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Анонсуємо зміни та попереджаємо про небезпеку 
 

В червні було проведено дві сесії Зазимської сільської 
рали та одне засідання виконавчого комітету, на яких було 
прийнято низку важливих для життєдіяльності 
Придесення та підтримки наших захисників рішень. 

9 червня 2022 року на засіданні виконавчого 
комітету розглянули 4 питання порядку денного. 

Одним з головних було про зміну тарифів на вивезення 
твердих побутових відходів. 

У встановлені законодавством терміни на сайті 
Зазимської сільської ради було розміщено оголошення 
про намір зміни тарифів на вивезення сміття ТОВ «Селтік 
ТБО». З метою більшої поінформованості населення, 
інформацію було продубльовано в соціальних мережах 
Придесення. 

Протягом 14 днів з дня оприлюднення повідомлення, 
підприємство не отримало жодних зауважень та 
пропозицій. 

Відповідно до цього, виконавчий комітет затвердив 
нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів 
компанією «Селтік ТБО». 

Таким чином, з 1 липня 2022 року вартість 
брендованого пакету становитиме 35 гривень (магазини 
роздрібної торгівлі, які знаходяться в громаді, можуть 
встановлювати додаткові торгові націнки). 

На засіданні був присутній представник компанії, який 
також анонсував зміни в маршрутах руху 
сміттєзбирального автомобіля. (Оновлений маршрут та 
розклад руху сміттєзбирального автомобіля дивіться в 
цьому випуску). 

Багато питань обговорили в різному. 
•Начальник Київської обласної військової адміністрації 

Кулеба О.В. ананосував продовження часу продажу 
алкоголю в Київській області. Відповідно до цього, з 21 
червня 2022 року час продажу алкоголю збільшився та 
становить: в магазинах – з 11:00 до 19:00, в закладах 
громадського харчування – з 11:00 до 22:00. 

•Потрібно більше уваги приділяти відпочинку на воді. 
В сусідній Великодимерській громаді вже є нещасний 
випадок – двоє підлітків втонули в озері. Враховуючи, що 
цьогоріч відпочинок на морях практично для всіх 
українців недоступний, очікується велика кількість 
бажаючих відпочити на річках, зокрема, на території 
нашої громади (Десна, Любич, Кодак, Козарка та ін.). 

•Заборона на відпочинок у лісі досі актуальна. 
Закликаємо всіх жителів та гостей утриматися від 
відвідування лісу. 

•Продовжується боротьба з браконьєрами на 
водоймах. Після низки рейдів наших добровольців, 
зменшилася кількість випадків незаконного вилову риби 
сітками. 

•Поступово здійснюється ямковий ремонт доріг в 
селах громади. Це, зокрема, залежить від фінансування 
рахунків казначейством. 

•За останньою інформацією з Київської обласної 
військової адміністрації рішення про відкриття освітніх 
закладів покладатиметься на засновників. Відповідно до 
цього, влітку в нашій громаді будуть активно працювати 
над тим, щоб у якомога більшій кількості шкіл та садочків 
було облаштовано укриття. 

•Підтримка підприємств важлива, оскільки робота 
економіки забезпечує наповнення бюджетів різних рівнів, 
працевлаштування людей, фінансову підтримку наших 
захисників. 

•Вакцинація від коронавірусу триває. Початок 
вторгнення відвернув нашу увагу від COVID-19, але 
статистика захворювання досі є невтішною. 

•Також нагадуємо, що війна триває! Тому: 
-шумні гуляння та гучна музика (особливо, російська) є 

не тільки порушенням громадського порядку, але й 
громадянського сумління; 

-варто звертати увагу на підозрілих людей та нових 
жителів громади; 

-потрібно дотримуватися режиму світломаскування; 
-необхідно дотримуватися комендантського часу 

(навіть ночівля на природі є забороненою). 
У випадку виявлення порушень повідомляти 

добровольче формування Зазимської ТГ. 

Принагідно нагадуємо вам важливі 
номери телефонів: 
Оперативний черговий ДФ Зазимської ТГ: 
063-059-78-86 
Поліцейські офіцери громади: 
063-351-48-59,068-975-86-62 
Пожежне депо с.Погреби: 093-018-63-93 
Пожежне депо с.Зазим’я: 04594-29-242 
Пожежне депо с.Пухівка: 098-507-65-22 
Пожежне депо с.Рожни: 04594-25-397 
Пожежне депо с.Літки: 04594-24-341 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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16 червня 2022 року відбулася 35 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради, на якій розглянули 28 питань 
порядку денного. 

Перед початком засідання сільський голова подякував 
подружжю Чирчикам Сергію Миколайовичу та Оксані 
Олександрівні, які під час святкування Дня захисту дітей 
(04.06.2022) провели для гостей стрільби з лука – забаву, 
яка не залишила байдужими ні дорослих, ні дітей. 

Відповідно до порядку денного, зокрема, піднімалися 
такі питання: 

-підтримка бізнесу та створення більш сприятливих 
умов для діяльності місцевих підприємців через 
зменшення орендної плати; 

-до програми «Турбота» додано пункт «Виплачувати 
одноразову грошову допомогу сім’ям 
військовослужбовців Збройних сил України, які загинули в 
зоні бойових дій»; 

-виділено кошти для виплати премій медичному 
персоналу громади з нагоди відзначення Дня медика та 
для виплати грошових винагород учням, які успішно 
закінчили навчальний рік, а також вчителям, які 
підготували призерів та переможців олімпіад та конкурсів 
МАН. 

Не менш насиченими були обговорення в «Різному»: 
•враховуючи, що у зв’язку з воєнним станом капітальні 

видатки здійснювати практично неможливо, сільський 
голова запропонував частину цих коштів перерахувати на 
підтримку Збройних Сил України (питання буде детально 
вивчатися); 

•робота Зазимської сільської ради не зупиняється, 
укладаються договори з новими інвесторами (зокрема, є 
перспективи переоблаштування базару в селі Пухівка); 

•здійснюється робота щодо проєктування укриттів в 
Пухівській та Літківській школах. 

29 червня 2022 року відбулася 36 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради. В порядку денному було 
запропоновано 22 питання ( в т.ч. 11 земельних). Одним з 
важливих питань було прийняття рішення «Про 
встановлення ставок та пільг із сплати місцевих податків і 
зборів на території Зазимської сільської територіальної 
громади на 2023 рік». Враховуючи складну соціально-
економічну ситуацію, яка спричинена воєнним станом в 
державі, ставки не змінилися порівняно з 2022 роком. В 
основному, зміни відносно діючого документу спричинені 
змінами в Податковому кодексі України. 

Також з метою оптимізації структури комунального 
господарства Зазимської об’єднаної територіальної 
громади, зміцнення її майнової бази, оптимізації 
управління суб’єктами господарювання, комплексного 
підходу до виконання робіт, враховуючи рекомендації 
постійної комісії з питань соціально-економічного 
розвитку, бюджету та фінансів, комунальної власності, 
регуляторної політики, інвестицій та зовнішньо-
економічних зв’язків було прийнято рішення про початок 
процедури реорганізації комунальних підприємств 
«Рожнівське», «Зазим’є-Будсервіс», «Пухівське» шляхом 
приєднання до КП «Добробут». 

Відповідно до плану заходів, реорганізацію 
заплановано завершити до 1 жовтня 2022 року.

 
 
 
 

Вічна пам’ять Ярославу! 
 

19 червня 2022 року в селі Погреби Броварського 
району Київської області прощалися з Сергієнком 
Ярославом Анатолійовичем. 

