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Підсумки півріччя 
 

В липні 2022 року відбулася 37 позачергова сесія              
8 скликання Зазимської сільської ради та засідання 
виконавчого комітету. Їм передувало розширене 
засідання постійної комісії з питань соціально-
економічного розвитку, бюджету та фінансів, 
комунальної власності, реалізації державної 
регуляторної політики, інвестицій та зовнішньо- 
економічних зв’язків та постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, материнства, дитинства, освіти, 
культури, молодіжної політики, фізичної культури, 
спорту, туризму та соціального захисту населення. Під 
час вищевказаних засідань було заслухано звіти 
керівників структурних підрозділів та комунальних 
закладів, які обслуговують жителів Зазимської сільської 
територіальної громади. Представимо тези деяких 
доповідей. 

Освіта (з доповіді начальника управління освіти, 
культури, молоді та спорту Зазимської сільської ради 
Щиголь Наталії Миколаївни). 

В період із січня 2022 року по теперішній час в 
Зазимській СТГ функціонує 4 комунальні заклади 
загальної середньої освіти та 1 комунальний заклад 
дошкільної освіти. Загальна кількість здобувачів освіти: 
1603 учні та 513 вихованців дошкільних закладів. 

З 10 січня по 23 лютого 2022 року в закладах освіти 
було очне навчання, з 24 лютого 2022 року після 
повномасштабного вторгнення російської федерації в 
комунальних закладах освіти було призупинене навчання. 
З 21 березня відновили навчання в закладах освіти у 
дистанційній формі (відповідно до листа БРВА від 
19.03.2022р. № 37/вс). 

В період з 24 лютого по 01 березня заробітна плата 
педагогічним працівникам та технічному персоналу 
виплачувалась в повному обсязі і без затримки. Згідно 
чинного законодавства з 01 березня було визначено обсяг 
заробітної плати для  працівників закладів освіти. 

З 24 лютого комунальні заклади освіти брали активну 
участь у підтримці жителів громади та добровольчого 
формування Зазимської громади: працювали харчоблоки 
(станом на липень Літківське НВО ім.М.П. Стельмаха та 
Пухівський ЗЗСО досі працюють), були відкриті укриття, де 
переховувались жителі громади. 

Незважаючи на воєнний стан, навчання тривало. Наші 
учні є учасниками багатьох творчих конкурсів, а саме:       
ХХІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 
«Об’єднаймося ж, брати мої»,  ХІІ Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

імені Тараса Шевченка,  ХХІІ Міжнародного конкурсу 
знавців української мови імені Петра Яцика. Результати 
порадували. Всі переможці, медалісти та наставники 
отримали матеріальне заохочення від Зазимської 
сільської ради. 

Зараз активно відбувається підготовка до нового 2022-
2023 навчального року. Вчителі проходять сертифікацію та 
навчання. З 15 травня триває набір до перших класів. В 
громаді по перспективній мережі планується 8 класів 
(загальна кількість – 189 учнів). Набір до 10-х класів, по 
перспективній мережі налічує 4 класи (61 учень). 

Умовою для відкриття закладів освіти 1 вересня       є 
наявність укриттів в закладах освіти. Наразі проводяться 
ремонтні роботи та облаштування приміщень цивільного 
захисту відповідно до норм. З місцевого бюджету виділені 
кошти на облаштування підвальних приміщень, укриттів. 

Спорт (з доповіді керівника Калинівської дитячо-
юнацької спортивної школи Опенька Сергія 
Анатолійовича). 

Кілька секцій ДЮСШ здійснюють свою діяльність на 
території Зазимської сільської територіальної громади, 
надаючи послуги спортивного виховання для більше ніж 
150 дітей з Придесення. 

Найчисельнішою є футбольна секція Моісєєва Данила 
на базі ФК «Десна» Погреби. 

Також користується популярністю гурток волейболу 
під керівництвом Забари Віктора, який об’єднує 
любителів цієї гри з кількох сіл громади (переважно з 
Погребів та Зазим’я). За кілька років своєї діяльності гурток 
вже має перемоги на районному рівні. 

Неабиякою популярністю користується карате, яке 
викладає Овдій Євген в літківській та погребській школах. 
На період воєнного стану заняття проходять в онлайн-
режимі. 

Найбільших успіхів в карате досягнув Омельченко 
Мирослав. В цьому році юнаку присвоїли звання 
кандидата в майстри спорту. Нещодавно Мирослав 
повернувся з чергових змагань, на яких він здобув 
перемогу. Повномасштабна війна росії проти України 
неабияк вплинула на хлопця. З перших днів вторгнення він 
приймав активну участь в обороні громади, а нещодавно 
вступив до Національної академії Національної гвардії 
України. На даний час Мирослав готується до чемпіонату 
Європи з карате. 

Найбільших успіхів здобувають юнаки та юначки 
громади в боксі. Спортивний клуб «Патріот», який 
знаходиться в с.Зазим’я, під керівництвом тренерів 
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Тюріна Сергія та Черепа Олександра підготував вже не 
одного чемпіона. Найвідомішими з них є Ловчинські 
Дмитро та Марія. На даний час помітний розвиток 
демонструє юна боксерка Сергієнко Дар’я, яка потрапила 
до складу Національної збірної України. З 28 липня по 10 
серпня проходитиме третій етап підготовки спортсменки 
до чемпіонату Європи. На жаль, через складну фінансову 
ситуацію спричинену війною, Міністерство молоді та 
спорту не має змоги фінансувати участь спортсменки, 
тому Даша буде змушена відправитися захищати 
спортивну честь держави за особисті кошти з можливою 
компенсацією частини витрат з місцевого бюджету після 
повернення зі змагань. 

Також деякі любителі боксу з громади були змушені 
займатися улюбленим видом спорту в Калинівці на базі 
боксерського клубу «Молот». Однак нещодавно секцію 
боксу БК «Молот» під керівництвом тренера Павліка 
Олександра було відкрито в с.Пухівка в будинку культури. 
Найбільш успішною спортсменкою з Придесення в складі 
БК «Молот» є Соломянюк Вероніка – віце-чемпіонка 
України з боксу. 

