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Розширюємо коло міжнародної співпраці 
 

За місяць серпень було проведено дві сесії Зазимської 
сільської ради та одне засідання виконавчого комітету, на 
яких прийняли низку важливих для життєдіяльності 
рішень та обговорили важливі питання. Окрім того, 
Зазимською сільською радою проводилася активна 
робота зі зміцнення обороноздатності громади та навіть 
держави. 

 
Рішенням 38 позачергової сесії Зазимської сільської 

ради 8 скликання від 12 серпня 2022 року було змінено 
назви Погребського НВО, Зазимського НВО, Літківського 
НВО ім. М.П. Стельмаха  Зазимської сільської ради та 
затвердження Статутів закладів в новій редакції. Віднині ці 
навчально-виховні об’єднання йменуються: Погребським 
ліцеєм, Зазимським ліцеєм «Академія успіху» та 
Літківським ліцеєм  ім. М.П. Стельмаха. Перейменування 
закладів загальної середньої в освіти в ліцеї є одним з 
етапів освітньої реформи, яка впроваджується 
Міністерством освіти та науки України та розрахована на 
повноцінне втілення до 2027 року. Зміни регламентуються 
Законом України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо вдосконалення механізмів формування 
мережі ліцеїв для запровадження якісної профільної 
середньої освіти» від 15.07.2021 року. Для прикладу, 
однією з вимог для ліцеїв є функціонування не менше 
двох класів за трьома профілями навчання на рівні 
профільної середньої освіти (протягом 10-12 років 
навчання учнів). Таким чином, заклади освіти громади 

знаходяться лише на початку втілення реформи. 
Сподіваємося, що ці зміни матимуть позитивний 
результат для отримання якісних освітніх послуг учнями 
громади. 

До відома, реформування освітньої галузі в 
Придесенні розпочалося ще минулого року і стосувалося 
шкіл Пухівки та Рожнів. Тоді Пухівський заклад загальної 
середньої освіти було визначено як опорний, до складу 
якого увійшла Рожнівська філія. В результати цієї реформи 
вдалося оптимізувати освітній процес у вказаних школах, 
а також отримати від Міністерства освіти та науки України 
новий сучасний шкільний автобус. 

 
30 серпня 2022 року відбулася 39 позачергова сесія 

Зазимської сільської ради 8 скликання. Порядок денний 
складався з 46 питань, 29 з яких земельні. Здебільшого 
питання стосувалися прийняття цільових програм, змін до 
цих програм, а також прийняття інших життєво необхідних 
для нашої громади та населення рішень. 

Окрім цього, перед початком сесії відбулася зустріч з 
підприємцями, активістами та командирами підрозділів, 
які входять до складу Добровольчого формування 
Зазимської сільської територіальної громади. З нагоди 
святкування Дня незалежності та Дня громади їх було 
відзначено подяками та цінними подарунками. 

З гостей, яких відзначили на зустрічі, була майстриня із 
села Зазим’я Машевська Ольга, яка напередодні разом з 
місцевими дітьми розмалювали самчиківським розписом 

дві автобусні зупинки в селі 
Зазим’я. На своїй сторінці в 
фейсбуці пані Ольга так описує цю 
подію: 

 
Дуже приємно, коли ти робиш 

щось за покликом душі, а це ще 
комусь потрібно! Мотивацію, 
натхнення, подарунки та приємні 
слова отримала, а це надає крила, 
які зміцнюють здоров‘я, силу, віру! 
Дякую! Будемо співпрацювати 
далі! 

Україна – це люди! 
Я скептично відношуся до 

всякого роду урочистостей, бо 
пафос іноді очі ріже, а за кулісами 
правда душу не гріє, але сьогодні я 
бачила справжніх героїв, з 
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робочими руками, ясними очами, відкритими серцями 
та справжнім патріотичним вогнем у душі! 

Це і є наша Україна! 
Це були люди різних професій та роду діяльності. Їх 

вітали під нашим українським стягом. Урочисто, але без 
пафосу, орденів та телебачення. Вітали голосно, чітко, 
від щирого серця говорили не завчені слова, а ті, які 
йдуть від серця. 

З перших днів ці люди робили на своєму фронті те, 
що вони вміють робити і навіть більше: місцеві 
підприємці допомагали, жінки, які 24/7 готували їжу, 
надавали цілодобово медичну допомогу в сільській 
амбулаторії, допомагали та допомагають всім, чим 
можуть. Це ціла армія, з якою можна йти у розвідку. На 
жаль, я не місцева і не знаю їх особисто, але для мене це 
було честю. 