Ярослав народився 27 квітня 1980 року в селі Погреби. 
Все його життя пройшло в нашому мальовничому селі 

на березі Десни. Тут він навчався в школі. Тут він створив 
сім’ю та побудував дім. 

Його трудова діяльність розпочалася на Київському 
склотарному заводі, а з 2010 року до початку 
повномасштабної війни він працював на місцевому 
підприємстві ТОВ «Укрхімпласт». 

З перших днів вторгнення Ярослав долучився до 
місцевої самооборони, яка потім була реорганізована в 
другу роту добровольчого формування Зазимської 
територіальної громади №1. 

В той час, коли окупанти стояли на межі Придесення з 
боку Великодимерської громади, він не злякався і не втік. 
Ярослав постійно залишався в розташуванні роти та 
сумлінно виконував задачі, покладені на добровольче 
формування. Він проявив себе волелюбною людиною, 
вірним другом, надійним побратимом і справжнім 
патріотом. 

Через деякий час після того, як росіяни відступили з 
Київщини, Ярослав ще з кількома товаришами з 
погребських оборонців вирушили на схід звільняти 

окуповані території України. Разом проходили службу в 41 
мотопіхотному батальйоні Збройних Сил України. 

На жаль, виконання бойового завдання 12 червня 2022 
року було останнім в житті Ярослава. Під час бою з 

Життя громади 



росіянами неподалік м.Слов’янськ вистріл ворожого танку 
обірвав життя молодому чоловіку.  

Кучерина (Геращенко) Наталія Валеріївна з вдячністю 
згадує Ярослава: «…Від своєї сім'ї хочемо йому ще раз 
подякувати, що допоміг нам вибратися після окупації та 
обстрілу. Він наважився разом з моїм батьком приїхати 
в Нову Басань після бою, коли ще навіть не всі росіяни 
вийшли з села. Ризикуючи власним життям, вони 

приїхали  і забрали нас з того пекла, в якому ми жили з 
маленькою дитиною протягом місяця». 

Найщиріші співчуття рідним та близьким. 
Царство небесне та вічна пам’ять Ярославу! 
Герої не вмирають! Україна переможе! 
 
(відео прощання з Ярославом дивіться на  YouTube-

каналі KRYVOBOK)
 

 

Вічна пам’ять Андрію! 
 

Чергова сумна звістка надійшла до Придесення – від 
отриманих поранень на війні помер житель села Літки. 

 Петренко Андрій Олександрович народився                   
29 серпня 1985 року в місті Первомайськ Луганської 
області. Він був третім сином в матері Людмили 
Василівни. (Перші двоє синів народилися в шлюбі з 
Семяністим Олексієм Петровичем, який загинув на 
шахті в 1980 році.) 

В 1996 році родина переїжджає до села Літки, де до 
місцевої школи починає ходити юний Андрій. 

Після закінчення школи в 2002 році, Андрій навчається 
в Київському геологорозвідувальному технікумі. Після 
випуску деякий час працює за професією. Трудова 
діяльність продовжується в сусідньому селі Рожни, де 
Андрій сім років пропрацював на приватній фірмі з 
виготовлення металопластикових вікон. Останнім місцем 
роботи була служба таксі Bolt. 

З початком широкомасштабної війни росії проти 
України Андрій одним з перших долучився до місцевої 
самооборони села Літки. Через два тижні перейшов до 
територіальної оборони міста Києва, звідки 
добровольцем вступив до лав ЗСУ та прийняв Присягу на 
вірність українському народові. 

Проходив військову службу на посаді стрільця – 
помічника гранатометника 3 відділення 2 взводу зведеної 
роти військової частини А4081. 

Останнім місцем виконання бойових задач підрозділу 
була Луганська область (неподалік населеного пункту 
Вовчоярівка). За іронією долі, менше ніж в 50 кілометрах 
знаходиться місто, в якому народився Андрій. В 
телефонних розмовах з мамою чоловік неодноразово 
говорив, що він приїхав на батьківщину. 

На жаль, саме тут і обірвалося життя Андрія. 20 червня 
2022 року під час артилерійських обстрілів росіян Андрій 
отримав осколкове поранення в область паху. Військового 
встигли передати в руки кваліфікованих лікарів, але через 
внутрішню кровотечу Андрій помер на операційному 
столі. 

Похорони Андрія відбулися 26 червня 2022 року в 
с.Літки на Дарницькому кладовищі. 

(Прощання з Андрієм дивіться на YouTube-каналі 
Громада Придесення ).  

Андрій вів здоровий спосіб життя та допомагав іншим 
людям позбутися шкідливих звичок. Приймав активну 
участь в роботі реабілітаційних центрів. Був віруючою 
людиною, не пропускав жодного недільного 
богослужіння та мріяв створити родину. Але війна, яку 
розпочали росіяни, не дозволила реалізувати чоловіку всі 
його плани. 

За менше ніж місяць Людмила Василівна втратила 
двох синів. Середній син – Семяністий Олексій 
Олексійович (10.04.1974 р.н.) працював провідником 
Укрзалізниці та загинув 22 травня 2022 року під час 
ракетного обстрілу міста Малин (Житомирська область). 
Олексій та його дружина Наталія Павлівна були залучені 
для забезпечення перевезення особового складу. В 
березні подружжя на добровільних засадах брало активну 
участь в евакуаційних перевезеннях. 

Вічна слава і пам’ять братам Андрію та Олексію! 

 
Повернення з передової 

 

28 червня 2022 року у Броварському районі відбулася 
офіційна зустріч військового керівництва району з 
військовослужбовцями, які повернулися з передової до 
рідного краю. Військовослужбовці сил територіальної 
оборони Броварського району понад місяць перебували в 
зоні активних бойових дій на сході України. 

На жаль, зі зведеної роти, яка відправлялася на 
передову, додому повернулися не всі. У Броварському 
районі є втрати та поранені, які знаходяться на лікуванні у 
шпиталях. 

Зі словами вдячності за мужнє несення військової 
служби та сумлінне виконання бойових завдань, до 
військовослужбовців роти батальйону звернулися 



бригадний генерал Валерій Ємбаков, керівник сектору 
оборони Броварського району Юрій Миколенко, 
командир 114 окремої бригади Територіальної оборони 
України в Київській області полковник Олександр Коваль, 
голова Броварської районної ради Сергій Гришко, 

начальник Броварської районної військової адміністрації 
Павло Проскочило та командир 136 окремого батальйону 
територіальної оборони Броварського району Ігор 
Робочий. 

Джерело: Броварська районна 
державна адміністрація 

 
Підполковник Дармограй – Герой України 

 

Березень 2022 року був найбільш хвилюючим в житті 
Придесення за весь період широкомасштабної війни росії 
проти України. Ворог стояв на межі Зазимської 
територіальної громади, взявши в окупацію сусідні 
Великодимерську та частину Калитянської громад. Однак 
завдяки злагодженій роботі та сміливості Збройних Сил 
України, територіальної оборони та місцевого 
добровольчого формування, ворог не зміг потрапити в 
Придесення і здійснити прорив до Києва. 

Велика заслуга в обороні Зазимської громади 
належить підполковнику ЗСУ, Герою України Дармограю 
Роману Анатолійовичу. 

У ході російського вторгнення в Україну 2022 року він 
спланував та організував оборону населених пунктів 
Пухівка, Рожівка та Калинівка Броварського району 
Київської області, створивши ефективну систему вогню 
підрозділів механізованого батальйону бригади. Після 
майже чотиригодинного бою 9 березня було знищено 17 
танків, 3 БМП та до 55 бійців противника.  

