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Плануємо роботу в умовах воєнного часу 
 

12 травня 2022 року відбулася 33 позачергова 
сесія Зазимської сільської ради, на якій розглянуто 10 
питань порядку денного. 

На сесію було запрошено підприємців та жителів 
громади, які зробили великий внесок в організацію 
матеріально-технічної підтримки добровільної 
оборони Зазимської сільської територіальної громади 
та створення безпечних умов життя в громаді під час 
героїчного протистояння Українського народу 
російському воєнному вторгненню. Гостей було 
відзначено подяками. 

Також на засіданні було обговорено низку різних 
питань. 

•На даний час в громаді працюють над 
покращенням якості води в бюветах. Окрім цього, 
здійснюється робота над завершенням проектування 
нових бюветів в тих селах Придесення, де ще їх немає. 

•Сільський голова наголосив на питанні, яке через 
кілька місяців може стати проблемою не тільки в 
громаді, але й в усій Україні. Це енергетична безпека. 
Вже зараз відчувається нестача пального для 
автомобілів. А з наближенням опалювального сезону 
ми можемо відчути проблеми з газопостачанням, так 
як основним постачальником газу (хоч і через транзит) 
є росія, яка зараз веде війну в Україні. Тому одним з 
головних питань в громаді є перехід на альтернативні 
джерела енергії – встановлення твердопаливних 
котлів в комунальних закладах та/або будівництво 
сонячних міні-електростанцій. Зараз здійснюються 
прорахунки з метою вибору найбільш оптимальних 
варіантів переобладнання систем 
опалення. 

•Окремо приділили увагу вивозу 
сміття в громаді. 

Принагідно нагадуємо про систему 
сміттєзбору, яка зараз працює в громаді. 

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). 
Про зміни в маршруті буде повідомлено в фейсбук-
групі та телеграм-каналі «Вісник Придесення». 
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: вівторок, середа, четвер, субота – з 08:00 до 16:00. 
В пункті збору є в наявності брендовані пакети. 

 
26 травня 2022 року відбулося засідання 

виконавчого комітету Зазимської сільської ради. Це 
було перше зібрання з початку повномасштабного 
вторгнення російських вбивць на територію України. 
Порядок денний складався з 30 питань, розгляду яких 
передувало вступне слово сільського голови. 

Крупенко Віталій Вікторович почав з приємної новини. 
За кілька годин до цього в Броварах відбулася сесія 
Броварської районної ради, під час якої троє 
представників нашої громади отримали відзнаки голови 
Броварської районної військової адміністрації (на фото): 
Баришполець Андрій Андрійович та Прокулевич Ігор 
Богданович – «Знак Пошани», а Щиголь Наталія 
Миколаївна – відзнаку «За мужність». Ці люди й зараз 
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здійснюють активну діяльність на професійному та 
громадському рівні, створюючи та підтримуючи належні 
умови життєдіяльності в Придесенні. 

Та війна ще не закінчилася! І про це далі вів мову 
Віталій Вікторович. Добровольче формування 
територіальної громади, яке ми створили, потрібно 
підтримувати. Його діяльність себе виправдовує, 
забезпечуючи охорону порядку в комендантську годину. 
Добровольцями здійснюється чергування в усіх селах 
громади. Та й загроза для нашого краю досі існує – на 
північному кордоні постійно фіксуються рухи ворога і 
невідомо до чого це може призвести. 

Світломаскувальний режим також ніхто не відміняв! 
Багато є розмов про те, що потрібно увімкнути вуличне 
освітлення хоча б по центральній трасі. Але тут є одне 
головне «але». Світловий день значно збільшився і о 23:00 
вже починається комендантська година, яка говорить про 
те, що нікого на вулиці в цей час не повинно бути. Тобто 
кому і для чого вмикати вуличне освітлення? 

Сільський голова акцентував увагу на роботі 
поліцейських офіцерів громади. Самсоненко Сергій 
Вікторович та Радченко Іван Петрович були в громаді з 24 
лютого. Їхня участь в забезпеченні правопорядку в 
громаді є неоціненною. А співпраця поліцейських 
офіцерів громади та нашого ДФТГ належно оцінена 
представниками інших громад та району. Завдяки 
злагодженій взаємодії керівництва сільської ради, 
поліцейських офіцерів та добровольців вдалося створити 
сприятливі умови для евакуації жителів сусідніх громад з 
окупованих територій в другій половині березня. 

Сергій Вікторович в своєму звіті зазначив, що на даний 
час ситуація в Придесенні є відносно спокійною. За звітний 
період офіцерами було складено 170 адміністративних 
протоколів та розкрито більше 20 злочинів, які пов’язані зі 
зберіганням/продажем наркотиків, крадіжками та ін. 

За березень-травень завдяки підтримці місцевої влади 
наші поліцейські офіцери громади є найкраще 
забезпечені пальним в Броварському районі. 

Проблемним є кадрове питання. Для ефективної 
роботи поліцейських в громаді потрібно ще хоча б одного 

офіцера. Віталій Вікторович запропонував визначити 
кандидатів серед добровольців ДФТГ, яким було б цікаво 
пройти підготовку та стати офіцерам громади. Також 
варто звернути увагу на старшокласників наших шкіл. 
Можливо серед них є ті, хто б хотів бути поліцейським та 
працювати на благо Придесення. 

Сільський голова попросив офіцерів громади та 
добровольців ДФТГ звернути увагу на культуру винесення 
сміття відповідно до правил, які зараз існують в громаді. 
Виявлення порушників та інформування про них 
населення повинно сприяти відповідальному 
поводженню з побутовими відходами жителів та гостей 
громади. 

