний 
маршрут з Літочок в Київ через Погреби. З 21 квітня почав 
відновлюватися постійний рух громадського транспорту 
через нашу громаду. 

Станом на 1 травня 2022 року в громаді зареєстровано 
понад 3 тисячі переселенців з територій, які зазнали 
наслідків бойових дій. Більша частина з них – це жителі 
міста Києва. 

Згідно зі звітом Броварської районної військової 
адміністрації, ситуація в Броварському районі станом на 2 
травня наступна: 

1. Територія Броварського району перебуває під 
контролем Броварської районної військової адміністрації. 

2. В районі проводяться роботи з розмінування 
автошляхів, деокупованих населених пунктів та прилеглих 
до них територій. А також здійснюються роботи з 
розчистки та відновлення шляхів. 

Станом на 01 травня, на предмет наявності 
вибухонебезпечних предметів (ВНП), фахівцями 
обстежено: автошляхів – 54,7 км.; шляхопроводів – 8 
одиниць; територію, площею 3776,4 га; лінії 
електропередач (ЛЕП) – 64,7 км; газорозподільчі пункти 
(ГРП) – 12 об'єктів; кладовищ -55. Виявлено 5049 ВНП. 
Знищено – 1087. 

3. Станом на 01 травня у Броварському районі всі 
комунікації (електро-, газо-, водопостачання, 
водовідведення, АТ «УКРТЕЛЕКОМ», УКРПОШТА, 
інтернет-мережі) відновлені та працюють на 100 %. 

4. У всіх освітніх закладах Броварського району 
відновлений навчальний процес за дистанційною 
формою навчання. 

Узагальнюється інформація про пункти тестування у 
закладах освіти Броварського району на відповідність їх 
до певних вимог. 

5. Заклади охорони здоров’я не призупиняли своєї 
роботи. 4 лікарні та 6 центрів первинної медико-
санітарної допомоги працюють в штатному режимі та 
забезпечені всім необхідним. 

6. Суб'єкти господарювання та торгівельні заклади 
поступово відновлюють свою роботу. 

7. В районі сформовані 10 добровольчих формувань. 
Продовжуються роботи щодо обладнання 

зовнішнього та проміжного рубежів оборони міста Київ в 
обсязі першої та другої черги. 

8. Загальна кількість зареєстрованих тимчасово 
переміщених осіб у громадах Броварського району 
складає 14232 осіб. 



9. Сільськогосподарські підприємства розпочали та 
продовжують посівну кампанію. Загальна площа посівів 
становить 13,9 тис. га (при запланованих 56,72тис. га). 

10. Станом на сьогодні здійснює свою діяльність 41 
АЗС. Не відновили свою роботу – 23. 

11. 812 закладів торгівлі продовжують свою роботу та 
забезпечують попит населення у повному обсязі. Не 
відновлена робота 171 торгівельного закладу. 

12. Управління соціального захисту населення 
Броварської районної військової адміністрації працює в 
штатному режимі та здійснює виплати всіх видів 
соціальних допомог. Заборгованість із виплат відсутня. 

 
На даний час в Зазимській сільській територіальній 

громаді продовжується укомплектування місцевого ДФТГ, 
яке постійно має тренування та здійснює службу 
відповідно до визначених командуванням задач. 

Вирішується питання придбання військового одягу для 
добровольців. 

З кожним днем все більше жителів громади з власного 
бажання або через повістку з РТЦК та СП відправляються 
на захист України в ті частини держави, де ворог 
продовжує бойові дії. Зазимська сільська рада веде облік 
мобілізованих та намагається постійно тримати зв’язок з 
ними, щоб оперативно реагувати на потреби кожного 
нашого захисника і по можливості забезпечувати їх всім 
необхідним. 

Світломаскувальний режим та комендантська година 
не скасовується. Інколи чути вибухи ракет поряд з 
громадою. В більшості випадків це успішно працює наша 
ППО. 

Громада Придесення не розслабляється. Українці 
відвойовують цілісність території держави та своє право 
на вільне життя в найкращій державі світу. 

УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ! 

 
 

 

 

Разом ми сила! 
 

В біді пізнається друг! Приємно, що в нашої громади 
друзів дуже багато. Починаючи з 24 лютого, все більше 
людей та організацій допомагають Придесенню 
матеріально, технічно та фінансово. Вони також 
залучаються до виконання різного роду робіт, створюючи 
належні умови для функціонування сил оборони, що 
знаходяться в громаді, та підтримки життєдіяльності 
наших сіл. 