В подяку від жителів громади Придесення в селі 
Пухівка Зазимської сільської територіальної громади 

розміщено тематичний бігборд «Це – Герої України» 
присвячений підполковнику Дармограю. 

Війна ще триває і кожного дня ми бачимо нових героїв. 
Після нашої Перемоги ми їх всіх згадаємо!

 
 

Не забуваємо про пожежну безпеку! 
 

Ранок 28 червня був спокійним не для всіх жителів 
Придесення. В селі Зазим’я по вулиці Новоселиця пожежа. 
О 5:41 на 101 надійшло повідомлення про загоряння 
приватної лазні. На місце події виїхали сільські пожежні 
команди Зазим’я і Погребів та рятувальники 1 відділення 
21-ДПРЧ міста Бровари. 

Прибувши до приватного подвір’я, рятувальники 
побачили, що горить цегляна лазня по всій площі. За сім 

хвилин пожежу локалізовано, а ще через 39 хвилин – 
повністю ліквідовано. 

Внаслідок пожежі знищено лазню по всій площі та речі 
домашнього вжитку всередині. 

Завдяки злагодженій роботі рятувальників, інші 
об’єкти в приватному володінні не ушкоджено. Люди та 
тварини не постраждали. 

 
 

День захисту дітей – 2022 
 

1 червня світ відзначає Міжнародний день захисту 
дітей. В Україні цьогоріч не найкращі умови для 
святкування. Однак завдяки мужності та відданості 
наших захисників, ми маємо можливість проводити 
невеликі заходи для дітей, даруючи їм усмішки та 
радість. 

З нагоди свята концерти для дітей відбулися в 
деяких селах Придесення. 

Окрім цього, колектив Panianka Fitness провів 
руханку, спортивні естафети та флешмоб в Літках, 
Пухівці та Погребах, показавши дітям та їх батькам, що 
окрім дорослого фітнесу є також і дитячий фітнес. І 
дитячий фітнес це дійсно хороше заняття для 
найменшеньких - як для енергійних, так і для спокійних. 



Вкінці активностей дітки отримали солодкі 
подарунки. Безпосередню підтримку цих 
спортивних святкових дійств забезпечила 
компанія Аквародос. 

А 4 червня 2022 року на території Зазимського 
НВО відбувся захід до Дня захисту дітей, який 
відвідали гості з усіх сіл громади.  

На дітей чекала насичена програма: 
кулінарний майстер-клас, майстер-класи з 
в’язання туристичних вузлів, стрічкоплетіння, 
робототехніки, моделювання, волейбольний та 
футбольний турніри, гра в шахи та шашки, конкурс 
малюнків на асфальті, стрільби з лука, спортивні 
ігри від Panianka Fitness, аквагрим, гра «Дорожній 
рух» від Ювенальної поліції, солодка вата та 
попкорн. 

Протягом всього заходу хороший настрій дарували 
художні колективи громади. Також відбулося 
нагородження переможниці онлайн-конкурсу малюнків 
«Війна очима дітей» – Жуковської Насті та відзначення 
дітей-тероборонців з Літок. 

Дякуємо захисникам України, завдяки яким ми змогли 
провести це свято для дітей та подарувати їм позитивні 
емоції та усмішки. Дякуємо всім причетним до організації 
та проведення заходу. 

За правопорядком та безпекою на святі слідкували 
представники добровольчого формування Зазимської ТГ 
та поліцейські офіцери громади. 

На початку заходу присутні вшанували пам’ять про 
дітей, які загинули в результаті війни росії проти України, 
хвилиною мовчання.  

Відео свята опубліковано на ютуб-каналі KRYVOBOK.  

 
 

Нагороджуємо кращих учнів 
 

Навчальний процес в закладах освіти Придесення 
завершився наприкінці червня. Через війну, останні 
дзвоники та випускні вечори в різних школах мали різний 
формат: онлайн, у вестибюлях, на подвір’ях або в інших 
закладах поблизу громади. Було також нагороджено 
учнів, які досягли успіхів у навчанні. 

«Золоту» медаль отримали учні 11 класів 
Погребського НВО (Гумега Соломія Андріївна, 
Лавріненко Стефанія Тарасівна, Поліщук Софія Олегівна, 
Чиж Анастасія Олександрівна), Зазимського НВО 
(Ващенко Михайло Сергійович, Дупло Марина 
Андріївна, Новицький Максим Олександрович, Щиголь 
Вероніка Євгеніївна, Калениченко Ярослав Сергійович), 
Літківського НВО ім. М.П. Стельмаха (Трохименко 
Єлизавета Леонідівна, Штурмак Анастасія 
Олександрівна). 

Відзнаку «Відмінно» отримали  учні 9 класів 
Погребського НВО (Баратинська Вікторія Олександрівна, 
Гумега Андрій Андрійович, Ходацька Анастасія 

Костянтинівна), Зазимського НВО (Желавський Максим 
Анатолійович, Кузнєцов Нікіта Романович, Щербак Кіра 
Павлівна, Телечук Ігор Сергійович), Літківського НВО ім. 
М.П. Стельмаха (Мироненко Ірина Григорівна, Сокол 
Анастасія Валеріївна, Горілий Ілля Володимирович, 
Санду Аліна Юріївна). 

Переможці та призери олімпіад та конкурсів: учениця 
Погребського НВО Некрашевич Катерина Сергіївна за          
І місце в обласній олімпіаді з хімії (вчитель Чиж Тетяна 
Віталіївна), учениці Погребського НВО Негода Вікторія 
Юріївна за ІІІ місце в обласній олімпіаді з історії та Чиж 
Анастасія Олександрівна за ІІІ місце в обласній олімпіаді 
з правознавства (вчитель Ляшенко Людмила 
Анатоліївна), учениця Літківського НВО                                        
ім. М.П. Стельмаха Штурмак Анастасія Олександрівна за 
ІІІ місце в обласній олімпіаді з географії (вчитель 
Самойленко-Граждан Ганна Василівна), учень 
Пухівського ЗЗСО Поліщук Назар Леонідович за ІІІ місце з 
Малої академії наук (вчитель Рибалко Олена Леонідівна). 

 
 

Квіткова екзотика з «П’яти Континентів» 
 

Квіти – це краса, яка дарує радість. Вони додають 
особливого настрою та шарму і роблять будь-яке свято 
яскравим, вишуканим та неповторним.  

«П’ять Континентів» - квіткова компанія, яка наразі 
розпочала свою підприємницьку діяльність у селі Зазим’я. 
Саме тут, за адресою: вулиця Київська, 1А можна 
придбати квіти на будь-який смак і зробити щасливими 
найвибагливіших клієнтів. Квіткову продукцію та супутні 
до неї товари можна придбати, як оптом так і в роздріб. 

Одним з основних напрямків компанії «П’ять 
Континентів» є продаж кімнатних рослин. Завдяки 
широкому асортименту, тут кожен може знайти для себе 
відповідні варіанти, як для власної домівки, так і для офісу 
або в подарунок найріднішим.  

Квіткова продукція доставляється на підприємство 
регулярно, з різних куточків світу. Її різнобарв’я та 
різноманітність вражає своєю незвичністю, свіжістю та 
вишуканістю. 



Окрім квіткової продукції, до уваги клієнтів 
пропонуються супутні товари: горщики, ґрунти, добрива, 
предмети декору, сувенірна продукція – все, що стане 
неповторною прикрасою вашого інтер’єру.  