Це люди, які замість сотні причин невтомно роблять 
свою велику справу на 200%, як один великий організм, як 
потужна машина, якою керують молоді, завзяті, сміливі 
та принципово інші люди, які після себе залишають 
реально зроблені справи. Я пишаюся, що маю відзнаку від 
цієї прогресивної громади. 

Гідність, реальні справи, рішення, людяність та 
істина любов до свого краю, до своєї Батьківщини. 

Слава Вам, люди, які єднаються, бо знають, що в 
єдності наша сила! 

 
В останній літній день, 31 серпня, відбулося чергове 

засідання виконавчого комітету Зазимської сільської 
ради. Порядок денний складався з 17 питання, в тому 
числі щодо присвоєння адрес. 

Засідання розпочали з приємного – сільський голова за 
високу соціальну відповідальність, безпосередню участь в 
організації та діяльності добровільної оборони Зазимської 
територіальної громади, створення безпечних умов життя 
в громаді під час героїчного протистояння Українського 
народу російському воєнному вторгненню відзначив 
жителя Придесення Мичака Віктора. 

Перші два питання стосувалися внесення змін до 
складу Комісії з питань визначення стану зелених 
насаджень та їх відновної вартості на території Зазимської 
сільської ради та Координаційної ради з питань 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
насильству за ознакою статі та торгівлі людьми. 

Так, відповідно до цього: 
з Комісії було виключено Олега Делайчука, Валерія 

Краєва та Сергія Самофалова. Натомість до складу Комісії 
включили Анну Бикову, Ігоря Прокулевича та Ярослава 
Пархоменка; 

до складу Координаційної ради включили Марину 
Цахло. 

Рішенням засідання виконавчого комітету було 
погоджено встановлено понижувачів швидкості по вулиці 
Осинки в с.Зазим’я в кількості 4 штуки. З такою ініціативою 
до Зазимської сільської ради звернулися жителі 
відповідної вулиці. 

Надаючи дозвіл Анні Петрусенко на встановлення 
зовнішньої реклами в с.Літки щодо занять з фітнесу, 
окремо обговорили перспективи розвитку цього виду 
активного дозвілля в нашій громаді. За словами тренера, 
на даний час тренування проходять в трьох селах громади. 

В середньому в Літках відвідують заняття 10 людей, в 
Пухівці – 15, в Погребах – 30. Також цьогоріч в Літках 
розпочали заняття з дитячого фітнесу. Ці тренування 
користуються популярністю серед юних жителів села 
Літки. В Погребах заняття з дитячого фітнесу проходять 
вже кілька років. 

Розглядаючи питання надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами у вигляді бігбордів, сільський голова 
зауважив, що на даний час у Верховній Раді знаходиться 
законопроєкт №7696 щодо заборони встановлення 
бордів вздовж доріг державного та регіонального 
значення. Отже, можливо, найближчим часом всі борди 
вздовж доріг від Пухівки до Калинівки, з Києва до Літочок 
та від Птахофабрики до Зазимських Садів будуть 
демонтовані. 

В «Різному» Віталій Крупенко поділився планами на 
найближчий час та зазначив кілька проблемних питань. 

Громада працює над тим, щоб освітній процес в 
Придесенні здійснювався максимально якісно та 
ефективно, враховуючи умови воєнного стану. Також 
проводиться підготовка до опалювального сезону. 

В наших селах завершився етап ямкового ремонту 
частини доріг громади. Планується продовжити роботи на 
інших вулицях. Також зараз роблять розмітку автошляхів 
та за необхідності будуть встановлені додаткові дорожні 
знаки. 

Відсвяткувати День Незалежності та День громади 
цьогоріч ми не змогли з міркувань безпеки. Тому 
привітання жителів Придесення було онлайн. З відео 
привітання можна ознайомитися, перейшовши за 
посиланням в QR-коді на першій сторінці цього випуску, а 
також в фейсбук-групі КЗ «Центр культури, дозвілля та 
спорту Зазимської сільської ради». 

Найближче свято, яке планується відзначити в 
громади, є Свято Покрови та День захисників України. 
Формат заходу обговорюється. 

Проблемним залишається вивіз сміття в громаді. Не всі 
жителі дотримуються правил, що спричиняє засмічування 
території сіл. Принагідно нагадуємо правила вивезення 
сміття в громаді. 