Велика кількість гуманітарної допомоги надійшла з 
інших областей України та з-за кордону. За це дякуємо 
наступним людям та організаціям: 

We Love UA Canada – за медичні засоби, тактичний 
одяг, сухпайки; 

ГО «Принцип Свідомості» (NGO «Principle of 
consciousness») – за продукти харчування, засоби гігієни, 
каремати, спальні мішки, посуд; 

Young business club Lviv UA – за продукти харчування; 
Підмогильним Андрію та Сергію – за спальні мішки та 

каремати; 
Львів‘янину Тарасу Циганчуку за неодноразовий збір 

допомоги та підготовку її до транспортування в громаду; 
Іванні Книш, Юрію Федраку та ГО «Самооборона 

Борислава» – за продукти харчування, консерви, підгузки; 
Начальнику управління соціального захисту населення 

Броварської РДА Яіцькій Ларисі Петрівні – за продукти 
харчування, які ми роздали жителям громади; 

міському голові Володимир-Волинська Ігору Пальонці, 
Волинському обласному благодійному фонду 
«Співдружність-Волинь», луцьким волонтерам – за 
продукти харчування, солодощі, гігієнічні засоби, 
медикаменти, побутова хімія; 

Бублію Юрію, компанії Oro Inc. та, зокрема, Сороці 
Дмитру – за надану матеріально-технічну допомогу 
територіальній обороні Придесення (автомобілі, 
тепловізори, біноклі тощо); 

Молодіжній раді Зазимської СТГ та, зокрема, її голові 
Багірову Вагіфу – за надані медичні засоби; 

ГО «Remigranty Foundation» – за продукти харчування, 
спальні мішки, каремати, ліки; 

Жителям міста Львова – за придбані для наших 
оборонців термобілизну та балаклави; 

Міському голові м.Борислав Ігорю Яворському та 
керівнику управління культури, молоді, фізичної культури 
та спорту Бориславської міськради Володимиру Рахелю – 
за аптечки першої допомоги, медпрепарати, засоби 
гігієни, дитячі підгузки, продукти харчування, спальні 
мішки; 

Благодійному фонду «Із янголом на плечі» та 
львівському громадському діячу Максиму Колошкіну – за 
термобілизну, футболки, балаклави для тероборони, 
підгузки для дітей, продукти харчування; 

Чернівецькому міському голові Роману Клічуку та 
волонтерській ініціативі «Гуманітарний контрнаступ – за 
надану гуманітарну допомогу; 

Конику Валерію та компанії «TORNADO» – за 
забезпечення теплим одягом захисників нашої громади 
на блок-постах; 

Парафії St. Michael's Ukrainian Orthodox Church у місті 
Реджайна (Канада, провінція Саскачеван) та Віктору 
Петренку – за надані тепловізори, прилади нічного 
бачення, розгрузки, тактичні рукавиці, окуляри, аптечки, 
батарейки; 

Жителям Галицької, Обертинської та Бурштинської 
громад, а також ГО «Галич давній сучасний» та Аріні Сивак 
– за надану гуманітарну допомогу; 

Громадським організаціям Вільна Країна та HELP FOR 
UKRAINE, а також Яковенко Наталії – за надану допомогу у 
вигляді лікарських засобів, предметів гігієни та інших 
медичних засобів; 

Директору підприємства ТОВ «ІНТЕРСТАБ» 
Войцеховській Марії – за фінансування придбання 
бронепластин; 

Благодійному фонду «X-TEAM» та Хоміцькому Юрію – 
за допомогу в отриманні автомобілів, які 
використовуються в нашому ДФТГ та ЗСУ; 

Життя громади 



Клименку Юрію – за надані підгузники. 
Дякуємо Терлецькому Станіславу, Новохачову Івану за 

передану і доставлену зі Швеції допомогу для нашої 
територіальної оборони: біноклі, рації, батарейки, 
ліхтарики, павербанки. 

Дякуємо Гогулі Олександру, Савкіну Руслану, Борисову 
Сергію, Оленченку Олександру, Бондаренку Євгенію, 
Дегтярю Нікіті, Галькевичу Валерію за допомогу в доставці 
та транспортуванні гуманітарної допомоги в громаду. 

Окрема подяка Державному підприємству «Сервіс» та 
його керівництву Пономарьову Юрію та Карпенку Антону 
за сприяння в отриманні риби, яку було роздано серед 
жителів Придесення, а також передано в деокуповані 
села сусідніх громади.  

 
В кожному селі громади жителі та підприємці 

об’єдналися, щоб разом допомагати забезпеченню 
добровольців всім необхідним, створювати належні 
умови їх роботи, а також підтримувати жителів громади, 
які цього потребують, продуктами харчування, ліками та 
іншими речами. 