Досвідчені флористи та менеджери компанії 
допоможуть обрати вам саме те, чого ви бажаєте та 
задовольнити ваш найвибагливіший смак. 

Компанія «П’ять Континентів» - це поєднання досвіду і 
професіоналізму. На квітковому ринку компанія успішно 
працює вже майже 30 років і впевнено крокує в ногу з 
часом. 

Приємно відзначити, що навіть у важкі воєнні часи 
підприємство продовжує працювати. Адже працівники 

компанії прагнуть аби у кожного українця, незалежно від 
віку та статі, було більше приводів для радості. Адже для 
всіх давно відома життєва істина – Краса врятує світ! 

Тому, якщо ви хочете зробити приємний подарунок 
для рідних та близьких або прикрасити свою оселю та 
підкреслити її індивідуальність вишуканим смаком – 
завітайте до компанії «П’ять Континентів» за адресою:        
с. Зазим’я, вул. Київська, 1А. 

Графік роботи: 
Понеділок -п’ятниця 08.00-18.00 
Субота з 09.00-17.00 
 

 
Джерело: ІнфоБровари

 
 

 
 

 
Старт чемпіонату 

 

25 червня 2022 року розпочався чемпіонат 
Броварського району з футболу, який цьогоріч поділено 
на дві ліги. 

У вищій лізі грає 8 команд у два кола. Придесення 
представлено футбольними клубами «Зазим’є», «Десна», 
«Десна-2». 

Іншими учасниками ліги є: «Рудня», «Калинівка», 
«Колос» (Велика Димерка), «Металург» (Красилівка), 
«Фаворит» (Требухів). 

У першій лізі грає 11 команд в одне коло. Громаду 
представлено футбольним клубом «Літки». 

Іншими учасниками ліги є: «МФК Бровари», 
«Богданівка», «Димерка», «Бобрик», «Ресмус» (Гоголів), 

«Тарасівка» (Шевченкове), «Юніон» (Бровари), «Русанів», 
«Альянс» (Бровари), «Арсенал» (Красилівка). 

Старт чемпіонату був успішним лише для ФК «Десна», 
який ввечері 26 червня на власному полі впевнено обіграв 
требухівську команду з рахунком 7:1. Інші три команди 
програли із загальним рахунком 21:0: 

•Зазим’є – Рудня 0:3 
•Колос – Десна-2 8:0 
• МФК Бровари – Літки 10:0 
Розклад та результати всіх матчів за участю 

придесенських команд дивіться за посиланням: 
https://zotg.gov.ua/sport/zmagannya/ 

 
 

 

Зазимські призери 
1 червня в Броварах відбувся турнір «Кубок 
Надії». Наші команди ФК «Зазим’є» 2008-
2009 та 2010-2011 років народження 
вибороли бронзові нагороди, а Дмитро 
Форсюк став кращим бомбардиром. 
Дуже дякуємо організаторам за таке чудове 
свято для всіх юних футболістів в День захисту 
дітей. Дякуємо сільському голові Віталію 
Крупенку та підприємству «Укрхімпласт» за 
допомогу і підтримку наших дітей. 
Ми будемо працювати ще наполегливіше, 
щоб досягати ще кращих результатів. 

 
  

 
 

До уваги баскетболістів 
 

Всіх любителів баскетболу запрошуємо приєднатися 
до колективу однодумці та збиратися до гри в баскетбол! 

 
Ігри відбуваються щовівторка та щочетверга о 18:30 та 

щосуботи о 09:00. 
 
Місце збору: універсальний спортивний майданчик в 

с.Погреби (територія Погребської школи, вул.Соборна, 7). 

На перспективу розглядається можливість створення 
баскетбольної команди Придесення та виступ в 
регіональних змаганнях. 

 
Долучитися до груп можна за посиланням: 

https://invite.viber.com/?g=7VI09rTJWk5FZsgBwxx7KLdXm5
ZoVOtl 

  

Спорт 

Оголошення 

https://zotg.gov.ua/sport/zmagannya/
https://invite.viber.com/?g=7VI09rTJWk5FZsgBwxx7KLdXm5ZoVOtl
https://invite.viber.com/?g=7VI09rTJWk5FZsgBwxx7KLdXm5ZoVOtl


ВІЙНА ТРИВАЄ! Перевірте документи на своє нерухоме майно! 
 

В Україні наразі немає єдиного механізму компенсації 
шкоди, завданої російською агресією нашій країні, її 
економіці та громадянам. Доки влада його напрацьовує 
(парламент ухвалив за основу рамковий законопроєкт, 
міністерства готують методики оцінювання заподіяних 
збитків за різними напрямками — критичній 
інфраструктурі, агросектору, житловому фонду, 
підприємництву), людей просять по можливості ретельно 
фіксувати втрати майна і руйнування. 

Однак є те, що може завадити вам отримати 
відшкодування у випадку пошкодження майна. Важливо 
переконатися, що у вас є всі документи, які підтверджують 
право власності на майно. 

Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 
здійснюється на підставі ЗУ «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 
Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень відповідно до постанови Кабінету 
міністрів України від 25 грудня 2015р. №1127 (в редакції 

постанови Кабінету міністрів України від 23 серпня 2016р. 
№553). 

Дякувати Богу і нашим військовим, пошкодженого в 
результаті бойових дій нерухомого майна в громаді 
немає. Але війна триває і ми не можемо бути впевнені, що 
біда омине нашу нерухомість завтра. 

Тому Зазимська сільська рада рекомендує власникам 
нерухомого майна на території Зазимської сільської 
територіальної громади звернутися до реєстратора з 
метою перевірки належної реєстрації нерухомого майна. 

Перевірити реєстрацію нерухомого майна, яке 
знаходиться на території Придесення, можна в: 

•Зазимській сільській раді (с.Зазим’я, вул.Широка, 6, 
перший поверх) – Підіпригора Тетяна Василівна; 

•Пухівському старостинському окрузі Зазимської 
сільської ради (с.Пухівка, вул.Деснянська, 1А, вхід 
праворуч, другий поверх) – Червоненко Валентина 
Анаталіївна. 

Під час перевірки потрібно мати з собою всі наявні 
документи на майно. 

 
 

Безпека на воді – це актуально! 
 

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: 

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. 

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. Купатися дітям 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. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Про електроенергію 

Нагадуємо, що постачальником електроенергії в селах 
Зазимської СТГ є компанія ДТЕК Київські регіональні 
електромережі. 

На даний час оператором системи розподілу не 
здійснюються планові роботи. Усі бригади компанії 
переведені виключно на аварійно-відновлювальний 
режим роботи. 

З будь-яких питань щодо електропостачання (зокрема, 
щодо відсутності електроенергії) звертайтеся до компанії 
одним зі зручних способів: 

Для стаціонарних телефонів 
+38 (044) 459 07 40 

Для мобільних телефонів 
+38 (067) 495 70 40 
+38 (099) 495 70 40 
+38 (093) 495 70 40 
Згідно з тарифами ваших операторів 
0 800 400 740 
E-mail: 
Офіційні звернення: kanckrem@dtek.com 
Загальні питання та консультаційні послуги: 

krem@dtek.com 
Також є соціальні мережі, посилання на які можна 

знайти на сайті: https://www.dtek-krem.com.ua 

Шинний центр CAR+ з власним шиномонтажем та СТО, 
запрошує на постійну роботу досвідченого та відповідального 
майстра шиномонтажу. 