По кількох наступних питаннях відзвітувався начальник 
відділення з питань надзвичайних ситуацій, цивільного 
захисту населення, мобілізаційної та правоохоронної 
діяльності Ткачук Андрій Леонідович. 

•Паводки. На даний час рівень підйому води 3,88 м 
вище умовного нуля. До небезпечного рівня ще близько   
1 м. Враховуючи, що північніше вже прослідковується 
зниження рівня води, очевидним є те, що паводку в 
Придесенні не повинно бути. Для порівняння, в минулому 
році рівень підйому води був 2,08 м вище умовного нуля. 

•Розпочато роботу з підготовки господарського 
комплексу та об’єктів соціально-культурного призначення 
Зазимської сільської ради до осінньо-зимового періоду. 

•Планується закупівля нової сирени-ревуна в с.Літки. З 
цим є складнощі, тому що потужності Харківського заводу-
виробника постраждали в результати обстрілів росіян. 

•На даний час є 28 приміщень комунальної власності. 
В 12 з них є пожежна сигналізація. На 16 інших розроблено 
проєкти на встановлення або модифікацію. При цьому всі 
заклади дошкільної та загальної середньої освіти мають 
працюючу пожежну сигналізацію та блискавкозахист. 

•На даний час в складі ЗСУ, Національної гвардії, 
територіальної оборони та інших збройних формувань 
України перебуває 144 жителя Придесення, які з честю і 
гідністю виконують бойові задачі та роблять внесок в нашу 
спільну Перемогу! 

  
 

 
 

 

 

Колегія Броварської районної військової адміністрації 
 

17 травня 2022 року в Броварах відбулося засідання 
колегії Броварської районної військової адміністрації. 

Захід розпочався із нагороджень. Відзнаку 
Міністерства Оборони України також отримав і 
Зазимський сільський голова Крупенко Віталій – медаль 
«За сприяння Збройним Силам України». 

Порядок денний засідання складався з таких питань: 
1.Щодо внесення змін до «Програми організації 

територіальної оборони в Броварському районі на 2021-
2023 роки». 

2.Щодо поводження з відходами на території 
Броварського району. Побудова сміттєпереробних 
заводів у територіальних громадах Броварського району, 
із залученням технологій для виробництва біопалива. 

3.Щодо реконструкції очисних споруд Броварської 
міської ради, що розташовані на території с.Красилівка 
Калинівської територіальної громади Броварського 
районує, із залученням новітніх технологій. 

Окрім цього, начальник Броварської районної 
військової адміністрації Проскочило Павло доповів щодо 
ситуації у Броварському районі Київської області. 

Життя громади 



Територія Броварського району перебуває під 
контролем Броварської районної військової адміністрації. 

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 18 травня, на предмет наявності 
вибухонебезпечних предметів (ВНП), фахівцями 
обстежено: автошляхів – 91,9 км.; шляхопроводів – 8 
одиниць; територію площею 5169,47 га; лінії 
електропередач (ЛЕП) – 74,3 км; газорозподільчі пункти 
(ГРП) – 12 об’єктів; газопроводів – 9 км.; кладовищ – 55. 
Виявлено 5551 ВНП. Знищено – 1620. 

З метою застереження та попередження про мінну 
небезпеку на території району, військовою 
адміністрацією, постійно проводиться інформаційна 
робота серед населення. 

У Броварському районі всі комунікації (електро, газо, 
водопостачання, водовідведення, АТ «УКРТЕЛЕКОМ», 
УКРПОШТА, інтернетмережі) працюють на 100 %. 

Внаслідок бойових дій на території району зруйновано 
та пошкоджено 2010 багатоповерхових та приватних 
житлових будинків: 

– повністю зруйновано – 395 приватних житлових 
будинків; 

– пошкоджено 1615, з них потребують: (поточного 
ремонту – 577; капітального ремонту – 1038). 

– 125 сімей потребують житло; 
– 98 сімей потребують відселення на час капітального 

ремонту. 
З 24 лютого до 18 травня, в ході зачистки населених 

пунктів Броварському району, зафіксовано 175 загиблих 
осіб мирного населення. 

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

Наразі проводиться підготовка до національного 
мультипредметного тесту. У територіальних громадах 
району поступово відновлюється робота закладів 
дошкільної освіти. 

Станом на сьогодні, відновили свою роботу 3 дитячі 
садочки Броварської громади 

Заклади охорони здоров’я працюють в штатному 
режимі та забезпечені всім необхідним. 

Поранені внаслідок військових дій у медичних 
закладах району не перебувають. 

Суб’єкти господарювання та торгівельні заклади 
поступово відновлюють свою роботу. 

В районі сформовані 10 добровольчих формувань. 
Загальна кількість зареєстрованих тимчасово 

переміщених осіб у громадах Броварського району 
складає 14232 осіб. 

Сільськогосподарськими підприємствами району 
продовжується проводитися посівна кампанія. 

Загальна площа посівів становить 40 тис. га. А саме, у 
Баришівській ТГ – засіяно 6 тис. га, у Березанській ТГ – 
засіяно 4 тис. га, у Згурівській ТГ – засіяно 25 тис. га, у 
Калитянській ТГ – засіяно 2 тис. га, у Броварській ТГ- 
засіяно 0,12 тис. га; у Калинівській ТГ – засіяно 1 тис. га. 

Станом на сьогодні здійснює свою діяльність 46 АЗС. 
Не відновили свою роботу – 18. 

На АЗС є значний дефіцит палива та спостерігаються 
великі черги. 

819 закладів торгівлі продовжують свою роботу та 
забезпечують попит населення у повному обсязі. 

Не відновлена робота 164 торгівельних закладів. 
Управління соціального захисту населення 

Броварської районної військової адміністрації працює в 
штатному режимі та здійснює виплати всіх видів 
соціальних допомог. 