Село Зазим’я: 
Коваль Світлана, Ломонос Олександр, Лопух 

Володимир, Биков Олександр, Прокулевич Ігор, Делайчук 
Олег, Делайчук Михайло, Петрашин Руслан, Лобко 
Георгій, Мироновський Ігор, Недзельська Світлана, 
Слинько Анатолій, Селик Ганна, Новицький Олександр, 
Суботовський Олександр, Горстка Олексій, Стрельченко 
Євгеній, Бабкін Олег, Польчук Артур, Яцик Віталій, 
Борисенко Віктор, Островий Микола, Стрельченко Тетяна, 
Климюк Борис, Березан Сергій, Бондаренко Любов, 
колектив супермаркету АТБ, колектив супермаркету Фора, 
ТОВ «Т.А.К. ЛТД». 

 

Село Погреби: 
Прищепа Олена, Тимощук Олег, Гулієв Натіг Шаміл 

огли, Богатир Тетяна, Парфенюк Ірина, Сергієнко Микола, 
Ребіков Юрій, Гузенко Олександр, Воробей Євгеній, 
Негода Сергій, Гузенко Володимир, Польчук Інна, 
Шевченко Володимир, Селюк Тамара, Негода Олена, 
Кузнецова Тетяна, Шрам  Надія, Кухтик Тарас, Бикова 
Наталія, Фисун Жанна, Зелінська Світлана, Пугач Юлія, 
Яковенко Олена, Яковенко Марія, Яковенко Юлія, 
Яковенко Ярослава, Бруєва Світлана, Бруєв Валдіс, 
Пархоменко Ірина, Пархоменко Ольга, Савчук Любов, 
Савчук Дар’я, Тищенко Микола, Савчук Тетяна, Легкий 
Валерій, Марченко Микола, Федай Дмитро, Гузенко 
Василь, Дєєва Олена, Дабіжа Анастасія, Гринько Євгеній, 
Бойко Андрій, Силюков Данило, Лотоцький В’ячеслав, 
Шпиг Олександр, Лиман Олександр. 

Село Пухівка: 
Битик Олег, Носацький Микола, Мороз Валерій, 

Ярохович Павло, Вашук Олександр, Покидько Максим, 
Михайленко Назар, Дорош Сергій, Омельченко Мирослав, 
Бичков Віталій, Івлєв Олександр, Михієнко Олена, 
Климась Леся, Шкільна Світлана, кафе «ЕЙРЕНА» та її 
власники Бендик Леся та Томін Євген. 

Село Рожни: 
Мойсеєнко Юлія, Краєв Валерій, Герасименко Сергій, 

Галанін Сергій, Козлов Віктор, Поліщук Юрій, Кічко Сергій, 
Лисецький Андрій, Михайленко Юлія. 

Село Літки: 
Слюсар Аліна, Кулініч Леся, Коваль Валентина, 

Ткаченко Валентина, Река Лідія, Біленко Тетяна, Слюсар 
Марія, Ісаєва Катерина, Джемілєва Аніфє, Дорубець 
Андрій, Кулініч Роман, Шамудило Євген, Онопрієнко 
Володимир, Ковалевський Олександр, ПП «Будгал-Авто». 

Село Літочки: 
Алєксєєв Юрій, Гайдак Наталія, Чайка Ганна, 

Мироненко Наталія, Петрова Ганна, Баглєй Наталія, 
Музиченко Любов, Гайдак Лілія, Тридід Олег. 

 
Особливу роль в забезпечені життєдіяльності громади 

під час активної фази бойових дій на Київщині відіграли 
працівники освітніх закладів Придесення. 

Погребське НВО та ЗДО «Лісова пісня»: 
Ярошинський П.І. – директор НВО, Сергієнко В.І. – 

водій, Кривобок Н.В. – заступник директора з дошкільної 
освіти,  Ігнатенко Г.М. – медсестра, Оксютенко В.І. – 
техпрацівник, Чернецька Л.М. – кухар, Негода Г.І. – 
техпрацівник, Ігнатенко В.М. – техпрацівник, 
Ярошинський М.І.  - електрик, Якуша Г.І. – заступник 
директора з господарської роботи, Науменко Т.І. – 
вчитель математики, Негода О.М. – вчитель музики та 
мистецтва. 

Зазимське НВО: 
Пустовалов І.В. – директор НВО, Овдій Н.В. – 

заступник директора з навчально виховної роботи, 
Мироновська Г.В. – заступник директора з господарської 
роботи, Хоменчук П.О. – сторож, Попович Л.С. – водій, 
Пушкар Л.О. – двірник, Лепеха Н.В., Мельникова Л.П., 
Бобир Н.М. - працівники кухні. 

Пухівський ЗЗСО  та ЗДО «Десняночка»: 
Гриценко І.І. – директор ЗЗСО, Микал Н.К. – заступник 

з навчально виховної роботи, Тимошевська І.Д. – 



техпрацівник, Дзіковський В.П. – водій шкільного 
автобуса, Левицький В.А. – сторож. 