ЗП від 10000 до 25000 грн. 
Детальніше про умови  bit.ly/3bbENSd 

Зверніть увагу! 
В Зазимській сільській територіальній 

громаді заборонено: 
-відвідувати ліси, поля, лісосмуги; 
-перебування дітей біля водойм без 

супроводу дорослих; 
-перебувати біля водойм під час 

комендантського часу; 
-розпалювання багать, сухостоїв, 

сміття; 
-купання в необлаштованих місцях; 
-риболовля сітками; 
-вихід на воду моторними човнами; 
-використання піротехніки; 
-гучне відтворення музики та інших 

аудіозаписів; 
-використання квадрокоптерів. 
У випадку порушення цих правил буде 

викликано поліцейських офіцерів 
громади та добровольців ДФТГ. 

Для допомоги постраждалим від 
російської агресії людям було створено проект 
«Поряд» (https://poryad.in.ua) - портал, що 
єднає українців, для розміщення запитів на 
допомогу та їх пошуку тими, хто має 
можливість її надати. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Зазимська сільська рада, колеги, родичі та друзі 
вітають з днем народження ювілярів, які живуть та працюють в Придесенні: 

 

Мироненко Любов Василівна, с.Літочки – 22 лютого – 65 р. 
Гайдак Валентина Григорівна, с.Літочки – 7 березня – 65 р. 
Ланченко Галина Іванівна, с.Літочки – 27 березня – 65 р. 
Ренська Наталія Дмитрівна, с.Літочки – 29 березня – 60 р. 
Фуцур Любов  Миколаївна, с.Соболівка – 12 березня – 65 р. 
Джалілова Ольга Михайлівна, с.Соболівка – 18 березня – 65 р. 
Музиченко Катерина Романівна, с.Літочки – 24 травня – 85 р. 
Онопрієнко Софія Миколаївна, с.Соболівка – 26 липня – 70 р. 
Гаркавий Василь Олексійович, с.Літки – 9 березня – 60 р. 
Лукіянчин Віталій Пилипович, с.Літки – 25 квітня – 60 р. 
Юрченко Ольга Борисівна, с.Літки – 12 квітня – 60 р. 
Бережняк Надія Микитівна, с.Літки – 13 квітня – 60 р. 
Моця Олександр Миколайович, с.Літки – 6 квітня – 60 р. 
Різник Анатолій Васильович, с.Літки – 18 квітня – 60 р. 
Пахомова Любов Іванівна, с.Літки – 24 травня – 60 р. 
Максюта Олена Петрівна, с.Літки – 26 травня – 60 р. 
Кривенко Світлана Анатоліївна, с.Літки – 17 червня – 60 р. 
Філіпова Раїса Дмитрівна, с.Літки – 23 липня – 60 р. 
Друзь Петро Васильович, с.Літки – 24 липня – 60 р. 
Ткаченко Валентина Миколаївна, с.Літки – 17 лютого – 65 р. 

Кабан Валентина Федорівна, с.Літки – 10 березня – 65 р. 
Семенов Анатолій Іванович, с.Літки – 11 березня – 65 р. 
Більська Ніна Іванівна, с.Літки – 4 березня – 65 р. 
Більський Олексій Васильович, с.Літки – 27 березня – 65 р. 
Денисенко Надія Степанівна, с.Літки – 6 березня – 65 р. 
Юрченко Олексій Миколайович, с.Літки – 30 березня – 65 р. 
Денисенко Тетяна Миколаївна, с.Літки – 6 березня – 65 р. 
Прокопенко Григорій Васильович, с.Літки – 14 березня – 65 р. 
Шибіка Ніна Петрівна, с.Літки – 4 квітня – 65 р. 
Сільянова Зоя Миколаївна, с.Літки – 8 квітня – 65 р. 
Куценко Любов Василівна, с.Літки – 23 квітня – 65 р. 
Вишку Світлана Анфілофіївна, с.Літки – 25 квітня – 65 р. 
Юрченко Микола Васильович, с.Літки – 10 травня – 65 р. 
Шульга Ніна Василівна, с.Літки – 20 травня – 65 р. 
Самосват Микола Анатолійович, с.Літки – 14 травня – 65 р. 
Гурська Валентина Іванівна, с.Літки – 20 травня – 65 р. 
Юрченко Надія Володимирівна, с.Літки – 9 травня – 65 р. 
Мудрик Віра Григорівна, с.Літки – 26 червня – 65 р. 
Марченко Володимир Миколайович, с.Літки – 20 червня– 65 р. 
Криваль Валентина Павлівна, с.Літки – 19 червня – 65 р. 

Дізнавайтеся справжній прогноз погоди 
першими! 

Підписуйтесь на офіційні сторінки в 
Українського гідрометеоцентру  в соціальних 
мережах 

 у сторіс: 
- щоранку прогноз на поточний день  
- щоденний радіаційний фон Київщини 
- температура води в р.Дніпро у Києві  
- щодня прогноз на наступну добу  
- попередження про НЕБЕЗПЕЧНІ ЯВИЩА  
- кліматичні рекорди 
- актуальні погодні події 
- відстеження синоптичних процесів 
https://www.facebook.com/UkrHMC 
Instagram  
@ukr_hmc 

(https://www.instagram.com/ukr_hmc/) 
@kyiv_hmc 

(https://www.instagram.com/kyiv_hmc/) 
Telegram  
@uhmc2022 (https://t.me/uhmc2022) 

ОНОВЛЕНІ ПРАВИЛА ЗБОРУ СМІТТЯ 
 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 щопонеділка, 

щосереди і щоп’ятниці по всіх селах громади. Побутове 
сміття виставляти з 06:00 до 09:00 ранку вказаного дня. Сміття 
виставляти в БРЕНДОВАНОМУ  пакеті компанії ТОВ «Селтік 
ТБО». Спецтехніка забиратиме сміття в брендованих пакетах по 
трасі Т 10-08 та із заїздом на наступні вулиці: 

 с.Погреби: коло по вулицях Майданівська – Столична – 
Залющинська (Ватутіна) – Соборна; 

 с.Зазим’я: коло по вулицях Деснянська (до магазину перед 
озером Хома) – клумба – Широка – Ніни Барбон – Лісова – 
Київська; 

 с.Пухівка: без змін, збір лише по центральній трасі; 
 с.Рожни: вулиця Науки (від піцерії до пропускного пункту 

СТ «Трудовик»); 
 с.Літки: вулиці Європейська (Гагаріна), Київська, 

Коцюбинського, Лісова; 
 с.Соболівка: збір сміттєвих пакетів біля магазину по вул. 

Рибальська; 
 с.Літочки: без змін, збір лише по центральній трасі. 
 Пункт прийому сміття. Знаходиться в с.Погреби (біля 

кладовища). Графік: вівторок, середа, четвер, субота - з 08:00 
до 16:00. В пункті збору в наявності є брендовані пакети. 