Більш детально про засідання колегії читайте на сайті 
Броварської районної військової адміністрації. 

 

Джерело: за матеріалами Броварської РВА 
 
 

Активність гідна наслідування 
 

«У мене є мрія, - так пише в одному зі своїх дописів в 
фейсбуці погребський активіст та місцевий депутат Бойко 
Андрій. - Що ж, моя мрія не настільки пафосна і амбітна, 
але все ж… А полягає вона в тому, аби зробити з канави в 
Погребах повноцінну, глибоку, красиву водойму, з 

рибками, чистою водою та узбережжям, покритим рівним 
шаром зеленої трави, на якому ростуть красиві берези». 

Головне, що слова не розходяться з діями. Андрій 
лише в травні організував та провів з однодумцями п’ять 
толок на території Погребів. Два прибирання відбувалися 



саме вздовж канави, про яку він згадує. Йде мова про 
меліоративний канал вздовж вулиці Співоча (між 
вулицями Франка та Майданівська). На даний час це один 
з небагатьох меліоративних каналів, який має більш-менш 
гідний вигляд і в якому залишилася вода. Розчищення 
берегів та водойми дозволить створити хорошу територію 
для приємних прогулянок та навіть рибальства. Однак, на 
жаль, поки таке позитивне мислення лише в Андрія та 
кількох небайдужих людей. 

Інші толоки відбувалися біля канави по вулиці 
Майданівська, на Удитинському озері та на дитячому 
майданчику по вулиці Каштанова. Загалом на такі толоки 
приходить від 2 до 12 людей. Навіть з мінімальною 
кількістю учасників за 2-3 години можна зробити помітну 
різницю між «було» і «стало» та вичистити навколишнє 
середовище від кількох кубометрів сміття. 

Окрім цього, в травні Андрій двічі організував збір 
продуктової допомоги, розставивши корзинки для 
благодійності в погребських магазинах. Якщо після 
першого разу було зібрано дуже мало  продуктів, то, 
проаналізувавши всі помилки та провівши більш якісну 
інформаційну кампанію, за другим разом було зібрано 

багато продовольства, яке було передано постраждалим 
внаслідок окупації жителям с.Бобрик. 

На даний час збір допомоги відбувається не так часто. 
Але участь в толоках – це є той мінімум, який може 
зробити кожен з нас в умовах обмежених фінансових 
можливостей та маючи бажання зробити Придесення 
кращим. Організовуйте толоки! Долучайтеся до толок! 

 

Це неодмінно стане в пригоді людям, які зазнали біди 
 

До Великодимерської громади привези чергову 
партію допомоги. Це спеціальна поміч, яка за умови 
безперечного контролю буде розповсюджуватися лише 
серед тих громадян, котрі постраждали від рашистської 
навали найбільше, хто повністю або частково 
залишився без житла, майна. 

Йдеться про матраци, набори Шелтер, ковдри, 
брезенти, ліхтарі, каністри. 

Перше, що треба зазначити: всі товари дуже хорошої 
якості. Особливу увагу варто звернути на набори 
інструментів. У невеликому прямокутному 
картоннному ящику компактно упаковані 14 предметів. 
Серед них, зокрема, лопата, молоток, мотузка, ножівка, 
цвяхи для роботи з шифером тощо. 

Словом, все те, що неодмінно знадобиться під час 
ремонтно-відновлювальних робіт. 

Така допомога людям громади стала можливою 
завдяки продуманій, виваженій та вдумливій спільній 
роботі керівництва Броварської райради, голови 
Зазимської територіальної громади Віталія Крупенка та 
благодійного фонду «Зелений Чорнобиль». 

А ще дві умови, котрі є запорукою плідного 
спіробітництва – небайдужість до людської біди та довіра. 

- Віталій Крупенко вже не вперше допомагає жителям 
потерпілих громад, - говорить голова райради Сергій 
Гришко. – Він включився в цю діяльність буквально 
наступного дня після деокупації. Ця ж допомога, яку 
можна назвати спеціальною, стала ще одним результатом 
нашого взаєморозуміння. Фонд, якому ми дуже вдячні, 
надає товари, які дуже потрібні потерпілим. І я хочу 
неодмінно підкреслити, що все це 

розповсюджуватиметься лише адресно. Ще одна умова – 
воно адресуватиметься людям всіх громад Броварського 
району, куди прийшла біда.  

- Ми сьогодні привезли лише, так би мовити, перший 
транш. Попереду будуть й інші, - ділиться Віталій 
Крупенко. – У нас з Фондом «Зелений Чорнобиль» дуже 
плідні стосунки, ми йому вдячні за активність та 
небайдужість. Керівництво Фонду готове всіх потерпілих 
мешканців району забезпечити такими товарами. Я ж 
підкреслю, і переконаний, що ці, гарної якості речі стануть 
в пригоді людям, хоч на якусь дещицю полегшать їм їхню 
участь після таких драматичних дій. А допомога їм – це 
наш просто людський, моральний обов’язок. І ми разом з 
райрадою продовжимо таку роботу. 

(Частина отриманої допомоги була також передана 
жителям Калинівської громади, які постраждали в 
результаті воєнних дій). 

Автор статті: Гаркуша Анатолій 



Вітаємо призерів учнівських олімпіад
В травні відбулися обласні етапи Всеукраїнських 

олімпіад. Чотири учениці з нашої громади змогли гідно 
представити себе на рівні Київщини. 

Від щирого серця вітаємо: 
Некрашевич Катерину Сергіївну, ученицю 8 класу 

Погребського НВО та наставника Чиж Тетяну Віталіївну із 
зайнятим І місцем в обласному етапі Всеукраїнської 
учнівської олімпіади з хімії. 