Нем'ята Л.В., Ячник Н.Д., Михайленко А.М., Стицюк Г. 
П. В садочку працювали: Манилюк Г.П., Скопич Л.І., 
Безносько Л.М., Павлик В.І.  Бузмакова І.О. Дома готували: 
Кулик Н. М. та Бабич Л.В. А також допомагали готувати в 
садочку: Бригинець Л.А., Михайленко О.К. та Покидько 
Л.А..  Гиренко Н.М. 

Літківське НВО ім. М.П. Стельмаха та ЗДО «Сонячний»: 
Ільченко Б.П. – директор НВО, Пархоменко О.І. – 

сторож, Коваль В.В. та Савченко Г.В. – кухарі, 
Христинченко В.В. – водій. 

ЗДО «Академія дитинства (с.Зазим’я): 
Спичак М.Д. – директор ЗДО, Троценко В.М. – 

сторож, Слуговина О.М. – бухгалтер, Мельник Л.О. – 
бухгалтер. 

Рожнівська філія: 
Бєляєва Г.М. – завідуюча, Хоменко Н.О. – медична 

сестра, Семенюк Т.М. – кухар, Лисенко Н.П. – 
техпрацівниця. 

 
Дякуємо всім за допомогу та підтримку нашої громади 

в цей складний період. 
Звичайно, цей список неповний. Тих, хто підтримував і 

підтримує, набагато більше. Ледь не кожного дня ми 
отримуємо нові пропозиції допомоги. 

Значну активність та громадянську позицію 
проявляють добровольці Добровольчого формування, які 
на безоплатній основі вже більше двох місяців боронять 
нашу громаду. 

Дякуємо всім за те, що ви є! Разом ми переможемо! 

  

 
Намагаємося допомогти іншим 

 

Наша громада намагається не залишатися осторонь бід 
своїх сусідів. 

Коли ворог вже перетнув межу 
Київщини в нашому районі, 
автомобіль з Придесення з 
продуктами харчування, пальним та 
різним обладнанням відправився до 
села Русанова. Це було 2 березня. 

Евакуація людей з окупованих 
територій Калитянської та 
Великодимерської громад 
проходила через територію 
Придесення при безпосередній 
участі керівництва Зазимської 
сільської ради та нашої самооброни. 

Неодноразово, ризикуючи 
життям, наші придесенці доставляли 
гуманітарну допомогу в селище 
Козелець. 

Під час евакуації через нашу 
громаду люди не встигали доїхати до 
місця призначення до початку 
комендантської години. Їх на 
ночівлю приймали місцеві жителі. 

Одними з перших після деокупації сусідніх громад 
подали руку допомоги ми з вами. Зокрема, 9 квітня більше 
200 жителів Придесення провели суботник в Заліссі, 
Богданівці, Великій Димерці (на фото). Цього дня ми 
розчищали для проїзду вулиці вказаних населених 

пунктів, розгрібали завали вздовж вулиць та допомагали 
самотнім людям. 

За кілька днів до цього 
була організована гуманітарна 
допомога у вигляді ліків, 
продуктів, одягу та засобів 
гігієни жителям Бервиці, 
Мокреця та Заворичів. 

Завдяки громадській 
активності жителів нашої 
громади Устименко Тетяни та 
Гиренко Крістіни було зібрано 
кошти та закуплено ліки в 
Шевченкове. 5 квітня 
медикаменти разом з 
продуктами харчування було 
передано за призначення. 

За підтримки керівництва 
ДП «Сервіс», більше тони риби 
доставили жителі Придесення 
в Русанів, Кулажинці, 
Світильню, Богданівку, 
Бобрик, Шевченкове та Велику 
Димерку. 

Практично вся гуманітарна допомога, яка надходила 
за останні два місяці в Зазимську сільську територіальну 
громаду, розподілялася і передавалася в інші населені 
пункти Броварщини, правобережжя Київщини (зокрема, в 
Бучу і Бородянку) та Чернігівської області. 

Дякуємо всім причетним за допомогу нашим сусідам! 

  
Прощання з Героєм 

 

30 березня 2022 року в нашій громаді, в с.Погреби, 
прощалися із Захисником України – Михальченком 
Романом Миколайовичем, який загинув близько 03:30 
ранку 22 березня 2022 року в Донецькій області. В цей час 
група військових (біля 40 людей) відпочивала в 
кількаповерховій будівлі. За попередньою інформацією 

одна з місцевих жительок здала ворогу позиції захисників 
і окупант наніс ракетний удар по будівлі. 

Михальченко Роман Миколайович, молодший 
сержант, командир відділення десантно-штурмового 
взводу у віці 44 років загинув від отриманих травм 
несумісних з життям. 