Привітання 



Сацків Ярослав Франкович, с.Літки – 3 червня – 65 р. 
Шульга Микола Васильович, с.Літки – 8 липня – 65 р. 
Вороная Любов Валентинівна, с.Літки – 10 липня – 65 р. 
Панченко Дмитро Іванович, с.Літки – 16 липня – 65 р. 
Лебединець Наталія Анатоліївна, с.Літки – 5 липня – 65 р. 
Пась Валентина Іванівна, с.Літки – 12 липня – 65 р. 
Наліс Ніна Володимирівна, с.Літки – 24 липня – 65 р. 
Хоменко Антоніна Миколаївна, с.Літки – 21 лютого – 70 р. 
Хильман Людмила Яківна, с.Літки – 15 лютого – 70 р. 
Булах Григорій Васильович, с.Літки – 3 лютого – 70 р. 
Скульбеда Ганна Іванівна, с.Літки – 10 лютого – 70 р. 
Лісовий Микола Федорович, с.Літки – 26 березня – 70 р. 
Омельчук Раїса Іванівна, с.Літки – 20 березня – 70 р. 
Солохненко Григорій Омельянович, с.Літки – 23 квітня – 70 р. 
Глущенко Віра Анатоліївна, с.Літки – 24 квітня – 70 р. 
Садовий Микола Іванович, с.Літки – 5 квітня – 70 р. 
Трохименко Тетяна Кирилівна, с.Літки – 15 травня – 70 р. 
Куліковська Ганна Іванівна, с.Літки – 4 березня – 75 р. 
Юрченко Євдокія Василівна, с.Літки – 12 березня – 75 р. 
Онопрієнко Надія Григорівна, с.Літки – 25 квітня – 75 р. 
Івченко Ніна Іванівна, с.Літки – 9 квітня – 75 р. 
Моця Микола Іванович, с.Літки – 4 квітня – 75 р. 
Єсипенко Галина Василівна, с.Літки – 13 квітня – 75 р. 
Мишко Марія Максимівна, с.Літки – 3 квітня – 75 р. 
Донцова Ганна Миколаївна, с.Літки – 18 травня – 75 р. 
Силенок Анна Федорівна, с.Літки – 28 квітня – 75 р. 
Геращенко Ольга Григорівна, с.Літки – 25 травня – 75 р. 
Голодович Анатолій Михайлович, с.Літки – 15 червня – 75 р. 
Конопляник Антоніна Миколаївна, с.Літки – 11 червня – 75 р. 
Довгодько Ніна Дмитрівна, с.Літки – 3 червня – 75 р. 
Шпак Василь Михайлович, с.Літки – 16 червня – 75 р. 
Погиба Анатолій Єгорович, с.Літки – 18 червня – 75 р. 
Савченко Ганна Прокопівна, с.Літки – 27 червня – 75 р. 
Юрченко Марія Федорівна, с.Літки – 20 лютого – 80 р. 
Біленко Людмила Францівна, с.Літки – 2 березня – 80 р. 
Юрченко Валентина Петрівна, с.Літки – 20 березня – 80 р. 
Донцов Микола Михайлович, с.Літки – 3 травня – 80 р. 
Чалий Петро Данилович, с.Літки – 5 червня – 80 р. 
Сукало Надія Тимофіївна, с.Літки – 21 лютого – 85 р. 
Бардасова Лариса Тимофіївна, с.Літки – 9 березня – 85 р. 
Савченко Надія Василівна, с.Літки – 5 квітня – 85 р. 
Корнух Володимир Михайлович, с.Літки – 20 березня – 85 р. 
Камізерко Надія Василівна, с.Літки – 2 березня – 85 р. 
Прокопенко Олександра Стефанівна, с.Літки – 10 травня – 85 р. 
Ярмолюк Євгенія Степанівна, с.Літки – 14 травня – 85 р. 
Вороний Аркадій Степанович, с.Літки – 30 липня – 85 р. 
Щур Тамара Трохимівна, с.Літки – 4 квітня – 90 р. 
Юрченко Галина Григорівна, с.Літки – 3 травня – 90 р. 
Слюсар Тетяна Павлівна, с.Літки – 9 березня – 95 р. 
Писаренко Оксана Олександрівна, с.Рожни – 3 березня – 60 р. 
Журжій Олександр Анатолійович, с.Рожни – 4 березня – 60 р. 
Семенюк Микола Іванович, с.Рожни – 20 березня – 60 р. 
Потапенко Олександра Петрівна, с.Рожни – 27 березня – 60 р. 
Мехед Наталія Павлівна, с.Рожни – 7 квітня – 60 р. 
Лавриненко Наталія Василівна, с.Рожни – 14 квітня – 60 р. 
Нелуп Наталія Федорівна, с.Рожни – 22 квітня – 60 р. 
Мехед Тетяна Іванівна, с.Рожни – 23 квітня – 60 р. 
Єрмолаєв Олександр Геннадійович, с.Рожни – 7 травня – 60 р. 
Манаєнко Людмила Федорівна, с.Рожни – 2 липня – 60 р. 
Опанасенко Андрій Володимирович, с.Рожни – 7 липня – 60 р. 
Хорошун Надія Петрівна, с.Рожни – 12 липня – 60 р. 
Лисенко Михайло Іванович, с.Рожни – 20 березня – 65 р. 

Захарченко Олексій Васильович, с.Рожни – 21 березня – 65 р. 
Бородін Олексій Ілліч, с.Рожни – 30 березня – 65 р. 
Бобко Марія Федорівна, с.Рожни – 11 квітня – 65 р. 
Івашко Ніна Іванівна, с.Рожни – 20 квітня – 65 р. 
Шевченко Наталія Іванівна, с.Рожни – 20 квітня – 65 р. 
Івашко Петро Васильович, с.Рожни – 7 червня – 65 р. 
Козаченко Людмила Миколаївна, с.Рожни – 18 квітня – 70 р. 
Галушко Валентина Олексіївна, с.Рожни – 27 квітня – 70 р. 
Лук’яненко Тетяна Костянтинівна, с.Рожни – 4 червня – 70 р. 
Кучеровська Ганна Петрівна, с.Рожни – 8 липня – 70 р. 
Мехед Петро Іванович, с.Рожни – 2 квітня – 75 р. 
Варшанідзе Хемід Ахмедович, с.Рожни – 4 травня – 75 р. 
Наріжна Зоя Петрівна, с.Рожни – 9 червня – 75 р. 
Ранська Алла Дмитрівна, с.Рожни – 7 липня – 75 р. 
Піпа Любов Омелянівна, с.Рожни – 15 липня – 75 р. 
Мехед Петро Ілларіонович, с.Рожни – 25 лютого – 85 р. 
Боровик Марія Харитонівна, с.Рожни – 10 березня – 85 р. 
Хоменко Ганна Олексіївна, с.Рожни – 5 травня – 85 р. 
Литовченко Євдокія Миколаївна, с.Рожни – 3 липня – 85 р. 
Довгодько Марія Никифорівна, с.Рожни – 22 травня – 90 р. 
Ячник Марія Федорівна, с.Рожни – 1 липня – 90 р. 
Яковишена Ганна Петрівна, с.Пухівка – 20 січня – 65 р. 
Михайленко Ганна Митрофанівна, с.Пухівка – 22 січня – 85 р. 
Тимченко Костянтин Іванович, с.Пухівка – 23 січня – 80 р. 
Микал Ганна Миколаївна, с.Пухівка – 30 січня – 80 р. 
Петренко Сергій Дмитрович, с.Пухівка – 30 січня – 60 р. 
Висоцька Ганна Зотівна, с.Пухівка – 2 лютого – 75 р. 
Притуляк Людмила Володимирівна, с.Пухівка – 6 лютого– 65 р. 
Ємець Іван Іванович, с.Пухівка – 6 лютого – 80 р. 
Кальченко Тетяна Іванівна, с.Пухівка – 21 лютого – 70 р. 
Сичевський Микола Миколайович, с.Пухівка – 23 лютого– 70 р. 
Петренко Ольга Григорівна, с.Пухівка – 21 лютого – 85 р. 
Покидько Анатолій Миколайович, с.Пухівка – 5 березня – 65 р. 
Кобець Ольга Михайлівна, с.Пухівка – 9 березня – 60 р. 
Труба Василь Данилович, с.Пухівка – 10 березня – 75 р. 
Марченко Ганна Тимофіївна, с.Пухівка – 10 березня – 90 р. 
Гиренко Раїса Павлівна, с.Пухівка – 12 березня – 65 р. 
Марченко Ганна Олександрівна, с.Пухівка – 15 березня – 65 р. 
Більський Микола Петрович, с.Пухівка – 15 березня – 65 р. 
Мороз Валерій Петрович, с.Пухівка – 23 березня – 70 р. 
Климась Тетяна Миколаївна, с.Пухівка – 27 березня – 60 р. 
Терещенко Надія Павлівна, с.Пухівка – 28 березня – 60 р. 
Лисенко Людмила Федорівна, с.Пухівка – 29 березня – 65 р. 
Павлик Олексій Михайлович, с.Пухівка – 30 березня – 60 р. 
Марченко Ніна Василівна, с.Пухівка – 31 березня – 60 р. 
Терещенко Софія Павлівна, с.Пухівка – 5 квітня – 90 р. 
Жарая Зінаїда Денисівна, с.Пухівка – 8 квітня – 75 р. 
Суліма Володимир Юхимович, с.Пухівка – 11 квітня – 65 р. 
Підмиколенко Євгенія Степанівна, с.Пухівка – 11 квітня – 85 р. 
Висоцька Ольга Микитівна, с.Пухівка – 17 квітня – 75 р. 
Миронова Людмила Анатоліївна, с.Пухівка – 17 квітня – 65 р. 
Старостишен Володимир Михайлович, Пухівка–18 квітня–70 р. 
Пиндюра Костянтин Петрович, с.Пухівка – 30 квітня – 65 р. 
Сулима Ольга Іванівна, с.Пухівка – 3 травня – 70 р. 
Притуляк Сергій Дмитрович, с.Пухівка – 12 травня – 70 р. 
Уманчик Микола Леонідович, с.Пухівка – 22 травня – 70 р. 
Андреєва Ольга Микитівна, с.Пухівка – 24 травня – 70 р. 
Флоріна Світлана Олександрівна, с.Пухівка – 4 травня – 65 р. 
Джебка Валентина Григорівна, с.Пухівка – 10 травня – 60 р. 
Кузьма Олександр Михайлович, с.Пухівка – 11 травня – 60 р. 
Дяченко Любов Вікторівна, с.Пухівка – 14 травня – 60 р. 
Осіпова Дінера Олексіївна, с.Пухівка – 20 травня – 85 р. 