На зустрічі з Опеньком С.А. підіймалося питання 
відкриття нових спортивних секцій та гуртків. 
Обов’язковою умовою є наявність в тренера відповідної 
кваліфікації підтвердженої дипломом. Факт поточного 
навчання не дає права на відкриття спортивного гуртка 
для дітей. Найкращим варіантом розвитку спорту є 
виховання своїх тренерів, які будуть відкривати нові 
гуртки в інших селах. По-перше, вони повинні бути більш 
вмотивовані. По-друге, робота за місцем проживання є 
менш фінансово затратною для тренерів. 

Творчість (з доповіді директора спеціалізованого 
мистецького навчального закладу «Школа мистецтв» 
Калинівської селищної ради Песляк Ніни Іванівни). 

Заклад був утворений в 1989 році. Належить до 
закладу освіти у сфері культури та має статус 
позашкільного навчального закладу. Є початковою 
ланкою спеціалізованої мистецької освіти. Був 
реорганізований в процесі децентралізації з 
Комунального закладу Броварської районної ради 
«Школа естетичного виховання» в дитячу школу мистецтв 
в січні 2022 року. 

Свою діяльність школа здійснює згідно з відповідними 
нормативно-правовими актами. Школа діє на підставі 
статуту та взаємодіє з усіма локальними, регіональними та 
загальнодержавними інститутами. 

Філія Зазимської сільської ради функціонує на підставі 
договору про співробітництво між громадами. Філія 
охоплює три села – Зазим’я, Пухівка, Літки. Станом на 
червень 2022 року в школі навчалося 134 дитини: Літки – 
57 учнів, Пухівка – 40 учнів, Зазим’я – 37 учнів. 

На території Зазимської сільської територіальної 
громади працювало 7 викладачів «Школи мистецтв». 

В Літках працював клас образотворчого мистецтва та 
клас хореографії. 

В Пухівці – клас сольного співу, клас образотворчого 
мистецтва та клас фортепіано. 

В Зазим’ї – клас образотворчого мистецтва, клас 
фортепіано та клас теоретичних дисциплін. 

У зв’язку з введенням воєнного стану, у березні 
навчання у школі було припинено. У квітні частково було 
відновлено онлайн-навчання. 

Учні брали участь в концертах та виставках. 
28 травня відбувся випускний іспит в класі 

образотворчого мистецтва – в цьому році 5 учнів 
отримали свідоцтво про закінчення навчального закладу. 

Медицина (з доповіді директора Комунального 
некомерційного підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги «Калинівської селищної 
ради Кудрявцевої Тетяни Володимирівни). 

До складу КНП «ЦПМСД» входять медичні амбулаторії 
та ФАП Зазимської територіальної громади. 

За перше півріччя до загального фонду КНП «ЦПМСД» 
з місцевого бюджету Зазимської сільської ради було 
перераховано 2 534 887,50 грн на утримання лікувальних 
закладів громади, в т.ч. зарплата на січень-червень у сумі 
1 709 632,10 грн. 

Окрім надання власне невідкладної допомоги, за 
програмою медичних гарантій сімейний лікар забезпечує: 
вимірювання артеріального тиску, глюкозометрію, 
холестеринометрію, загальний аналіз крові, загальний 
аналіз сечі, вимірювання ваги, окружності тіла. 

Наразі Київською обласною військовою 
адміністрацією (Департаментом охорони здоров’я), 
Броварською районною військовою адміністрацію, 
Товариством Червоного Хреста України було надано 
великі об’єми гуманітарної допомоги у вигляді 
перев’язувальних матеріалів та ліків. В кожній амбулаторії 
це є в достатній кількості. Також створено запас на 
випадок надзвичайних ситуацій. 

В населених пунктах, де немає лікарської допомоги, 
планується запустити з 1 серпня спільний проєкт з 
австрійською компанією. Його суть полягає у виїзних 
прийомах нашими лікарями в таких населених пунктах. 
Фінансування проєкту здійснюватиметься за рахунок 
партнерів. 

Також на зустрічі підіймалися наступні питання: 
-випадки зловживання лікарів своїм службовим 

положенням; 
-оновлення режиму роботи лікувальних закладів; 
-питання фінансування та економії бюджетних коштів; 
-придбання нового медичного автомобіля. 
На даний час звільнення медичного персоналу не 

передбачається. Сімейні лікарі періодично проходять 
підвищення кваліфікації. 

Ветеринарна медицина. 
Станом на 15 липня 2022 року в населених пунктах 

громади епізоотична ситуація щодо інфекційних та інших 
захворювань серед наявних тварин та птиці 
контрольована. 

В квітні-червні проведено профілактичне дослідження 
ВРХ та ДРХ (кози, вівці) на інфекційні захворювання, такі як 
туберкульоз, лейкоз, бруцельоз. Дослідження 
проводилося шляхом відбору проб крові у тварин та 
лабораторному дослідженні проб в Броварській районній 
лабораторії. Інфекційних захворювань не виявлено. 

На даний час в громаді така кількість голів корів: 
•с.Погреби – 13 
•с.Зазим’я – 10; 
•с.Пухівка – 14; 



•с.Рожни – 7; 
•с.Літки – 38; 
•с.Літочки – 15; 
•с.Соболівка – 2 (в т.ч. 1 на хуторі Парня). 
Цим тваринам також проведено профілактичне 

щеплення проти сибірської язви. 
Всі населені пункти охоплено профілактичним 

щепленням собак і котів проти сказу. 
Зокрема, в с.Погреби – 211 (87 собак, 124 коти), в 

с.Зазим’я – 429 (216 собак, 213 котів), в с.Пухівка – 378 (151 
собак, 227 котів). 

Окрім профілактичних заходів та постійного контролю 
епізоотичної ситуації також проводиться надання 
ветеринарної допомоги хворим тваринам та птиці. 

Номери телефонів дільниць ветеринарної допомоги: 
•Погреби, Зазим’я, Пухівка – 067 718 22 13 (Коваль 

Володимир Макарович); 
•Рожни, Літки, Літочки, Соболівка – 095 187 26 46 (Сусік 

Володимир Степанович). 
Звернення громадян (з доповіді начальника відділу 

документообігу, звернень громадян, внутрішньої 
політики та зв’язків із засобами масової інформації 
Зазимської сільської ради Шаповал-Гордієнко Аліни 
Михайлівни). 