Роман до останнього часу 
свого життя захищав Україну від 
російських вбивців.  

Олеся, сестра Романа, так 
розповідає про свого брата: 

«Рома завжди виділявся на 
фоні інших хлопців. Це не про 
зовнішність, це про внутрішній 
світ. Він любив багато читати. 
Його цікавила філософія, 
психологія, математика, шахи, 
усе, що пов’язано з електрикою 
та інше. Саме брат мене 
привчив до серйозної та не 
завжди зрозумілої літератури. 
Наприклад, Ніцше, Нікколо 
Макіавеллі «Державець», 
Михайло Літвин та інші автори 
непопулярного жанру. 

Його стихія – це шахи. Брат 
увесь свій вільний час приділяв 
вивченню цієї гри. Багато грав 
сам та майже завжди 
перемогав. Ще одним захопленням, яке він мав, була 
риболовля. Коли він додому приносив рибу то завжди 
чинив і готував її лише сам. За спеціальністю брат був 
електриком. Профільно ніде не навчався на електрика, а 
самостійно впродовж багатьох років здобував знання 
та підвищував свій фах. 

В січні 2015 року, в день народження мами, Романа як 
резервіста призвали до лав ЗСУ, а саме до 95 ОДШБр у 
зенітно-ракетні війська. Повернувся живим у квітні 2016 
року. 

Після повернення брат деякий час був замкнутий та 
невеселий, але поступово відновився. 

24 лютого 2022 року мене розбудила мама і сказала, 
що бомблять Київ і завтра брат знову йде на війну. Я 

почала швидко збиратися, щоб 
встигнути обійняти брата, але 
він подзвонив і сказав, що збори не 
завтра, а сьогодні і вони з 
побратимами вже вирушили. 

Кожного дня ми спілкувалися 
по телефону або переписувалися. 
Остання наша переписка була 21 
березня 2022 року про посилку, яку 
я йому надіслала та через 
декілька годин брат написав, що 
адреса отримання завтра вже 
зміниться та пообіцяв, що вранці 
спишимося. Ромчик зазвичай 
писав о 7-ій ранку. Але, ні вранці, ні 
вдень він мені не писав та на мої 
повідомлення не відповідав. Це був 
поганий знак і я звернулася до 
дружин побратимів. Одна з 
дружин мені і сказала про 
загибель брата. Важко описати 
словами, що я відчула в той 
момент. Спочатку я відчула 

лють. Мені хотілося вбивати. Потім настала безодня 
та порожнеча. Потім пекучий біль і я дозволила собі 
сльози. В той час я знаходилася за кордоном і не хотіла, 
щоб мама дізналася про смерть сина від сторонньої 
людини, тому почала планувати свій виїзд. Повернулася 
в Київ 28 березня на свій день народження і сповістила 
маму про загибель сина…». 

Роман до останньої миті свого життя захищав Україну 
від російських вбивців. 

Царство Небесне, Герою! 
Михальченко Роман Миколайович 
23.11.1977 – 22.03.2022 

 
Оновлення парку СПК 

 

27 березня автопарк нашої громади поповнився 
новеньким пожежно-рятувальним автомобілем АЦ-40 
УРАЛ, закупівлю якого було проведено ще до початку 
війни у ТОВ «Спецпожтехніка та ПТО».  

Велика подяка підприємствам та підприємцям 
громади за своєчасно сплачені в бюджет кошти, за які і 

було придбано спецтехніку. Окрема подяка колективу та 
директору підприємства Довгополу Анатолію Івановичу за 
те, що у складний воєнний час виконали наше 
замовлення. Така техніка надактуальна, потрібна і 
важлива для нашої громади!  

 
Броварщина дякує своїм захисникам 

 

30 квітня 2022 року у селі Літки відбувся захід, 
присвячений волонтерській акції «Броварщина дякує 
своїм захисникам». 

В урочистостях взяли участь: начальник Броварської 
районної військової адміністрації - Павло Проскочило, 
керівник сектору оборони Броварського району - Юрій 
Миколенко, бригадний генерал Валерій Ємбаков, 
Зазимський сільський голова - Віталій Крупенко, 
військовослужбовці батальйону територіальної оборони 
та члени добровольчих формувань Броварського району. 

Після шикування, в подарунок для керівництва, у 
виконанні особового складу військовослужбовців, 
прозвучала пісня «Ой у лузі червона калина похилилася».  

Впродовж заходу присутні мали змогу насолодитися 
концертною програмою, яку для них підготували артисти 
Придесення, а по закінченню урочистостей посмакувати 
смачним пловом, від кулінарного експерта МХП, Бренд 
Шефа, фіналіста програми «Майстер Шеф професіонали» 
– Аліка Мкртчяна. 

. 
 