Чиж Анастасію Олександрівну, ученицю 11 класу 
Погребського НВО та наставника Ляшенко Людмилу 

Анатоліївну із зайнятим ІІІ місцем олімпіади з 
правознавства. 

Негоду Вікторію Юріївну, ученицю 10 класу 
Погребського НВО та наставника Ляшенко Людмилу 
Анатоліївну із зайнятим ІІІ місцем олімпіади з історії. 

Штурмак Анастасію Олександрівну, ученицю 11 
класу Літківського НВО ім. М.П. Стельмаха та наставника 
Самойленко-Граждан Ганну Василівну із зайнятим ІІІ 
місцем олімпіади з географії. 

Бажаємо подальших успіхів! 

 
 

Нам допомагають – ми допомагаємо 
 

Соціально-економічна ситуація в районі та, зокрема, в 
громаді значно покращилася порівняно з попередніми 
весняними місяцями. Але ми надалі отримуємо допомогу 

від благодійників з різних куточків світу. Ці товари ми 
передаємо соціально вразливим верствам населення 
нашої громади, підтримуємо добровольців ДФТГ, які 
забезпечують спокій в Придесенні, укомплектовуємо 
необхідними речами жителів наших сіл, які 
відправляються на схід і південь звільняти Україну. 

Дякуємо ІТ-компанії Oro Inc., Сороці Дмитру та Бублію 
Юрію за надану благодійну допомогу у вигляді 
бронежителів та захисних військових касок. Частину цього 
спорядження за потребою вже отримали деякі наші 
захисники. 

Дякуємо торгівельній мережі Ашан за надану 
допомогу Зазимській громаді у вигляді продуктових 
наборів. 

Пакунки роздано соціально вразливій категорії 
населення Придесення та частині добровольців 
Добровольчого формування Зазимської ТГ №1.

 

8 травня – День пам’яті та примирення 
 

8 травня Україна разом з усім мирним світом згадує 
героїзм та мужність воїнів у Другій світовій війні. 

Щороку з болем у серці поминаємо героїв, які загинули 
у Другій світовій війні, найбільшій в історії збройних 
конфліктів у світі. Україна була епіцентром бойових дій та 
втратила п’яту частину свого населення. 

Сьогодні нам доводиться вдруге переживати навалу 
окупантів на Україну, але цього разу російських. Як і в 

минулі часи, захисники України відстоюють честь, гідність 
і суверенітет Батьківщини, героїчно звільняють українську 
землю, демонструють справжню згуртованість і 
патріотизм та рятують світ від російської агресії. 

Цей день завжди був болючим у спогадах для нашого 
народу. Але цьогоріч він ще більш напружений болем та 
горем. Бо нині в сучасному цивілізованому світі, на нашій 
українській землі гинуть діти, гине мирне населення, 



гинуть кращі сини України – наші захисники. 
Великою і дорогою ціною платить наш народ за 
свою свободу і незалежність. 

Ми самодостатній народ, зі своєю вірою, 
культурою, історією, спадщиною та здобутками. 
Свою свободу і незалежність здобуваємо сотнями 
років, але доводимо ми - Є, ми – Єдині, ми – 
Сильні, ми – Незалежні! 

Сьогодні ми не проводимо мітингів і парадів. 
Сьогодні згадуємо тих, хто поклав свої життя за 
мир і спокій рідної батьківщини, за мир майбутніх 
поколінь. 

8 травня у Зазимській сільській громаді, в усіх 
селах Придесення вшановували пам’ять своїх дідів та 
прадідів, які захищали рідну землю у Другій світовій війні 
та жертв воєнного лихоліття. 

У старостинських округах представники влади на чолі з 
сільським головою Віталієм Крупенком поклали квіти до 
пам’ятників «Загиблим землякам» та вшанували всіх 
загиблих хвилиною мовчання. 

У храмах громади пройшли поминальні панахиди. 
Дякуємо всім захисникам за мужність і героїзм у 

боротьбі за свободу, незалежність та територіальну 
цілісність України! 

Низько схиляємо голови перед полеглими бійцями, які 
найдорожчою ціною виборювали мир для наших міст і сіл. 

Герої не вмирають! 
Віримо у наших воїнів. Віримо у нашу перемогу. 
Все буде Україна! 
 

 
Джерело: фейсбук-сторінка Управління освіти, 

культури, молоді та спорту Зазимської сільської 
ради 

 

Про Погребську школу 
 

Незважаючи на 
важкі часи, школа 
продовжує жити, школа 
працює. Маємо хорошу 
новину. В усіх класах 
поставлені нові двері. 
Щиро дякуємо за 
допомогу у вирішенні 
цього важливого 
питання очільнику 
громади Крупенку В.В. 
та керівництву ПП 
«Віконна компанія 
«АЛНАТ» (директор 
Полегенький О.В.). 

Сьогодні (27 травня – ред.) закінчили 
розпис фасаду. З кожним днем школа стає 
все красивішою. Зовнішню красу доповнює 
добросовісна робота вчителів, успіхи та 
досягнення учнів. Хочеться подякувати усім 
за допомогу та підтримку! 

Особлива подяка майстрині-художниці 
Бабенко Оксані Анатоліївні – матері учня     
1-А класу! 

 
За матеріалами керівника 

Погребського НВО 
Ярошинського Петра Івановича 

в фейсбук-групі «Вісник Придесення»

  

Невідкладна медична допомога 
 

За підтримки місцевих депутатів та Зазимського 
сільського голови, на території Зазимської громади 
розпочинає діяти Програма «Невідкладна медична 
допомога». 