Сортоване сміття (вторсировина). Збирається 
щотижня в кожному селі з-під домоволодінь компанією 
Hasket Recycling (деталі за телефоном 067-466-93-59, 
Семко Ігор). 

Графік збору сортованого сміття: 
-Погреби – кожен понеділок; 
-Зазим’я, Пухівка – кожен вівторок; 
-Рожни – кожна середа; 
-Літки, Літочки, Соболівка – кожен четвер. 
Несортоване сміття. Збір відбувається 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, Музиченка, Набережна; 
с.Соболівка: збір сміттєвих пакетів біля магазину по 

вул. Рибальська; 
с.Літочки: без змін, збір лише по центральній трасі. 
Пункт прийому сміття. Щоб не чекати вище вказаного 

дня збору будь-якого сміття, можна здати сміття в пункт 
прийому, що знаходиться в с.Погреби (біля кладовища). 
Графік: вівторок, середа, четвер, субота – з 08:00 до 
16:00. В пункті збору є в наявності брендовані пакети. 

 
З початком осіннього періоду виникає нова проблема. 

Це спалювання сухостоїв та бур’янів, через що в громаді 
присутня сильна задимленість та забруднення повітря, яка 
шкодить здоров’ю та затишку людей. 

Окремо обговорили питання оборони. 
Добровольче формування Зазимської територіальної 

громади продовжує здійснювати свою діяльність 
спрямовану на створення безпечних умов життя в 
Придесенні. Члени ДФТГ працюють на безоплатній основі. 
На даний час відкритим є питання матеріального 
забезпечення формування. Також командир ДФТГ Богдан 
Зарудний зазначив, що є проблема з дотриманням 
громадянами режиму комендантського часу. 

 
Є ймовірність, що з 1 жовтня буде увімкнено вуличне 

освітлення в громаді. Зараз вивчається фінансова 
можливість втілення цієї ініціативи на основі аналізу 

наповнюваності місцевого бюджету. Також на це рішення 
будуть впливати вимоги воєнного стану. Зокрема, є 
ймовірність, що тривалість комендантської години буде 
змінено у зв’язку зі зменшення денного часу доби. 

Сільський голова наголосив, що попри віддаленість 
Придесення від місць активних бойових дій, 
дотримуватися сигналу повітряної тривоги потрібно 
обов’язково! У випадку сповіщення ми повинні залишати 
місця масового скупчення людей (супермаркети, заклади 
освіти, адміністративні приміщення тощо) та слідувати до 
укриттів. 

Також в громаді є дві втрати серед наших захисників. 
Через хворобу серця близько 17:00 28 серпня помер 

член місцевого ДФТГ Скибін Олександр. Прощання з ним 
відбулося в селі Погреби 31 серпня. Цього ж дня 
Олександра поховали в смт Іванків на Київщині біля 
могили батька. 

31 серпня ми також дізналися страшну новину з 
фронту. Загинув юний військовий з Літок – Роман Панько. 

 
Окрім того, в серпні Зазимська сільська рада 

розпочала співпрацю ще з двома міжнародними 
(іноземними) організаціями – Православною церквою 
України в м.Берлін (Німеччина) та з ЮНІСЕФ. 

 
Принагідно Зазимська сільська рада висловлює подяку 

Катку Тимуру Вікторовичу, генеральному директору 
групи компаній Альянс Будівельників України, за надану 
благодійну допомогу у вигляді загороджувальних конусів 
та захисних бетонних споруд («мамаїв») для 
облаштування блокпостів. 

 
 

 

 

Вічна пам’ять Паньку Роману Миколайовичу! 
 

Сумна звістка прийшла в нашу громаду. На війні проти 
російських окупантів загинув військовослужбовець з 
Придесення. 

Панько Роман Миколайович народився 12 серпня 
1993 року в м. Васильків 
Київської області. Він виріс у 
багатолітній сім’ї і був 
четвертим сином в матері 
Антоніни Іванівни. 

В 1997 році сім’я 
переїхала до села Літки.  

Після закінчення 9-ти 
класів Літківської загальної 
школи, Роман продовжив 
навчання в Броварському 
професійному ліцеї (ПТУ-4) 
за спеціальністю маляр, 
штукатур, плиточник. 

Довгий час працював в 
селі Зазим’я на приватному 
підприємстві по ремонту 
холодильників. Проходив 
контрактну службу у 
військовій частині у 
військовому навчальному 

центрі «Десна». Останнім місцем роботи була служба 
безпеки «КомКон». 