Пам’яті Чорнобиля 
 

До 36-ї річниці з дня катастрофи на Чорнобильській 
атомній електростанції в селах Зазимської сільської 
територіальної громади відбулося покладання квітів до 
пам’ятників ліквідаторами аварії. 

В заході взяли участь керівництво Зазимської сільської 
ради, працівники комунальних закладів громади та 
місцеві жителі, які брали участь в ліквідації наслідків 
аварії. 

«Сьогодні по всій громаді поклали квіти до 
пам’ятників ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС. 
Приємно, що вже в кожному селі є памятні дошки та 
пам’ятники ліквідаторам аварії. Добре, що в цьому році 

не повторилася ця катастрофа, але загроза була дуже 
велика. З другого дня повномасштабної війни 
Чорнобильська АЕС була під окупацією росіян. Персонал 
станції більше 30 днів беззміно працював під дулами 
автоматів. Це, я вважаю, не менш героїчно, адже 
відданістю роботі в такій складній ситуації вони 
врятували життя всім нам, щоб катастрофа не 
повторилася. Сьогодні ми вшановуємо пам’ять всіх тих, 
хто віддали своє життя і здоров’я задля ліквідації 
наслідків аварії. Дякуємо їм та дякуємо тим, хто 
працював під окупацією», – зазначив сільський голова 
Віталій Крупенко. 

  

 
Благодійний матч 

 

8 квітня в с.Зазим’я відбувся 
благодійний матч за участю ветеранів 
київського «Динамо» та учасників 
територіальної оборони Придесення. 

Перший тайм закінчився з 
рахунком 3:0 – легенди 
найтитулованішого футбольного 
клубу Східної Європи «на техніці» 
сформували хороший відрив від 
господарів. Але в другому таймі 
місцеві патріоти змогли вирівняти гру 
та більш відповідально віднестися до 
реалізації своїх моментів біля воріт динамівців. 

Матч закінчився з рахунком 3:3. В серії післяматчевих 
пенальті кращими були ветерани. 

Дякуємо організаторам матчу за це маленьке свято 
спорту. Хороші емоції зараз дуже потрібні українцям.  

  
 
 

 
 

 
 

Збір сміття 
 

Повідомляємо, що станом на початок травня 2022 року 
система збору сміття в громаді наступна. 

Сортоване сміття (вторсировина). 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. 

Несортоване сміття. Збір відбувається щовівторка і 
щоп’ятниці по всіх селах громади. Побутове сміття 
виставляти до 08:00 ранку вказаного дня. Сміття 
виставляти в БРЕНДОВАНОМУ пакеті компанії ТОВ «Селтік 
ТБО» по центральній дорозі (траса Т 10-08). Пакети можна 
придбати в магазинах громади або запитати в старости 
свого села. 

Пункт прийому сміття. Щоб не чекати вище вказаного 
дня збору будь-якого сміття, можна здати сміття в пункт 
прийому, що знаходиться в с.Погреби (біля кладовища). 
Графік: щовівторка і щочетверга з 08:00 до 16:00. 

 
 

 
 

До відома жителів Придесення 
 

На звернення Зазимської сільської ради адміністрація 
КНП «Київський міський центр радіаційного захисту 
населення міста Києва від наслідків Чорнобильської 
катастрофи» узгодила надання медичної допомоги 
жителям населених пунктів Зазимської сільської 
територіальної громади. 

Консультативно-діагностична допомога в умовах 
поліклініки (вул.Пушкінська, 40) надається за попереднім 
записом до лікаря-спеціаліста, а планова госпіталізація до 
стаціонару (вул.Кубанської України, 10) - за електронним 
направленням сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста. 

 
 

Інформація 
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До уваги мешканців громади та учасників територіальної оборони! 
 

Набув чинності Закон № 2150-IX «Про внесення зміни 
до статті 263 Кримінального кодексу України щодо 
скасування відповідальності у випадках добровільної 
здачі зброї, бойових припасів, вибухових речовин або 
пристроїв». 

Документ було офіційно опубліковано в газеті «Голос 
України» 2 квітня 2022 року. 

Так, не підлягає кримінальній відповідальності за 
вчинення дій, передбачених частиною першою або 
другою цієї статті, особа, яка добровільно здала органам 
влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або 
вибухові пристрої. Зброю, яка не облікована («знайшли», 

«відібрали на полі бою», інше), необхідно здати через 
військову комендатуру. 

На території громад у цивільних осіб зброї не повинно 
бути. Виключення - оформлена відповідно до чинного 
законодавства облікована зброя та зброя добровольчого 
формування територіальної громади (ДФТГ) отримана в 
установленому порядку. 

Хто бажає тримати в руках зброю і захищати 
Батьківщину є три варіанти. 

1. Збройні сили України та інші військові формування 
утворені до чинного законодавства. 