За І півріччя 2022року документообіг в цілому складає 
2 768 документів. 

З них: 
•зареєстровано 1557 документів вхідної 

кореспонденції; 
•зареєстровано та відправлено 524 документів 

вихідної кореспонденції; 
•зареєстровано 317 звернень громадян; 
З цих звернень: 
•77 звернень про присвоєння поштової адреси; 
•131 звернення про надання матеріальної допомоги; 
•7 звернень щодо будівництва доріг; 
•5 звернень щодо ліквідації аварійних дерев; 
•1 звернення щодо питання освітлення вулиць; 
•17 звернень про надання дозволу на торгівлю; 
•76 інших питань. 
225 звернень громадян стосувалися земельних питань. 
Опрацьовано 27 запитів на публічну інформацію. 
За І півріччя 2022 року відділом документообігу надано 

відповідь на 306 листів. Відправлено 382 листи поштою 
(тобто в конверті). 

Здійснюються особисті прийоми громадян сільським 
головою. 

Також спеціалістом відділу з питань внутрішньої 
політики та зв’язків із засобами масової інформації 
здійснюється ведення офіційного сайту Зазимської 
сільської територіальної громади, систематичне його 
оновлення, наповнення та вчасне оприлюднення 
публічної інформації. 

З 2023 року планується введення Програми 
електронного документообігу «Аскод». 

Місцевий бюджет (з доповіді начальника управління 
фінансів Зазимської сільської ради Чиж Мар’яни 
Анатоліївни). 

На території Зазимської сільської територіальної 
громади зареєстровано 12 268 громадян. 

За даними ДФС кількість платників, що сплачують 
податки в бюджет громади налічує: 301 юридичну особу 
та 2540 фізичних осіб. 

Кількість платників, які не сплачують податки до 
бюджету громади налічує: 349 юридичні особи та 1587 
фізичних осіб. 

Доходи загального фонду бюджету громади на одного 
жителя громади за І півріччя 2022 року склали 4 254,26 
грн., що на 1549,06 грн. більше ніж за І півріччя 2021р.- 2 
705,20 грн. 

Найбільша питома вага надходжень по старостинських 
округах за перше півріччя 2022 року – село Погреби 
(31,35%). Найбільше зростання питомої ваги в села Рожни 
– 20,11% в 2022 році порівняно з 15% в 2021 році. 

При цьому, витрати в Погребського старостинського 
округу становлять 19,86%, в Рожнівського – 6,16%. Також 
перевищення надходжень над витратами спостерігається 
в селі Зазим’я – 29,21% доходів та 26,81% витрат в питомій 
структурі до інших старостинських округів. 

До загального фонду сільського бюджету за І півріччя 
2022 року (без врахування трансфертів) надійшло 78 175 
284,72грн. (110,62%). Основними бюджетоутворюючими 
джерелами сільського бюджету є: 

податок на доходи фізичних осіб – 22 425 669,33 грн.; 
податок на майно – 5 372 499,04грн.; 
єдиний податок – 9 662 419,83 грн.; 
акцизний податок – 4 966 107,83 грн. (в т. ч. пальне – 1 

918 094,13 грн.) 
неподаткові надходження – 227 323,01грн.; 
рентна плата – 9 504 550,68 грн.; 
офіційні трансферти – 25 983 918,00 грн. 
Повний звіт про виконання місцевого бюджету за 

перше півріччя 2022 року можна переглянути на відео 
засідання виконавчого комітету на каналі KRYVOBOK. 

 
Також під час засідання 37 позачергової сесії сільський 

голова Крупенко Віталій зазначив, що завершується 
поточний ремонт дороги між Рожнами та Великою 
Димеркою. Цю задачу виконала Служба автомобільних 
доріг при безпосередньому сприянні та допомозі 
Зазимської сільської ради. Це перший поточний ремонт 
дороги в Київській області в цьому році. На черзі поточний 
ремонт дороги між Пухівкою та Калинівкою. Зазначимо, 
що вказані дороги не перебувають на балансі громади. 

Днів сіл в громаді не буде, однак планується 
проведення Дня громади (ймовірно, 24 серпня). Формат 
відзначення передбачає святкування в кожному селі, але 
з врахуванням всім умов воєнного стану. 

Віталій Вікторович в черговий раз нагадав про 
заборону відвідування лісів через небезпеку можливих 
підривів. Для прикладу навів випадок 19 липня, коли в 
селі Мила на Київщині в лісі на протипіхотній міні 
підірвалася жінка, яка разом з чоловіком вирішила 
відвідати ліс. 

Також не забуваємо наших військових, які проходять 
службу, та поранених. Не можна забувати цих мужніх 
людей. Потрібно підтримувати кожного наскільки це 
можливо. Інколи достатньо навіть звичайного 
відвідування і спілкування з пораненим. 



 
 

 

 

Приєднання до Православної Церкви України 
 

В Зазим’ї підходить до завершення вирішення 
релігійного питання, яке гостро постало два місяці 
тому, хоча підґрунтя виникло набагато раніше. 

19 червня 2022 року ініціативна група парафії 
після недільного богослужіння звернулася з 
офіційним зверненням до священників та вірян 
церкви Воскресіння Христового з пропозицією 
проведення релігійних зборів щодо визначення 
підпорядкованості парафії – ПЦУ або УПЦ (мп). Було 
обговорено, що такі збори можна провести не 
раніше закінчення Петрівського посту, який 
завершується 12 липня. Потім під час телефонного 
спілкування з настоятелем Свято-Воскресенської 
церкви отцем Олександром (Генераленком) 
ініціативна група погодила день проведення зборів – 
17 липня 2022 року. 

В зазначений день на площі біля Духовного центру, що 
навпроти церкви, відбулися збори вірян. Головою зборів 
було обрано вчителя історії Зазимського навчально-
виховного об’єднання Книша Станіслава Степановича. 