Шановні жителі Зазимської громади, медичні 
амбулаторії працюють до 15:00 години, але якщо після 
закінчення робочого часу лікарів чи у вихідний (святковий) 
день у вас погіршилося самопочуття чи, не Дай Боже, хтось 
помер і потрібнен лікар, щоб констатувати факт смерті, ви 
можете зателефонувати на номер 103 і викликати бригаду 
Екстренної медицини, яка згідно угоди між Комунальним 
некомерційним підприємством «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної 

ради Броварського району (КНП «ЦПМСД») та Обласним 
центром екстреної медицини та медицини катастроф – 
прийме виклик. 

 
Пам'ятайте! Краще звертатися в медичний заклад для 

вирішення всіх питань щодо вашого здоров'я, якщо можна 
вирішити питання в медичній установі. Не зловживайте 
викликами швидкої,  адже в цей час бригада може 
рятувати комусь життя! 

Будьте здорові і не хворійте! 
 

Керівник КНП «ЦПМСД» 
Кудрявцева Тетяна Володимирівна 



Про Добровольче формування Зазимської ТГ №1 
 

В Придесенні 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. 

З метою покращення своїх практичних навичок, 
підрозділ постійно бере участь в навчаннях. 

Зокрема, 28-29 квітня на території Придесення наші 
добровольці опановували навики з тактики, надання 
першої домедичної допомоги, основ військової інженерії 
та поводження зі зброєю. Заняття проводили викладачі 
Національного університету оборони України імені Івана 
Черняховського.  

А 19-20 травня добровольці брали участь у навчаннях з 
руху колони (пішої та автомобільної) в лісі. Своїми 
знаннями з членами ДФТГ ділилися діючі 
військовослужбовці ЗСУ, які мають значний досвід 
ведення бойових дій. 

Відео обидвох навчальних сесій можна переглянути на 
Youtube-каналі KRYVOBOK. 

Практично щотижня проходить низка інших навчань та 
тренувань для наших добровольців. 

 

Принагідно повідомляємо Оперативний номер 
чергового ДФ Зазимської ТГ (цілодобово): 

063 059 78 86 

 
 

 

 

Завершення зимового чемпіонату 
 

5 лютого розпочався Зимовий чемпіонат Броварського 
району з футболу 2022 року (формат 8*8). Придесення 
було представлено двома футбольними клубами – ФК 
«Зазим’є» та ФК «Десна» (Погреби). Погребський клуб 
заявив на змагання дві команди. Матчі проходили на 
футбольних полях зі штучним покриттям в с.Зазим’я 
(вул.Лісова, 61) та с.Погреби (вул.Соборна, 7). 

23 лютого ФК «Десна» та ФК «СМ25» зіграли 
перенесений матч в Погребах, а вже менше ніж через 
десять годин почалася повномасштабна війна росії проти 
України. 

У зв’язку з активними бойовими діями в нашій області 
та окупацією значної частини району, чемпіонат було 
призупинено. Відновлення турніру відбулося 7 травня. 
Останні матчі було зіграно 28 травня. 

ФК «Десна» в останньому матчі проти ФК Металург» на 
останніх хвилинах виборов золоті нагороди. 

Кращим бомбардиром турніру став гравець ФК 
«Зазим’є» Прокулевич Богдан, який відзначився 30 
влучними ударами у ворота суперників. 

Відеофрагменти матчів чемпіонату дивіться на 
Youtube-каналі KRYVOBOK. 

Окрім того, 19 травня було зіграно товариський матч за 
участю ФК «Десна» та ФК «Зазим’є». Поєдинок відбувся на 
великому стадіоні в с.Погреби. Перемогу здобули 
господарі з рахунком 4:0. 

Вашій увазі результати всіх матчів за участю наших 
трьох команд, що були зіграні після відновлення зимового 
чемпіонату (про початок турніру ми писали у випуску 
№27(75) за лютий 2022 року). 

4 тур, 07.05.2022, с.Погреби 
10:00 Зазим’є – Колос 3:3. 
Голи забивали: Польчук Артур, Прокулевич Богдан, 

Мануйленко Дмитро. 
12:00 Арсенал – Десна -:+ 
13:00 СМ-25 – Десна-2 1:1. 
Гол забив: Негода Ігор. 
 
5 тур, 08.05.2022, с.Зазим’я 
10:00 Бобрик – Десна 2:7. 
Голи забивали: Слюсар Євген (3), Кравченко Іван (2), 

Трубаньов Дмитро (2). 
11:00 Зазим’є – СМ-25 9:1. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (3), Шпільовий 

Олексій (2), Дмитренко Сергій, Марченко Микола, 
Ситніков Іван, Литвиненко Максим. 

12:00 Ресмус – Десна-2 1:9 
Голи забивали: Самощенко Ярослав (5), Марченко 

Ростислав (2), Пластун Володимир, Сивохіп Павло. 
 
6 тур, 14.05.2022, с.Зазим’я 
09:00 Десна – Квітневе 13:0. 
Голи забивали: Воробей Євгеній (5), Воробей Андрій 

(4), Слюсар Євген (2), Кравченко Іван, Трубаньов Дмитро. 
11:00 Ресмус – Зазим’є 2:7. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (4), Марченко 

Микола, Литвиненко Максим, Откидач Іван. 
Арсенал – Десна-2 0:7 (матч зіграно 15.05.2022 о 09:00 

в с.Погреби). 

Спорт 



Голи забивали: Негода Ігор (3), Самощенко Ярослав 
(3), Кравченко Іван. 

 
7 тур, 15.05.2022, с.Погреби 
____ Десна-2 – Десна 4:2 (матч зіграно 26.05.2022 о 

19:00 в с.Погреби). 
Голи за «Десну-2» забивали: Марченко Сергій, 

Козюберда Сергій, Вареник Назар, Самощенко Ярослав. 
Голи за «Десну» забивали: Якимлюк Андрій, Трубаньов 

Дмитро. 
12:00 Арсенал – Зазим’є 5:4 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (3), Дмитренко 

Сергій (2). 
 