2. Батальйон територіальної оборони. 
3. ДФТГ. 

 
 

Пояснення щодо світломаскувального режиму 
 

У Броварському районі комендантська година і 
спеціальний режим світломаскування вводяться 
розпорядженням військової адміністрації. 

Відповідно до порядку щодо заходів під час 
запровадження комендантської години та встановлення 
спеціального режиму, світломаскування здійснюється 
лише за наявності реальної загрози життю і безпеці 
громадян, інтересам суспільства або держави, а також для 
забезпечення громадського порядку. 

Аби не допомагати ворогу орієнтуватися в місцевості, 
треба дотримуватися двох режимів світломаскування — 
часткового і повного. 

Часткове затемнення є підготовчим періодом до 
введення повного затемнення. 

Під час запровадження режиму часткового 
затемнення, тобто, у звичному режимі, у період 
комендантської години з 22.00 до 5.00 год, рівень 
освітлення територій підприємств, установ та організацій 
необхідно знижувати шляхом вимикання частини 
світильників, установки ламп зниженої потужності або 
застосування регуляторів напруги. 

Під час повного затемнення, а саме — на час повітряної 
тривоги — всі види зовнішнього освітлення повинні бути 
вимкнені. У місцях проведення аварійно-рятувальних та 

Маршрут Графік руку
№325 "Пухівка - 

ст.м.Лісова"

(через Зазим'я, Погреби, 
Опіковий центр, 

Троєщину)

З Пухівки: 6:10, 7:15, 8:00, 09:20, 10:00, 11:10, 14:00, 17:00, 
17:50, 19:00 (до Броварів), 19:55 (до Броварів)

З Києва (ст.м.Лісова): 7:00, 08:15, 9:10, 10:20, 13:00, 15:15, 
16:10, 18:10, 19:10

№328 "Зазим'я (Сади) - 
ст.м.Лісова"

(через птахофабрику)

З Зазим'я: 6:10, 7:20, 8:30, 11:40, 13:55, 17:30, 18:55, 20:05 (до 
Броварів)

З Києва (ст.м.Лісова): 6:45, 8:00, 9:10, 13:10, 16:45, 18:10, 19:30
№337 "Літочки - АС 

Дарниця"

(через Димерський 
поворот, Скибин, 

Бровари)

З Броварів на Літочки: 6:45

З Літочок: 7:55, 11:45, 17:45

З Києва (АС Дарниця): 10:05, 16:05

№12 "Літочки - Бровари 
(ЦРЛ)

(через Димерський 
поворот, Скибин, 

Бровари)

З Літочок: 06:35, 9:10, 16:30, 18:40

З Броварів: 08:00, 15:25, 17:50

№341 "Рожни (СТ 
Трудовик) - АС Дарниця"

(через Пухівку, Бровари)

З СТ Трудовик: 6:45, 08:00, 10:45, 12:20, 15:40, 16:55, 18:50 (до 
Броварів), 20:00 (до Броварів)

З Києва (АС Дарниця): 6:45, 9:25, 11:05, 14:00, 15:25, 17:40, 
18:45

Розклад руху автобусів (станом на 10.05.2022 р.) Оголошення! 
 

КНП «ЦПМСД» Калинівської 
селищної ради, Броварського 
району повідомляє: якщо ви ще не 
уклали декларацію з сімейним 
лікарем, ви можете звернутися до 
підрозділу (медичнної амбулаторії) 
в якому ще не набрано ліміт 
декларацій (1800 сімейний лікар, 
900 педіатр) та укласти декларацію.  

Для дорослого при собі потрібно 
мати паспорт або ID картку, 
ідентифікаційний код, мобільний 
телефон (якщо була укладена 
декларація раніше, потрібно мати з 
собою мобільний телефон, який був 
вказаний в попередній декларації). 

Для дитини свідоцтво про 
народження, або ID картка, 
ідентифікаційний код (за наявності), 
мобільний телефон одного з батьків 
у якого вже є укладена декларація 
будь-де в Україні. 

Номери телефонів амбулаторій 
Зазимської СТГ в меню «Контакти» 
на сайті: zotg.gov.ua 

 



інших невідкладних робіт, а також на небезпечних 
ділянках шляхів евакуації населення до захисних споруд 
цивільного захисту і біля входів до них передбачається 
маскувальне стаціонарне або автономне освітлення з 
використанням переносних освітлювальних ліхтарів. 

Просимо не нехтувати здійсненням заходів правового 
режиму воєнного стану, зокрема, комендантської години 
та світломаскування в Броварському районі задля Вашої 
безпеки. 

 

Броварська районна військова адміністрація
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перейменування вулиць громади 

На 32 позачерговій сесії Зазимської сільської ради 26 
квітня 2022 року  рішенням №2873 було перейменовано 
вулиці та провулки в селах Зазимської сільської 
територіальної громади. 