Також було обрано лічильну комісію та секретаря зборів, 
який вів протокол.  

На початку зустрічі голова зборів оголосив регламент 
виступів та обговорень, а також перелік питань. 

 
Перед присутніми виступили колишня сільська голова 

Спичак Людмила Валентинівна, житель села Зазим’я 
отець В’ячеслав (Яковенко), священник Свято-
Воскресенської церкви с.Зазим’я отець Анатолій 
(Слинько), священник Православної Церкви України 
отець Михайло (Лесюк). 

З 804 учасників голосування 780 людей 
проголосували за приєднання парафії на честь 
Воскресіння Христового села Зазим’я до 
Православної Церкви України. Одна людина була 
проти. 23 людини утрималися. 

На зборах також було запропоновано подати на 
затвердження кандидатуру нового настоятеля храму 
на честь Воскресіння Христового – священника 
Анатолія Слинька. 

Віряни обрали керівний склад парафії та 
ревізійну комісію.  

Захід пройшов спокійно та без провокацій. 
За дотриманням правопорядку слідкували члени 

добровольчого формування Зазимської ТГ, поліцейські 
офіцери громади та полісмени Броварського районного 

управління поліції. 
На заході були присутні журналісти 

національного телебачення – «5 канал». 
Повне відео зборів дивіться на каналі 

Youtube-каналі KRYVOBOK. 
19 липня 2022 року представники парафії та 

керівництво громад зустрілися з Митрополитом 
Епіфанієм. 

«Вітаю в нашій визнаній єдиній помісній 
Церкві. Війна триває і боротьба триває, але з 
Божою допомогою вона завершиться нашою 
перемогою. Поступово, крок за кроком ми 
досягаємо тієї мети, якої прагнули цілі 
покоління. А вони прагнули мати єдину державу 
та єдину Церкву. Зараз ми боремося і не маємо 

права опускати руки. Тож будемо і надалі молитися та 
трудитися задля розбудови нашої Церкви та держави», 
– сказав Митрополит Епіфаній на зустрічі.  

Так як процес перереєстрації ще триває, перше 
богослужіння парафії на честь Воскресіння Христового 
села Зазим’я у складі ПЦУ відбулося на церковному 
подвір’ї 24 липня. На службі були постійно присутні більше 
100 вірян (загалом близько 250). В церкві проводили 
богослужіння прихильники УПЦ (мп) чисельністю не 
більше 30 осіб. 

Життя громади 



День Державності України 
 

З нагоди 30-ї річниці незалежності України в 2021 році 
Президент України підписав Указ про відзначення 
зародження української державності у День хрещення 
Київської Русі-України. Вперше це свято ми відзначаємо 
цьогоріч. На фоні повномасштабної війни росії проти 
України відзначення Дня державності має ще більш 
важливе значення, адже метою ворога є знищення всього 
українського – мови, віри, культури, традицій, історії. 

Сьогодні, 28 липня 2022 року, ми відзначаємо День 
державності, згадуючи героїв Придесення, які поклали 
своє життя за свободу України та щасливе майбутнє її 
громадян. 

Панахиди та покладання квітів до могил воїнів та тих, 
хто допомагав нашим військовим, відбулися на 
кладовищах в селах Погреби, Зазим’я, Літки. Це Сергієнко 
Ярослав Анатолійович (військовий загинув в 2022 році), 
Михальченко Роман Миколайович (військовий загинув в 
2022 році), Щур Володимир Іванович (військовий загинув 
в 2015 році), Борейко Олег Петрович (військовий помер в 
2015 році), Петренко Андрій Олександрович (загинув в 
2022 році), Семяністий Олексій Олексійович (провідник 
Укрзалізниці загинув в 2022 році). 

В заходах брали участь учні шкіл, жителі громади, 
працівники та депутати Зазимської сільської ради. 

 
 

Найпомітніше, що бачиш в очах поранених, це позитив і бажання жити 
 

Війна триває. Все більше чоловіків та жінок з усієї 
України відправляються на захист держави. З нашої 
громади для виконання бойових задач мобілізовано 160 
чоловіків. На жаль, двох придесенських воїнів вже немає 
з нами – Сергієнка Ярослава та Петренка Андрія. Вони 
загинули в боях за наше щасливе і мирне майбутнє. 

Також багато наших хлопців отримують поранення 
різного ступеня тяжкості. Зараз на лікуванні в медичних 
закладах України або на реабілітації вдома знаходиться 
більше десяти військових. В липні керівництво громади 
зустрілося з пораненими в госпіталях, в них вдома або 
відвідали їхніх матерів та дружин (дехто з військових або 
членів їх сімей зустрічалися з керівництвом громади в 
сільській раді). 

Сподіваємося, що після нашої Перемоги ми занотуємо 
історію кожного нашого воїна, щоб пам’ять про їх подвиг 
не втратилася через покоління. А зараз хочемо розповісти 
про деяких поранених захисників, з якими спілкувалися. 

Ігор Т. (на фото) перебуває в шпиталі. Права нога 
зафіксована в апараті Ілізарова, ліва – перемотана над 
кісточкою. Подекуди на тілі помітні сліди від поранень, які 
більше схожі на опіки. Особливо це видно на правій руці, 
де два пальці мають трохи зігнутий вигляд з темно-сірим 
відтінком. Попри все, що пережив Ігор та його родина, він 
не втрачає оптимізму, а в його очах можна побачити 
стільки життєвої сили, що позаздрили б найздоровіші, 
найбагатші та найщасливіші люди в будь-якій мирній 
країні світу. Чоловік розповів нам про себе та про те, як 
отримав поранення. 

Ігор народився в 1991 році в одному із сіл Придесення. 
З малечку любив футбол. «Думаю, ще на милицях колись 
кілька разів м’яч стукнути зможу», – дивлячись на свої 
перебиті ноги, усміхається Ігор. В 2015 році пішов 
добровольцем на війну, що вже як рік тривала на сході 
України. В 2016 році чоловік підписав контракт із ЗСУ. З 
того часу здійснив 6 ротацій в зону АТО/ООС. Впевненість 
у правильності вибору професії мотивували його до 
навчання та покращення своїх військових знань. Одним з 
перших в бригаді пройшов курси лідерства за програмою 
НАТО від канадських інструкторів. Потім були ще одні 
курси лідерства та додаткове навчання. Після цього в 
званні старшого сержанта Ігорю доручили командувати 
взводом. До свого підрозділу, який займається логістикою 
забезпечення та підвозом боєприпасів, чоловік набирав 
військових самостійно, що дозволило взводу бути 
ефективним та мати високий рівень взаєморозуміння. 
Взвод входить до протитанкового дивізіону 58 окремої 
мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. 