Крупницький Юрій Миколайович, с.Пухівка – 24 травня – 85 р. 
Висоцька Валентина Дмитрівна, с.Пухівка – 25 травня – 65 р. 
Герасименко Олексій Павлович, с.Пухівка – 2 червня – 70 р. 
Шалько Зоряна Теодорівна, с.Пухівка – 5 червня – 75 р. 
Демченко Людмила Романівна, с.Пухівка – 6 червня – 60 р. 
Старостишена Валентина Степанівна, Пухівка –11 червня–60 р. 
Коржова Ольга Олексіївна, с.Пухівка – 13 червня – 75 р. 
Крупницька Людмила Іванівна, с.Пухівка – 14 червня – 85 р. 
Манилюк Ганна Петрівна, с.Пухівка – 16 червня – 65 р. 
Труба Сергій Іванович, с.Пухівка – 18 червня – 60 р. 
Данілочкіна Софія Іванівна, с.Пухівка – 24 червня – 65 р. 
Лихачев Олександр Миколайович, с.Пухівка – 1 липня – 75 р. 
Гиренко Григорій Павлович, с.Пухівка – 1 липня – 70 р. 
Покидько Марія Яківна, с.Пухівка – 1 липня – 90 р. 
Черторийська Світлана Володимирівна, Пухівка–3 липня– 80 р. 
Колесник Зінаїда Миколаївна, с.Пухівка – 6 липня – 70 р. 
Стародубцева Олена Василівна, с.Пухівка – 8 липня – 65 р. 
Бардаш Сергій Омелянович, с.Пухівка – 10 липня – 70 р. 
Заїка Марія Зосимівна, с.Пухівка – 12 липня – 90 р. 
Варава Наталія Дмитрівна, с.Пухівка – 13 липня – 60 р. 
Чорний Віктор Олексійович, с.Пухівка – 13 липня – 65 р. 
Гира Алла Йосипівна, с.Пухівка – 17 липня – 60 р. 
Микал Володимир Миколайович, с.Пухівка – 20 липня – 65 р. 
Дворніченко Галина Олександрівна, Пухівка – 22 липня – 65 р. 
Покидько Володимир Іванович, с.Пухівка – 29 липня – 70 р. 
Новохацький Юрій Петрович, с.Зазим’я – 8 лютого – 60 р. 
Калениченко Валентина Пертівна, с.Зазим’я – 5 лютого – 60 р. 
Ващенко Наталія Григорівна, с.Зазим’я – 12 лютого – 60 р. 
Петровська Надія Петрівна, с.Зазим’я – 12 лютого – 60 р. 
Новохачов Василь Іванович, с.Зазим’я – 26 лютого – 60 р. 
Савченюк Любов Іванівна, с.Зазим’я – 4 березня – 60 р. 
Щиголь Тетяна Миколаївна, с.Зазим’я – 1 квітня – 60 р. 
Марченко Сергій Іванович, с.Зазим’я – 1 квітня – 60 р. 
Лисенко Ніна Василівна, с.Зазим’я – 13 квітня – 60 р. 
Легка Ганна Миколаївна, с.Зазим’я – 25 квітня – 60 р. 
Радченко Микола Вікторович, с.Зазим’я – 30 квітня – 60 р. 
Приходько Віра Володимирівна, с.Зазим’я – 1 травня – 60 р. 
Петрусь Віктор Вікторович, с.Зазим’я – 8 травня – 60 р. 
Касинець Петро Андрійович, с.Зазим’я – 30 червня – 60 р. 
Марченко Любов Олексіївна, с.Зазим’я – 16 липня – 60 р. 
Мельник Ганна Василівна, с.Зазим’я – 28 липня – 60 р. 
Негода Ольга Іванівна, с.Зазим’я – 12 лютого – 65 р. 
Швидак Ольга Василівна, с.Зазим’я – 1 березня – 65 р. 
Третяк Лідія Григорівна, с.Зазим’я – 2 березня – 65 р. 
Рижий Василь Миколайович, с.Зазим’я – 21 березня – 65 р. 
Решетова Ольга Яківна, с.Зазим’я – 27 березня – 65 р. 
Делайчук Володимир Федорович, Зазим’я – 31 березня – 65 р. 
Приходько Ольга Дмитрівна, с.Зазим’я – 20 травня – 65 р. 
Дмитрук Микола Іванович, с.Зазим’я – 21 травня – 65 р. 
Матяш Ірина Олександрівна, с.Зазим’я – 28 травня – 65 р. 
Гордійчук Олена Андріївна, с.Зазим’я – 16 липня – 65 р. 
Ковпак Валентина Дмитрівна, с.Зазим’я – 13 лютого – 70 р. 
Бризгалова Ольга Олександрівна, с.Зазим’я – 15 лютого – 70 р. 
Бех Валерій Петрович, с.Зазим’я – 13 березня – 70 р. 
Ситникова Тетяна Іванівна, с.Зазим’я – 19 березня – 70 р. 
Музиченко Григорій Євтихійович, Зазим’я – 26 березня – 70 р. 
Гузь Віталій Андрійович, с.Зазим’я – 16 квітня – 70 р. 
Мельник Володимир Іванович, с.Зазим’я – 17 квітня – 70 р. 
Яковенко Григорій Степанович, с.Зазим’я – 3 травня – 70 р. 
Яременко Ольга Олександрівна, с.Зазим’я – 17 травня – 70 р. 
Склярець Ніна Павлівна, с.Зазим’я – 18 травня – 70 р. 