8-9 тур, 21.05.2022, с.Погреби 
09:00 Десна-2 – Бобрик 5:2. 
Голи забивали: Марченко Ростислав (2), Негода Ігор, 

Самощенко Ярослав, Козюберда Сергій. 
10:00 Десна – Зазим’є 8:1. 
Голи за «Десну» забивали: Воробей Андрій (4), Воробей 

Євгеній (3), Трубаньов Дмитро. 
Гол за «Зазим’є» забив: Шпільовий Олексій. 
11:00 Квітневе – Десна-2 1:9. 

Голи забивали: Самощенко Ярослав (3), Негода Ігор 
(2), Вареник Назар, Козюберда Сергій, Руженцев 
Всеволод, Гончаров Іван. 

12:00 Десна – Димерка 10:1. 
Голи забивали: Воробей Євгеній (4), Моісєєв Данііл (2), 

Трубаньов Дмитро (2), Воробей Андрій, автогол. 
13:00 Квітневе – Зазим’є 3:12. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (8), Шпільовий 

Олексій (3), Форсюк Дмитро. 
 
10-11 тур, 28.05.2022, с.Зазим’я 
08:00 Зазим’є – Десна-2 1:0. 
Гол забив: Шпільовий Олексій. 
10:00 Десна-2 – Димерка 2:0. 
Голи забивали: Пластун Володимир, Самощенко 

Ярослав. 
11:00 Бобрик – Зазим’є 2:10. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (6), Мануйленко 

Дмитро (2), Литвиненко Максим, Стрельченко Геннадій. 
14:00 Десна – Апогей-2 3:3. 
Голи забивали: Кравченко Іван, Петрусенко Віталій, 

Слюсар Євген. 
17:00 Металург – Десна 1:2. 
Голи забивали: Слюсар Євген, Воробей Євгеній. 
 

Фінальна турнірна таблиця та кращі бомбардири

 
 

Новини боксу 
 

9 травня в м.Стамбул (Туреччина) розпочався 
чемпіонат світу з боксу серед жінок. На жаль, 
представниця Придесення, членкиня збірної 
України Ловчинська Марія (+81 кг) не змогла пройти 
до півфіналу, поступившись 16 травня польській 
спортсменці Лідії Марії Фидурі. 

21 травня в м.Єреван (Вірменія) розпочався 
чемпіонат Європи з боксу серед чоловіків. 13 
найсильніших боксерів України боролися за 
нагороди та європейське чемпіонство. Серед них 
також був наш земляк Ловчинський Дмитро (+92кг). 
На жаль, 26 травня Діма вибув з турніру, 
поступившись норвежцю Мохамеду Омару Шіна. 

Місяць травень був вдалим для зазимської 
боксерки Сергієнко Даши (57кг), яка успішно 

пройшла навчально-
тренувальний збір та була 
відібрана до складу 
збірної України з боксу 
серед дівчат 2008-2009 
р.н. На даний час всі 
зусилля юної спортсменки 
спрямовані на підготовку 
до чемпіонату Європи з 
боксу серед дівчат, який 
пройде у серпні в 
Туреччині. 

Тренери спортсменки: 
Тюрін Сергій та Череп 
Олександр.

Місце Команда І В Н П М О 
1 Десна 11 9 1 1 66-15 28 
2 Металург 11 8 2 1 39-15 26 
3 Зазим’є 11 8 1 2 68-29 25 
4 Десна-2 11 7 3 1 44-12 24 
5 Колос 11 6 2 3 33-25 20 
6 Апогей-2 11 5 4 2 37-21 19 
7 Ресмус 11 5 0 6 22-40 15 
8 Димерка 11 3 2 6 19-49 11 
9 СМ-25 11 2 1 8  9-27 7 
10 Арсенал 11 2 1 8 16-28 7 
11 Бобрик 11 1 2 8 21-56 5 
12 Квітневе 11 0 1 10 14-68 1 

Місце Гравець Команда Голи 
1 Прокулевич Богдан Зазим’є 30 
2 Воробей Євгеній Десна 22 
3 Самощенко Ярослав Десна-2 16 
4 Воробей Андрій Десна 12 
5 Жигадло Металург 11 
6 Слюсар Євген Десна 11 
7 Татарков Металург 8 
8 Кравець Колос 8 
9 Ткачук Апогей-2 8 
10 Волошин Бобрик 8 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Оголошення 

Оголошення 
Київське вище професійне училище 

швейного та перукарського мистецтва 
проводить набір за професіями (без 
іспитів та ЗНО): 
-«кухар, кондитер» на базі 9 та 11 
класів; 
-«перукар (перукар-модельєр)» на 
базі 9 та 11 класів. 

Адреса: Подільський майданчик 
вул.Кирилівська, 31, 

тел.093-205-21-64 
 

По закінченню видається диплом 
державного зразка. Гарантуємо 
високий рівень навчання. 

 
Допоможемо селу Русанів! 
 

Росіяни завдали значних 
ушкоджень Русанівській школі - 
чудовій будівлі в красивому селі 
Броварщини. 

Невідомо коли буде компенсація. А 
відновлювати приміщення потрібно 
чим швидше, тим краще. 

Кожен, хто хоче щоб в русанівських 
дітей була можливість навчатися, 
просимо зробити благодійний 
грошовий внесок за вказаними 
реквізитами. 

UA403052990000026005040110657 
Міськрайонна благодійна 

організація «Фонд громад 
Броварщини», ЄДРПОУ 38895622 

 

В призначенні платежу вказуйте: 
Благодійний внесок для здійснення 
статутної діяльності — ремонт 
Русанівської школи. 