Перейменування відбувалося відповідно до вимог 
Закону України «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» та у зв’язку з використанням російською 
пропагандою імен діячів науки, культури, мистецтв та 
інших галузей для розпалювання міжетнічної та 
міжнаціональної ворожнечі. 

Під час вибору нових найменувань враховувалися 
рекомендації населення, історичні назви місцевостей, 
географічні особливості територій та пам’ять про відомих 
особистостей історії України. 

Вашій увазі перелік перейменованих вулиць 
(спочатку стара назва, потім – нова). 
с.Погреби: 
вулиця Суворова – вулиця Синьоозерна; 
провулок Суворова – провулок Синьоозерний; 
вулиця Гагаріна – вулиця Підлісна; 
вулиця Мічуріна – вулиця Героїв України; 
вулиця Некрасова – вулиця Княжа; 
вулиця Гайдара – вулиця Тиха; 
вулиця Чкалова – вулиця Мальовнича; 
вулиця Ватутіна – вулиця Залющинська; 
вулиця Кутузова – вулиця Старе Село; 
вулиця Горького вулиця – Ярослава Мудрого; 
провулок Горького -– провулок Ярослава Мудрого; 
вулиця Гоголя – вулиця Вербна; 
вулиця Дружби народів – вулиця Михайла Мельника. 
 

Підтримка сил самооборони Придесення 

Попри те, що зараз російські війська відійшли далеко від нашої громади, небезпека існує. 

Кожен з вас може підтримати Добровольче формування Зазимської ТГ фінансово. Номери 
рахунків (гривні, долари, криптовалюта) для перерахунку коштів нижче: 

Гривневий рахунок: 4149 6090 1037 3902 (Бондаренко Любов Вікторівна) 
Доларовий рахунок: 5375 4188 1114 2207 (Бондаренко Любов Вікторівна) 

Рахунки в криптовалюті: 

BTC   3JdS1E9Evga2dSFpxLYZzLSfAH8Xj6PyLk 
LTC   MSvkd1JD8CKUFPb3cfoWkiUcb8drWohu2x 

ETH   0x5095689fc3f339d1278f40ba97156bd2a196a972 
 

Дякуємо всім за підтримку та допомогу! 

 

 
Важливо! 

Шановні жителі громади! 
Звертаємо Вашу увагу на обов’язок кожного щодо сплати податків, а саме: 
-земельний податок; 
-податок на нерухоме майно (житловий будинок); 
-орендна плата за землю. 
За квитанціями на сплату вказаних податків звертайтеся в адміністративні приміщення 

старостинських округів. 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 
 

(04594) 76-225, Управління фінансів Зазимської сільської ради. 
 



с.Зазим’я: 
вулиця Гагаріна – вулиця Гостинна; 
вулиця Ватутіна – вулиця Світанкова; 
вулиця Радгоспна – вулиця Промислова. 
с.Пухівка: 
вулиця Гагаріна – вулиця Зарічна; 
вулиця Ватутіна – вулиця Паркова; 
вулиця Першотравнева – вулиця Горіхова. 
с.Рожни: 
вулиця Гагаріна – вулиця Леоніда Каденюка; 

вулиця Пушкіна – вулиця Горохівська; 
вулиця Гоголя – вулиця Лебедина; 
вулиця Пролетарська – вулиця Господарська; 
вулиця Сибірська – вулиця Східна. 
с.Літки: 
вулиця Челюскіна – вулиця Зазимська; 
вулиця Некрасова – вулиця Погребська; 
вулиця Гагаріна – вулиця Європейська; 
провулок Пушкінський – провулок Пухівський. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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). 

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. 

Конкурс триває 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. 

 

 

  

До відома жителів Придесення! 
В громаді функціонує Добровольче формування 

Зазимської територіальної громади, яке є 
воєнізованим підрозділом, сформованим на 
добровільній основі з громадян України, які 
проживають у межах відповідної тергромади. 

ДФТГ призначене для участі у підготовці та 
виконанні завдань тероборони в межах території 
відповідної громади. 

Оперативний номер чергового ДФ Зазимської ТГ 
(цілодобово): 063 059 78 86 

 

Війна триває. Тому велике прохання: 
1. Дотримуватися світломаскування під час 

комендантської години! Вимикайте у будинках 
світло! Не створюйте додатковий клопіт нашим 
патрулям!  

2. Якщо Ви виявили аварійну ситуацію на 
об‘єктах енергетики (порив проводу, іскріння 
тощо), ТЕРМІНОВО телефонуйте за номером 

+380 (67) 746 07 70 Олег Миколайович. 
 

Спасибі всім за розуміння і підтримку!  
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