Військовий згадує, що росіяни були вже за 50 
кілометрів від Конотопа, а його дивізіон ще тільки 
заправлявся. В результаті швидкого наступу противника 
довелося відступати в напрямку Бахмача. Думали зайняти 
оборону, але майже єдиною стрілецькою зброєю не 
повоюєш. Тому було прийнято рішення «розчинитися» в 
області. Через кілька днів для них привезли протитанкову 
зброю – Javelin та NLAW. А ще через кілька днів вдалося 
забрати з Конотопу свої «Стугни», що ще більше 
покращило боєздатність підрозділу. 

Через деякий час хлопці розмістилися по трасі Київ-
Чернігів. Росіяни вже обійшли Чернігів по понтонах, 
зосереджували свої сили в Ягідному і збиралися іти в 
напрямку Кіптів. Наші збиралися дати їм бій під 
Бобровицею, але не без допомоги місцевих росіяни 
змогли обійти наші позиції через р.Трубіж та с. Нова 
Басань.  

13 березня підрозділ Ігоря відправили доставити 
боєприпаси на позиції. Однак хлопців не попередили, що 
на певній ділянці трасу замінували українські військові. 
«Урал», на якому їхали хлопці, наїхав на міну. Ігоря під час 
вибуху викинуло з авто, що його й врятувало. Вантажівка 
разом з хлопцями згоріла повністю. 



Всіх, хто був в автомобілі, оголосили загиблими. Ігоря 
кілька разів «ховали». Однак наші випадково знайшли 
чоловіка на узбіччі. «Мене везли в Козелець 
напівсвідомим. Люди були в масках. Я почув російську 
мову і ледь не кинувся на цих людей, але мої руки були 
прив’язані», – згадує Ігор. Там же, в Козельці в реанімації 
чоловіка знайшла його вагітна дружина. Війна та 
переживання за Ігоря, мабуть, й стали причиною того, що 
8 квітня – трохи раніше запланованого часу – дружина 
народила дитину, а вже 24 квітня немовля померло. Зараз 
дружина перебуває на війні, виконуючи обов’язки і 
медика, і повара. 

Лікарі давали 20%, що Ігор житиме. За ці 3,5 місці 
чоловіку зробили вже 31 операцію. Металеві конструкції 
стоять не тільки в ногах, але й під оком. 4 чи 5 разів робили 
переливання крові. «В мені, мабуть, вже моєї крові нема», 
– жартує Ігор. На даний час кожні 4 години йому колють 
знеболювальне, тому що має сильні болі правої ноги. 
Сподівається, що через місяць його відправлять на 
реабілітацію, а дружина йому буде з цим допомагати. 

Попри такі страшні події останніх місяців, Ігор не падає 
духом. 

Антон С. зустрічає нас на порозі свого дому в «теплому 
черевикові» – так він називає бандаж на правій нозі. 
Позитиву в Антона не відбирати. Спілкуючись з ним в 
квітні, навіть не вірилося, що він перебував в самому 
пеклі. А смайлики, якими він наповнював свої 
повідомлення в травні, дуже якісно приховували його 
важке поранення. 

23 лютого ввечері Антону зателефонували і сказали 
прибути до військкомату. Ранок наступного дня всі 
пам’ятають. Мама Антона в паніці бігала по подвір’ю, 
намагаючись зрозуміти, що це за вибухи. «Чому ти сидиш 
спокійно в тому телефоні! Ти що не чуєш, що щось 
бахкає!», – нервово запитувала мама в Антона, який вже 
не спав і щось уважно видивлявся в екрані телефона. 
Хлопець був лаконічним і стриманим: «Мамо, заспокойся. 
Це почалося! Мамо, це війна!» 

Спакувавши свою «тривожну валізку», яку Антон 
підготував до навчальних військових зборів, що мали 
початися 28 лютого, хлопець поїхав у військкомат. Через 
кілька годин він та ще двоє односельців опинилися в 
розташування 72 окремої механізованої бригади імені 
Чорних Запорожців у Білій Церкві. Наступного дня вони 
отримали  зброю і в об’їзд через Канів поїхали в Гоголів. 
Там поповнили свій арсенал танками, одягнулися в 
бронежилети та каски і відправилися в напрямку 
Русанова, щоб будувати оборону по річці Трубіж. Місце 
було ідеальним – було дуже зручно звідти діставати 

росіян. Там у бригади була хороша перевага. «В той час ми 
втратили лише двох військових, які після першого 
«приходу» «Градів» захотіли пофотографуватися і їх 
накрив другий «приход». Ще було одне поранення – 
ворожа куля попала товаришу в руку», – згадує Антон своє 
перебування під Русановом. 

Як тільки росіяни знялися зі своїх позицій, почали 
переміщуватися в напрямку Сумської, а потім Харківської 
області й наші «Чорні Запорожці». 

30 квітня Антон відправився на свою першу «зачистку». 
Хлопці обмундирувалися та озброїлися дуже добре. На 
світанку перемістилися в інше місце, де на них вже чекала 
«броня». Сівши на БМП-2 наші військові зайшли в Старий 
Салтів. Розвідка доповідала, що нічого важкого ворог тут 
немає, окрім мінометів, які розташувалися на іншому 
березі р. Сіверський Донець. Зайшовши в селище, 
підрозділ спішився, потім командир відділення наказав 
назад залазити на «броню». Раптом із «зеленки» роздався 
шум. Почалася стрільба в досить близькому контакті. За 
мить до цього поряд з БМП-2, на якому сидів Антон, 
пролунав вибух. Уламки вибухового приладу в кількох 
місцях розірвали ногу Антону. Свідомість хлопець не 
втратив, але самостійно жгут накласти не зміг. Побратим 
зупинив кровотечу. А через хвилин двадцять медичний 
броньований автомобіль забрав Антон та ще кількох 
поранених з місця бою. На щастя, під час того контакту 
ніхто з українських військових не загинув. Розкривши очі 
після наркозу в харківському шпиталі, Антон стурбовано 
подивився вниз. «На місці», – полегшено видихнув 
хлопець, побачивши, що ногу не ампутували. 