Ситников Микола Миколайович, с.Зазим’я – 8 червня – 70 р. 
Швидак Марія Іванівна, с.Зазим’я – 23 червня – 70 р. 
Риженко Валентина Василівна, с.Зазим’я – 11 липня – 70 р. 
Селик Ольга Іванівна, с.Зазим’я – 24 липня – 70 р. 
Клєкова Юлія Василівна, с.Зазим’я – 16 лютого – 75 р. 
Телега Олена Федорівна, с.Зазим’я – 18 лютого – 75 р. 
Литвиненко Василь Васильович, с.Зазим’я – 16 березня – 75 р. 
Галицька Ганна Іванівна, с.Зазим’я – 17 березня – 75 р. 
Бондаренко Тамара Вячеславівна, Зазим’я – 26 березня – 75 р. 
Гамалій Софія Дмитрівна, с.Зазим’я – 28 березня – 75 р. 
Стрельченко Любов Павлівна, с.Зазим’я – 31 березня – 75 р. 
Багненко Ольга Андріївна, с.Зазим’я – 29 квітня – 75 р. 
Калініченко Микола Володимирович, Зазим’я–21 травня– 75 р. 
Якуша Микола Матвійович, с.Зазим’я – 25 травня – 75 р. 
Позднякова Ольга Семенівна, с.Зазим’я – 5 липня – 75 р. 
Тищенко Віра Тимофіївна, с.Зазим’я – 21 лютого – 80 р. 
Погребняк Софія Леонтіївна, с.Зазим’я – 22 лютого – 80 р. 
Троценко Ольга Яківна, с.Зазим’я – 1 квітня – 80 р. 
Яковенко Іван Іванович, с.Зазим’я – 20 квітня – 80 р. 
Щиголь Ольга Григорівна, с.Зазим’я – 9 березня – 85 р. 
Карсим Софія Харитонівна, с.Зазим’я – 16 лютого – 90 р. 
Князєв Анатолій Петрович, с.Зазим’я – 26 березня – 90 р. 
Міщенко Кирило Григорович, с.Зазим’я – 31 березня – 95 р. 
Рудницька Анастасія Григорівна, с.Зазим’я – 27 червня – 95 р. 
Польчук Інна Володимирівна, с.Погреби – 30 липня – 50 р. 
Кривобок Наталія Володимирівна, с.Погреби – 9 квітня – 50 р. 
Ігнатенко Володимир Миколайович, Погреби – 1 лютого– 60 р. 
Кладун Антоніна Вікторівна, с.Погреби – 11 березня – 60 р. 
Горєва Маргарита Павлівна, с.Погреби – 19 червня – 60 р. 
Ганнущенко Валентина Володимирівна,Погреби–24 квітня–60р. 
Тіток Надія Григорівна, с.Погреби – 30 травня – 60 р. 
Васьківська Ніна Миколаївна, с.Погреби – 15 липня – 60 р. 
Белінський Микола Михайлович, Погреби – 22 березня – 60 р. 
Улещенко Олена Борисівна, с.Погреби – 7 червня – 60 р. 
Гринчук Ольга Іванівна, с.Погреби – 14 лютого – 65 р. 
Крупенко Наталія Миколаївна, с.Погреби – 29 квітня – 65 р. 
Шелудько Лідія Петрівна, с.Погреби – 30 травня – 65 р. 
Сенченко Любов Василівна, с.Погреби – 5 травня – 65 р. 
Дюткіна Катерина Володимирівна, с.Погреби – 29 квітня – 65 р. 
Литвиненко Віктор Миколайович, с.Погреби – 15 липня – 65 р. 
Рибка Любов Василівна, с.Погреби – 20 квітня – 65 р. 
Радченко Марія Іванівна, с.Погреби – 3 червня – 65 р. 
Камєнєва Валентина Кіндратівна, с.Погреби – 7 травня – 65 р. 
Паламарчук Олександра Кирилівна, Погреби–13 березня–70 р. 
Трушковська Ольга Григорівна, с.Погреби – 20 квітня – 70 р. 
Марченко Наталія Миколаївна, с.Погреби – 10 травня – 70 р. 
Касіч Ганна Миколаївна, с.Погреби – 27 квітня – 70 р. 
Сергієнко Галина Миколаївна, с.Погреби – 16 червня – 75 р. 
Нагога Станіслав Дмитрович, с.Погреби – 1 березня – 75 р. 
Коваленко Олександр Юрійович, с.Погреби – 16 травня – 75 р. 
Ковалевська Галина Петрівна, с.Погреби – 15 лютого – 80 р. 
Бубнова Галина Вікторівна, с.Погреби – 4 липня – 85 р. 
Литвиненко Віктор Михайлович, с.Погреби – 6 червня – 85 р. 
Кузьменко Катерину Миколаївну, с.Погреби – 10 січня – 65 р. 
Крупенко Микола Іванович, с.Погреби – 27 квітня – 70 р. 
Чернецька Людмила Миколаївна, с.Погреби – 4 лютого – 55 р. 
Ютовець Наталія Олександрівна, с.Погреби – 21 травня – 45 р. 
Швидак Юлія Іванівна, с.Погреби – 8 червня – 35 р. 
Безсмертна Тетяна Іванівна, с.Погреби – 22 березня – 40 р. 
Радченко Тетяна Олексіївна, с.Погреби – 7 травня – 55 р. 
Пасіченко Віра Андріївна, с.Погреби – 4 червня – 65 р. 
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Шановні ЗАЗИМЦІ! 
 

 З ініціативи членів Релігійної громади села Зазим’я Броварського  району Київської області 
(парафіян Зазимської церкви) у неділю 17 липня 2022 року о 14:00 годині біля Духовного центру                   
с. Зазим’я по вул. Деснянській, 97-А, відбудуться загальні збори членів Релігійної громади парафії на 
честь Воскресіння Христового Бориспільської Єпархії Української православної церкви с. Зазим'я 
Броварського району Київської області (парафіян Зазимської церкви) з ПИТАННЯ ЗМІНИ ЇЇ ПІДЛЕГЛОСТІ. 
 
 Право голосу у вирішенні зазначеного питання мають повнолітні жителі села (члени парафії), які 
народилися в Зазим’ї, або зареєстровані в Зазим’ї, або є власниками нерухомого майна в Зазим’ї і є 
віруючими православними християнами, які не знаходяться під цивільним або церковним судом чи 
заборонами. При собі необхідно мати документи, які це посвідчують та засвідчують особу. 
 
         Мандат, який надасть право голосувати, учасники загальних зборів отримають після перевірки 
документів під час реєстрації, яка розпочнеться з 12:00 години в день проведення загальних зборів. 
 
 У разі виникнення питань звертайтеся за телефоном: +38 093 554 93 14  

або на електронну скриньку: change_zazimia@ukr.net 
 

 

Ініціативна група 
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