З початком війни був призваний на військову службу 
на посаду гранатометника 1 аеромобільного взводу 1 

аеромобільної роти 
аеромобільного батальйону 
79 окремої десантно-
штурмової бригади. 

В ході ведення бойових 
дій в районі населеного 
пункту Мар’янка Донецької 
області під час виконання 
бойового завдання  для 
забезпечення оборони 
України під час 
артилерійського обстрілу 
отримав численні 
поранення, від яких загинув. 

Серце Героя перестало 
битися 24 серпня 2022 року, 
в день найбільшого свята всіх 
українців – Дня 
Незалежності. 

Вічна пам’ять Герою! 

Життя громади 



Вічна пам’ять Козакевичу Сергію Миколайовичу! 
 

Війна забирає кращих. 
20 серпня 2022 року в 
с.Погреби відбувся 
похорон. В останню 
дорогу проводжали 
загиблого в російсько-
українській війні 
військового, батьки якого 
живуть в нашому селі. 

Козакевич Сергій 
Миколайович народився 
7 квітня 1974 року в 
селищі Іршанськ 
Володимир-Волинського 
району Житомирської 
області. Після навчання у 
Тарасівській середній 
школі Броварського 
району Київської області 
опанував професію водія 
і працював у 
Жердівському радгоспі. 

У 1990 році вступив до 
Київського технікуму 
готельного господарства. 
Згодом проходив службу в армії. Служив у спортроті в 
місті Києві, а також деякий час у місті Чернівці 
кулеметником. 

Після армії продовжив навчання на факультеті 
харчових технологій. 

Одружився. В сім’ї у 1999 році народилась донечка. 
Проживав у місті Київ. Працював у готелях Києва. 

Маючи умілі руки, опанував 
професію електромеханіка. 

Працював на посаді 
генерального директора ТОВ 
«ІНТЕХ-СЕРВІС» – столичного 
приватного підприємства. 

Мав гостре почуття 
справедливості та бажання 
захищати слабших. Тому після 
російського вторгнення 
неодноразово звертався до 
територіального центру 
комплектування та соціальної 
підтримки (військкомату) з 
метою долучитися до оборони 
держави. Лише після п’ятого 
звернення, 17 квітня, Сергій був 
мобілізований Соломянським 
ТЦК та СП.  

Проходив службу в роті 
охорони військової частини 
А1937. Виконував бойові 
завдання на території 
Донецької області. 

Загинув в місті Добропілля 
Донецької області 14 серпня 2022 року. 

Сергій був надзвичайно порядною та добросовісною 
людина. Чудово розумівся в усьому: техніці, електриці, 
документообігу, адмініструванні. Був справжнім 
господарем. Дуже добрим і чуйним. Завжди подавав руку 
допомоги тим, хто цього потребував. 

Вічна пам’ять Герою! 
 

  

Дванадцятирічний Костя із села Літки Броварського району продовжує справу 
дідуся, щоби допомагати ЗСУ 

Уже понад місяць, як Костя Чернюк змінив велосипед, 
ролики та скейт на деревообробний станок. Він не 
збирається зупинятися і працюватиме, допоки буде 
матеріал, можливості, запити й потреба — допомога ЗСУ, 
що найважливіше в час, коли в Україні йде війна. 

Їхнє село знаходиться за десять кілометрів від 
території, де відбувалися активні бойові дії. Сусіднє 
селище Велика Димерка зазнало значних руйнувань і 
людських втрат та довгий час було в окупації. Родина Кості 
чула вибухи, бачила, як працює ППО, тому одного дня 
вирішила, що час рятуватися, і поїхала в Чернівецьку 
область. Допоки вони там мешкали, допомагали 
розбирати гуманітарну допомогу, плели сітки, постійно 
шукали, чим можуть допомогти. 

Коли повернулися в Літки, Костя відразу запитав: «А 
чим ми можемо бути корисними тут?». Особливо гостро 
постало питання допомоги після того, як Костя побачив 
відео про дівчинку, яка граючи в шашки, заробляла гроші 
й перераховувала їх на ЗСУ. Оскільки в Літках немає 
гуманітарних штабів, уже все більш-менш налагоджено, 

вирішили підібрати заняття, яке йому цікаве й під силу. 
Дідусь із задоволенням підтримав таку ініціативу й 
запропонував навчити хлопчика ремеслу обробки 
деревини. До того ж у нього був матеріал та все потрібне 
обладнання. Раніше Костя вже робив із дідусем лопатки 
для кухні, тому вирішили почати саме з них. Батьки 
зрозуміли, що варто підтримати такі наміри Кості, та 
допомогли йому. 