На даний час хлопці ще проходять лікування – Ігор 
стаціонарно, а Антон періодично відвідує лікарів. Після 
цього на них чекає тривала реабілітація. 

Хлопці говорять, що все необхідне у них є. Лікування 
проходить успішно. Відношення лікарів неймовірно 
хороше. Деякі лікарі проводять по 10-12 операцій щодня, 
але це не зменшує їх професіоналізм та самовіддачу. 
Молодший медичний персонал відноситься дуже добре. 

Найпомітніше, що бачиш в очах поранених, це позитив 
і бажання жити. Нам всім варто повчитися в них цієї якості. 
Попри всі випробування, які вони пройшли, хлопці з 
нетерпінням чекають швидкого одужання, щоб 
якнайшвидше повернутися в стрій і продовжити боротьбу 
за Україну та нашу свободу! 

Підтримуйте своїх друзів та знайомих, які зараз 
перебувають на війні! Відвідуйте поранених – вони будуть 
бачити, що воюють недаремно, а ви навчитеся любити 
своє життям таким, яким воно є. 

 
 
 

Про зброю масового ураження 
 

Добровольче формування Зазимської територіальної 
громади постійно покращує свої теоретичні та практичні 
навички, щоб бути готовими до будь-яких ситуацій, що 
пов’язані з військовою агресією російської федерації 
проти України та з метою забезпечення правопорядку в 
громаді. 

Минулий тиждень був присвячений вивченню 
мінімізації негативного впливу під час можливого 

застосування ворогом зброї масового ураження (ядерної 
зброї). Лекції для добровольців проводив фахівець 
Інституту ядерних досліджень НАН України Улещенко 
Володимир. 

Володимир Васильович говорить, що в 2015 році він 
відвідував полігон в Семипалатинську, де в свій час було 
випробувано більше 100 атомних бомб. Це страшно 
уявити. Але варто зауважити, що за словами заступника 



Міністра оборони України Маляр Ганни, вдень росіяни 
випускають 50-60 тисяч снарядів по Україні та українцям. 
Найчастіше вони застосовують снаряди 152 калібру, які 
важать близько 50 кілограмів. Біля половини їх ваги це 
вибухівка. Тобто в день по нас застосовують вибухівку 
потужністю, що приблизно дорівнює 1 кілотонні в 
тротиловому еквіваленті. В 1945 році на Хіросіму і Нагасакі 
скинули по 20 кілотонн. Тобто за 20 днів Україна «приймає 
на себе одну Хіросіму», а за весь період вторгнення ми 
вже 6 (!) разів пережили Хіросіму. 

Ядерний вибух це страшно, але не страшніше, ніж 
звичайне бомбардування. Тобто ядерний вибух можна 
пережити. Для цього потрібно підготуватися до 
можливого ядерного удару та знати особливості ядерного 
вибуху. 

Ядерний вибух має 5 факторів ураження: 
•світловий спалах 
•ударна хвиля 
•проникаюча радіація 
•радіоактивне забруднення 
•електромагнітний імпульс 
Світловий спалах. Ядерний вибух завжди має яскравий 

спалах. Світить кілька секунд. Тому, коли ви почули 
викрики «Спалах ліворуч» чи «Спалах праворуч» не 
потрібно обертатися і перевіряти, а відверніться в інший 
бік і закрийте всі ділянки тіла. Від світлового спалаху 
можна отримати сильні світлові опіки навіть на відстані 
два кілометри. Потім радіація починає світити. 

Ударна хвиля. Ядерна зброя це та сама вибухівка. 
Основний вражаючий фактор – це вибухова хвиля. Тому 
при вибуху потрібно ховатися за більшою кількістю 
бар’єрів – велика кількість речовини гасить проникаючу 
радіацію та зменшує силу удару. Якщо ви в полі, то 
потрібно впасти якомога ближче до землі, накритися та 
чекати вибухової хвилі. Якщо є трохи більше часу, 
потрібно зайняти будь-яке найближче заглиблення (окоп, 
бліндаж). Чим більше між вами та центром вибуху 
речовини, тим краще – тим менше вас вразить радіація, 
тим менш відчутна буде вибухова хвиля. 

Проникаюча радіація та радіоактивне забруднення. 
Значна кількість радіації є у вигляді пилу та аерозолів. При 
потраплянні радіації в організм зовнішнє опромінювання 
перетворюється у внутрішнє, а внутрішнє в тисячу разів 
небезпечніше. Тому необхідно закривати всі відкриті 
ділянки тіла, уникати потрапляння забрудненої їжі та води 
в організм тощо. 

Електромагнітний імпульс. Є мало досліджений і може 
діяти в основному лише на техніку. 

Найкраща підготовка до можливого ядерного вибуху – 
це там, де ви найчастіше перебуваєте (дім, робота) 
визначити найбільш безпечне місце. Подалі від вікон та 
щоб було побільше бар’єрів. Забезпечити це місце водою 
та іншими предметами першої необхідності. 

Детальніше дивіться в інтерв’ю Улещенка Володимира 
для «Апостроф TV». 

 
 
 

Заочне святкування Дня села 
 

За традицією, в останні вихідні липня погребці 
святкують День села. Зазвичай, цей захід супроводжується 
насиченою концертною програмою, відзначенням 
підприємців, новонароджених, старожилів, успішних 
учнів, спортсменів та активістів. Однак, через пандемію 
коронавірусу, а тепер у зв’язку з повномасштабним 
вторгненням росіян, День села Погреби ми не святкуємо. 