 

Дякуємо кожному за ваш внесок! 

Будівельна компанія «Гермес» пропонує послуги 
спецтехніки: 

екскаватор-навантажувач JCB, міні-навантажувач на 
гусеничному ходу, міні-навантажувач на колесному ходу, 
автосамоскид 20 тон, автогрейдер, автоевакуатор до 12 тон, 
котки дорожні вібраційні 10 тон та 3,5 тон 

Також пропонуємо наступні матеріали з доставкою: 
щебінь різних фракцій, пісок  

Тел.+380 (67)242-89-48, +380 (67)440-90-59 
 

Втрачено військовий квиток офіцера 
запасу на ім’я Понько Валерій 
Григорович, що засвідчено заявою          
ЄО №13418 від 06.05.2022р. 
зареєстрованою Броварським РУП ГУНП 
в Київській області, вважати недійсним. 

Маршрут Графік руку
№325 "Пухівка - 

ст.м.Лісова"

(через Зазим'я, Погреби, 
Опіковий центр, 

Троєщину)

З Пухівки: 6:10, 7:00 (з СТ "ВЕГА") , 8:00, 09:20, 10:00, 11:10 (з 
СТ "ВЕГА") , 14:00, 15:00, 17:00, 17:50, 19:00 (до Броварів), 
20:00, 21:50 (до Броварів)

З Києва (ст.м.Лісова): 7:00, 08:15, 9:10, 10:20 (до СТ "ВЕГА") , 
13:00, 14:00, 15:15, 16:10, 18:10, 19:10, 21:00 (із заїздом в Село 
в Зазим'ї)

№328 "Зазим'я (Сади) - 
ст.м.Лісова"

(через птахофабрику)

З Зазим'я: 6:10, 7:20, 8:30, 9:55, 11:40, 13:55, 15:25, 17:30, 18:55, 
20:05 (до Броварів)

З Києва (ст.м.Лісова): 6:45, 8:00, 9:10, 10:55, 13:10, 14:40, 16:45, 
18:10, 19:30

№337 "Літочки - АС 
Дарниця"

(через Димерський 
поворот, Скибин, 

Бровари)

З Броварів на Літочки: 6:45

З Літочок: 5:50, 7:55, 8:45, 11:45, 15:45, 17:45, 19:45 (до 
Броварів)

З Києва (АС Дарниця): 7:20, 10:05, 14:10, 16:05, 18:25

№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 13.06.2022 р.)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

Рятувальники нагадують! 

Проблема загибелі людей на водоймах особливої 
актуальності набуває зазвичай у купальний сезон, хоча 
насправді водна стихія здатна забирати життя тих, хто не 
дотримується відповідних правил, практично цілорічно. 

Тому з метою попередження загибелі людей на 
водних об’єктах рятувальники Броварського РУ ГУ ДСНС 
України у Київській області нагадують всім відомі правила 
безпеки під час відпочинку біля водних об’єктів. Будьте 
обережні! Дотримуйтеся цих правил та привчайте до них 
своїх дітей. 

Загальні правила поведінки на воді: 
1. Відпочинок на воді (купання, катання на човнах) 

повинен бути тільки в спеціально відведених та 
обладнаних для цього місцях. 

2. Безпечніше відпочивати на воді у світлу частину 
доби. 

3. Купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду 
за швидкості вітру до 10м/сек, при температурі води – не 
нижчою за +18°С, t° повітря – не нижчою за +24°С. 

Пропонуємо тротуарну плитку власного 
виробництва за ціною виробника.  

Також надаємо послуги по комплексному 
благоустрою: 

- земляні роботи; 
- улаштування тротуарної плитки; 
- асфальтування. 
 
Вся продукція сертифікована, а послуги 

ліцензовані. 
 

Ознайомитися з продукцією ТМ «Брук 
Плит» можна за адресою: с.Погреби, 
вул.Столична, 5 (напроти магазину «Панда»). 

 

Отримати консультацію, придбати товар 
або послугу, замовити доставку  за тел.: 

(095) 396-31-47, (097) 088-52-38. 

Оголошення! 
На даний момент багато наших чоловіків відправилися на 

захист України у складі ЗСУ, Національної гвардії, підрозділів 
тероборони та інших збройних формувань. Хтось з них охороняє 
північні кордони, хтось вибиває ворога на півдні та сході, а хтось 
ще проходить навчання, готуючись до відправлення на передову 
з метою виконання бойових завдань. 

По можливості ми намагаємося допомагати нашим 
захисникам. Але ресурси обмежені, а потреби різні. 

Тому ми звертаємося до вас. Долучаймося до збору коштів, які 
будуть спрямовані на закупівлю товарів для військових з нашої 
громади. 

Номер картки для збору той же, який з перших днів 
вторгнення ми використовували для збору допомоги нашій 
теробороні. 

4149 6090 1037 3902  
Бондаренко Любов Вікторівна  
Також повідомляємо, що у випадку будь-якої потреби для 

наших захисників, можна звертатися за номером телефону: 
(093) 435 27 07 (Анна). 
Разом допомагаємо один одному!!! 

 



4. Перед купанням рекомендується пройти огляд 
лікаря. 

5. Після прийняття їжі купатися можна не раніше, ніж 
через 1,5–2 години. 

6. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи 
тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води. 

7. У воді варто знаходитися не більше 15 хвилин. 
8. Після купання не рекомендується приймати сонячні 

ванни, краще відпочити в тіні. 
9. Не рекомендується купатися поодинці біля крутих, 

стрімчастих і зарослих густою рослинністю берегів. 
10. Перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся в 

безпеці дна й достатній глибині водоймища. 
11. Пірнати можна лише там, де є для цього достатня 

глибина, прозора вода, рівне дно. 
12. Кататися на човні (малому плавзасобі) 

дозволяється тільки після отримання дозволу та реєстрації 
в чергового по човновій станції. 