В подарунок для жителів та гостей села було зроблено 
фільм «Прогулянки Погребами під історію села», в якому, 
слухаючи короткий екскурс в минувшину села, можна 

переглянути сучасний вигляд частини Погребів. Відео 
знаходиться на YouTube-каналі KRYVOBOK. 

Також в суботу 30 липня в зоні відпочинку Кодак 
магазином Dragon було організовано невеликий захід, на 
який було запрошено аніматорів для дітей та ансамблі 
«Берегиня» та «Рута». 

Принагідно зазначимо, що наприкінці серпня 
планується відзначення Дня громади з проведенням 
невеликих заходів в кожному селі Придесення. 

Деталі щодо дати, місця та формату святкування буде 
повідомлено в соціальних мережах громади. 

 
 
 

Продовжуємо толоки в Погребах 
 

Перші вихідні липня пройшли особливо плідно у 
відношенні толок. Була змога відчути всю силу бензопили, 
з якою робота пришвидшилася неймовірно. Але 
найбільше радості принесла інша ситуація, яка відбулася в 
неділю. Спочатку до нас вийшла мешканка одного з 
будинків, напроти якого розташована локація, яку ми 
прибираємо, і почала висловлювати своє «фе» стосовно 
нашого проєкту, хоча конкретних претензій ми так і не 
почули, окрім питання «Для чого ви це робите?», яке вона 
повторила декілька разів. Пізніше підійшла вже мешканка 

сусіднього будинку, яка хотіла вручити нам гроші. Ми 
сказали, що не за гроші тут все приводимо до ладу, а за 
ідею і попросили в неї води, бо сонце пекло непогано. 
Вона нам винесла води та квасу, і це були найсмачніші 
ковтки квасу в моєму житті. 

Приємно отримувати схвальні відгуки та добрі жести в 
свій бік від людей, які могли б цього й не робити. 

І, водночас, не дуже піддається розумінню критика з 
боку людей, які чомусь думають, що їх думка чогось варта 
тоді, коли вони самостійно нічого не роблять суттєвого. 

 
Бойко Андрій 



 
 
 

Гроза у Пухівці 
(із збірки «Бувальщини») 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

хвилин, забути не можливо. Хоча за життя це вже третій 
подібний випадок, коли я, через свою безпечність, 
наражала себе і своїх дітей. на небезпеку. 

 
                                           Холошвій Віра 

с.Пухівка, 06.10.2017
 
 
 

Волейбольні досягнення 
 

9 липня в с.Рудня проходив турнір з волейболу 
за участю чоловічих команд. Всього взяли участь 
сім колективів. Волейболісти з Придесення посіли 
третє місце. 

10 липня в с.Рудня відбулися волейбольні 
змагання серед дівчат шкільного віку. 
Представниці нашої громади грали просто 
неймовірно і заслужено посіли перше місце серед 
6-ти команд. 

16 липня на березі Десни в с.Пухівка відбулися 
змагання з пляжного волейболу, які організувала 
Молодіжна рада при Зазимській сільській раді. 
Зареєструвалися всього 4 команди: Погреби, Літки, 
Суєтологи (Пухівка) та команда Рррр (збірна 
Погребів та Пухівки). Першість здобула команда 
Літок, які не поступилися в жодній із партій; за 
ними йдуть Погреби, потім Рррр та Суєтологи.  

28 липня в Броварах біля стадіону «Спартак» в парку 
Перемоги відбувся Благодійний турнір з волейболу у 
віковій категорії до 18-ти років, приурочений до Дня 

державності України. Всього участь у змаганнях взяло 4 
колективи, серед яких і команда з нашої громади. Після 
всіх зіграних ігор, які тривали з 9:30 до 14:30, наші юні 
волейболісти посіли друге місце. 

Наша творчість 

Наша творчість 



Відкриття секції з боксу 
 

10 липня 2022 року в будинку культури с.Пухівка 
відкрили секцію з боксу. 

На заході були присутні сільський голова Крупенко 
Віталій Вікторович, староста с.Пухівка Писаренко Анастасія 
Григорівна, місцевий депутат Ячник Надія Дмитрівна, 
начальник управління освіти, культури, молоді та спорту 
Зазимської сільської ради Щиголь Наталія Миколаївна, 
директор Калинівської ДЮСШ (в яку також входяться 
спортивні секції Придесення) Опенько Сергій 
Анатолійович, завідуюча будинком культури с.Пухівка 
Флоріна Світлана Олександрівна, віце-президент 
федерації боксу м.Бровари Ситюк Віталій Дмитрович, 
президент БК «МОЛОТ» Єрченко Сергій Іванович, 
командир 3 роти ДФ Зазимської ТГ №1 Соломянюк 
Олександр Васильович. 

Почесними гостями заходу були чемпіон світу з боксу 
за версією WBO Дзінзірук Сергій Олександрович та 
чемпіон світу з боксу за версією WBA Нужненко Юрій 
Іванович. 

Тренером пухівської боксерської секції став Павлік 
Олександр Петрович, якому буде допомагати його 
вихованиця, жителька с.Пухівка, віце-чемпіонка України 
Соломянюк Вероніка Оександрівна. 

Після урочистостей вихованці БК «МОЛОТ» 
продемонстрували показові боксерські поєдинки. 

Секція з боксу в с.Пухівка набирає групи дітей різних 
вікових категорій. 

 
За більш детальною інформацією звертайтеся за 

телефоном 097-410-72-72 (Павлік О.П.) 

 
 

Результати футбольних матчів 
за участю команд Придесення 

 

Вища ліга 
2 тур, 03.07.2022 
10:00 Калинівка – Десна 1:5. 
Голи забивали: Фурсенко Анатолій, Воробей 

Євгеній, Якимлюк Андрій, Слюсар Євген, Кульгук 
Дмитро. 

10:00 Зазим’є – Металург 5:0. 
Голи забивали: Шпільовий Олексій (2), 

Дацюк Павло (2), Марченко Микола. 
18:00 Рудня – Десна-2 9:0. 
 
3 тур, 10.07.2022 
10:00 Десна – Зазим’є 4:0. 
Голи забивали: Воробей Євгеній (3), 

Козюберда Сергій. 
18:00 (09.07.2022) Десна-2 – Фаворит 3:1. 