Під час купання не робіть зайвих рухів, не тримайте 
свої м’язи в постійному напруженні, не гоніться за 
швидкістю просування на воді, не порушуйте ритму 
дихання, не перевтомлюйте себе, не беріть участі у 
великих запливах без дозволу лікаря й необхідних 
тренувань. 

На воді забороняється: 
1. Купатися в місцях, які не визначені місцевими 

органами виконавчої влади та не обладнані для купання 
людей. 

2. Вилазити на попереджувальні знаки, буї, бакени. 
3. Стрибати у воду з човнів, катерів, споруджень, не 

призначених для цього. 
4. Пірнати з містків, дамб, причалів, дерев, високих 

берегів. 
5. Використовувати для плавання такі небезпечні 

засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин, 
надувні матраци та інше знаряддя, не передбачене для 
плавання. 

6. Плавати на плавзасобах біля пляжів та інших місць, 
які не відведені для купання. 

7. Вживати спиртні напої під час купання. 

8. Забруднювати воду й берег (кидати пляшки, банки, 
побутове сміття, тощо), прати білизну й одяг у місцях, 
відведених для купання. 

9. Підпливати близько до плавзасобів, які йдуть 
неподалік від місць купання. 

10. Допускати у воді небезпечні ігри, які пов’язані з 
обмеженням руху рук і ніг. 

11. Подавати помилкові сигнали небезпеки. 
12. Дітям, які не вміють плавати, заходити глибше, ніж 

до пояса. 
13. Купання дітей без супроводу дорослих. 
Правила поведінки для дітей: 
1. Купання дозволяється в спеціально обладнаних 

місцях, визначених місцевими органами виконавчої 
влади, під наглядом дорослих (педагогів, керівників або 
батьків). 

2. До купання допускаються групи дітей до 10 осіб під 
наглядом одного відповідального, який уміє добре 
плавати і знає прийоми рятування на воді. 

3. Біля місця купання має бути обладнаний медичний 
пункт, а в разі його відсутності купання має здійснюватись 
під наглядом медпрацівника. 

4. Місця купання обладнуються рятувальними постами 
з рятувальними засобами. Крім того, в місцях купання 
дітей аварійно-рятувальними службами ретельно 
перевіряється дно, про що складається акт перевірки, 
вимірюється температура води і повітря. 

5. Діти допускаються до купання після огляду лікарем. 
6. Роздягання та одягання дітей проводиться під 

наглядом організатора купання (одяг кожної дитини 
викладається у рядки окремими купами). 

7. До й після купання проводиться перевірка наявності 
дітей шляхом шикування їх у ряд відповідно до місць, де 
складено їх одяг. 

8. Відповідальний за купання повинен: нагадати дітям 
правила поведінки на воді до початку купання, увійти у 
воду першим (до дозволеної межі), а вийти останнім. 

9. При особистому купанні дітей дорослі зобов’язані 
постійно спостерігати за ними.

 
Потрібно сплатити земельний податок 

Плата за землю є важливим 
джерелом наповнення 
місцевого бюджету нашої 
об’єднаної територіальної 
громади. В нинішній ситуації, 
коли в Україні йде війна, 
необхідність у вчасній сплаті 
податків є ще більш 
актуальною. 

Тому звертаємося до 
фізичних та юридичних осіб 
щодо необхідності сплати 
земельного податку. 

Код Найменування с.Погреби 
грн/сот

с.Зазим’я
 грн/сот

с.Пухівка
 грн/сот

с.Рожни
 грн/сот

с.Літки 
грн./сот

с.Літочки 
грн.сот

02.01. Для  будівництва і 
обслуговування 
житлового 
будинку, 
господарських 
будівель і споруд 
(присадибна 
ділянка)

 28,56  18,91  11,41  13,68  8,19  11,77

01.03. Особисте 
селянське 
господарство

 1,20  1,38  1,42  1,40  1,25  1,08

01.05. Для 
індивідуального 
садівництва

 2,28  2,30 2,61  1,40  1,96  2,20

01.01. Паї (для ведення 
товарного с/г 
виробництва)

 2,62  2,62  2,62  2,62  2,62  2,62



Розмір земельного податку визначається відповідно 
до податкової ставки та нормативної грошової оцінки 
земель у відповідному селі Зазимської СТГ. 

Відповідно до цього, ставка податку в Зазимської СТГ в 
2022 році (грн/сотка) складає: 

Знаючи площу земельної ділянки (кількість соток) у 
користуванні та цільове призначення земельної ділянки, 
пропонуємо проводити розрахунок земельного податку 
самостійно у разі Вашого перебування за межами України 
або при неможливості  отримати квитанцію 
безпосередньо у спеціаліста.  

Реквізити на оплату для фізичних осіб: 

      Одержувач платежу: ГУК у Київській 
області/Зазимська ТГ/ 

      Код установи банку МФО:  820019 
      Код одержувача: 37955989 
      Поточний рахунок одержувача: UA 4289 9998 0334 

1098 1300 0010 768 
     Призначення платежу: *101; Земельний податок з 

фіз.осіб ;18010700;Ідентифікаційний код платника; ПІБ 
платника; населений пункт. 

 

За більш детальною інформацією звертайтеся в 
Управління фінансів Зазимської сільської ради: 

(04594) 76-225. 
 
 
 

Щороку в третій четвер травня ми святкуємо день вишиванки. Зазимська сільська рада вітає 
громаду Придесення з цим святом! Вишиванка - це наш код нації. Бережімо наші символи! 

Все буде Україна! 
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