Гол забив: Вареник Назар. 
 
4 тур, 17.07.2022 
10:00 Зазим’є – Колос 0:6. 
10:00 Металург – Десна 1:3. 
Голи забивали: Бондаренко Володимир, Пластун 

Володимир, Слюсар Євген. 
18:00 Калинівка – Десна-2 6:1. 
Гол забив: Трубаньов Дмитро. 
 
5 тур, 24.07.2022 
10:00 Десна – Рудня 5:1. 
Голи забивали: Малей Юрій (3), Бондаренко 

Володимир, Фурсенко Анатолій. 
18:00 (23.07.2022) Десна-2 – Зазим’є 2:5. 
Голи за “Десна-2” забивали: Трубаньов Дмитро, 

Дітківський Андрій. 
Годи за «Зазим’є» забивали: Дмитренко Сергій (2), 

Яцик Віталій, Марченко Микола, Литвиненко Максим. 
 
6 тур, 31.07.2022 
10:00 Зазим’є – Фаворит 2:1. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан, Яцик Віталій. 
10:00 Десна – Колос – 11:1. 

Голи забивали: Воробей Євгеній (3), Бондаренко 
Володимир (2), Якимлюк Андрій (2), Петрусенко Віталій, 
Малей Юрій, Самощенко Ярослав, Козюберда Сергій. 

18:00 Металург – Десна-2 4:2. 
Голи забивали: Вареник Назар (2). 
 
Перша ліга 
2 тур, 02.07.2022 
18:00 Літки – Богданівка 3:3. 
Голи забивали: Янченко Богдан, Савченко Роман, 

Букур Єфрем. 
 
3 тур, 09.07.2022 
10:00 (гра в Літках) Бобрик – Літки 1:6. 
Голи забивали: Букур Єфрем (3), Янченко Богдан (2), 

Дрозд Олексій. 
 
4 тур, 16.07.2022 
10:00 Літки – Альтернатива 3:1. 
Голи забивали: Рубцов Дмитро (2), Дрозд Олексій. 
 
6 тур, 30.07.2022 
10:00 Русанів – Літки 4:0. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Оголошення 

Нагадуємо, що у зв'язку з воєнним станом в Україні та відповідно до розпорядження сільського голови від 
10.06.2022 р., на території Зазимської сільської територіальної громади цивільному населенню 
 

 ЗАБОРОНЕНО: 
відвідування лісів, полів, лісосмуг; 

перебування дітей біля водойм без супроводу дорослих; 
перебування біля водойм під час комендантської години, яка встановлюється начальником Київської обласної 

військової адміністрації; 
розпалювання багать, спалювання сухої рослинності, побутових та будівельних відходів; 
купання в необлаштованих місцях; 
риболовля на водних об’єктах громади промисловими знаряддями лову (сітки, неводи, верші та ін.); 
вихід на моторних човнах з русла річок; 
використання піротехнічних засобів; 
використання звуковідтворюючих приладів (музичних колонок, мікрофонів, гучномовців та ін.) в режимі 

максимальної гучності; 
використання будь-яких приватних безпілотних літальних апаратів без погодження з ДФ Зазимської 

територіальної громади №1. 
 ПОТРІБНО НЕУХИЛЬНО ДОТРИМУВАТИСЯ: 
вказаних обмежувальних заходів; 
правил поведінки в громадських місцях; 
режиму комендантської години, режиму світломаскування та інших обмежень, що діють під час воєнного стану. 

 

 Нагадуємо, що розміщення будь-якої зовнішньої реклами в громаді 
повинно погоджуватися із Зазимською сільською радою. 

Самовільно розміщена реклама на електроопорах, парканах, 
приватних будівлях не тільки псує зовнішній вигляд сіл та порушує 
правила благоустрою, але й може зробити вас жертвами шахраїв. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До уваги воїнів АТО/ООС 
 

Управління соціального 
захисту Броварської районної 
військової адміністрації 
повідомляє, що учасники 
бойових дій під час проведення 
антитерористичної операції, 
котрі на даний момент не 
проходять військову службу, 
можуть отримати санаторно-
курортне лікування. 

Все це здійснюється за кошти 
державного бюджету, 
передбачених на забезпечення 
постраждалих учасників 
Революції гідності, учасників АТО 
та осіб, котрі здійснювали заходи 
із забезпечення національної 
безпеки та оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, членів 
сімей загиблих (померлих) таких 
осіб санаторно-курортним 
лікуванням. 

Для взяття на облік особа 
повинна подати заяву за 
наступним пакетом документів: 

-копія паспорта; 
-копія довідки про 

присвоєння ідентифікаційного 
номера; 

-копія відповідного 
посвідчення, а учасники бойових 
дій – копію документа, що 
підтверджує безпосередню 
участь особи в АТО чи заходах із 
забезпечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації; 

- медична довідка лікувальної 
установи за формою №070/о. 

Звертатися в Управління 
соціального захисту Броварської 
районної військової 
адміністрації: м.Бровари,                  
вул. Шевченка, 21. Телефон для 
довідок: (04594) 4-11-26 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

До Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Калинівської селищної ради в останні дні липня надійшла низка лікарських засобів, зокрема: 

- Метформін 500 мг – лікарський засіб для людей, які хворі на цукровий діабет (термін 
придатності до жовтня 2022 року); 

- Інсулін – лікарський засіб для людей, які хворі на цукровий діабет; 
- Сальметерол, спіріва, вілантерол, іпратропія бромід  – лікарські засоби для людей, які хворі 

на бронхіальну астму та хронічне обструктивне захворювання легенів. 
Препарати знаходиться в адміністрації первинного центру (смт Калинівка, вул. Травнева, 10). 
Якщо вам підходить даний препарат, телефонуйте за номером 044 290 50 79, повідомляйте, або 

звертайтеся особисто - ми вам його надамо! 
Отримати можна з амбулаторною карткою! 
Будьте здорові і не хворійте! 

З повагою 
адміністрація КНП "ЦПМСД" Калинівської селищної ради 

 
 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. 
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Беремо участь в конкурсі! 
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 
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). 

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. 

mailto:pogr-pres@ukr.net