Спочатку Костя з дідусем робили лопатки для рідних, 
друзів та сусідів. Потім мама почала публікувати 
оголошення у фейсбуці, інстаграмі, створила відео для 
тіктоку. Інформація про Костю та його дерев’яні лопатки 
для кухні почала ширитися завдяки репостам та розголосу 
небайдужими людьми. Коли запаси деревини 
закінчилися, мама стала шукати можливості, де знайти 
необхідний матеріал. Місцева пилорама безкоштовно 
надала деревину, вітаючи такі патріотичні поривання 
хлопчика. Потім жінка зв’язалася з виробниками 
паркетної дошки. Вони, почувши історію Кості, з 
задоволенням погодилися надіслати цілих 4 ящики 



матеріалу, який із різних причин не підходить для 
виготовлення паркету, але для виробництва дерев’яних 
лопаток добре згодиться. Про роботу Кості дізналися 
вчителі й запросили його прийти з власною продукцією до 
школи. Там розкупили всі лопатки, замовили ще і 
висловили гордість та захоплення своїм учнем. 

Зазвичай Костя працює в суботу та неділю, бо, хоч і 
дев’яносто відсотків роботи він уже робить сам, але поряд 
має бути хтось дорослий — дідусь чи тато, щоби 
контролювати й допомагати в разі потреби. За вихідні він 
у змозі виготовити понад три десятки дерев’яних лопаток 
для кухні. 

Коли Костя починав і зробив тільки свій перший 
десяток лопаток, його мамі зателефонували замовники й 
попросили оригінально підписати їх. Тоді мама з Костею 
подумали, що для цього можна використати випалювач 
для дерева. Вони разом почали доповнювати свої вироби, 
удосконалюючи їх написами та малюнками. Мама пише 
на деревині олівцем, а Костя зверху випалює слова чи 
візерунки. На дерев’яних виробах тепер красуються різні 
надписи: «від Кості для Антоніни», «від Кості, 2022 рік», 
«від Кості для Каті», «все буде Україна», «Україна понад 
усе». Також вони наносять патріотичні візерунки: герб 
України, прапор або калину. Це все ексклюзивно, адже 
написи та малюнки не повторюються. 

Костя не збирається зупинятися і планує розширити 
асортимент своєї продукції, оскільки запити є, та й 
матеріал обіцяють ще надіслати. Вони вже домовилися з 
дідусем про виготовлення підставок під гарячі страви й 
дощечок для кухні. 

Географія замовлень досить широка: Запоріжжя, 
Дніпро, Бровари, Кропивницький, Черкаська область. 
Розуміючи, що кошти будуть перераховані на ЗСУ, люди 
звідусіль надсилають різні суми — 200 гривень, 500 
гривень, навіть один пан із Франції надіслав 20 доларів. 
Мама Кості й досі не знає, як він дізнався про них, але такі 
заохочення важливі для маленького майстра. 

Гроші від замовлень надходять на картку мами, але 
вона звітує про все й дуже уважно вивчає, куди саме 
передати далі отримані кошти. Частину прибутку 
перерахували у Фонд Сергія Притули, частину — 
знайомим, які займаються закупівлями дронів, 
бронежилетів та автомобілів для військових. Важливо, 
щоби гроші пішли в правильне русло, не зникли в нікуди, 
тому надсилають тільки перевіреним людям та 
організаціям.  

Якби Костя продавав лопатки і просто забирав кошти 
собі, такого розголосу б не було. А отже і вдячності та 
відчуття, що ти можеш бути корисним. Ймовірно, він би 
швидко перегорів і перестав займатися цією справою. А 
так щодень хлопчик працює все більш натхненно та 
завзято. Скоріш за все, з вересня буде онлайн-навчання, 
то Костя зможе поєднувати уроки зі своїм уже улюбленим 
заняттям. Він бачить підтримку й допомогу і сподівається 
стати прикладом для інших дітей. 

Один із друзів Кості – Ваня, який зараз тимчасово 
мешкає на Прикарпатті, теж загорівся ідеєю допомоги 
армії і придумав для себе заняття відповідно до 
можливостей. Оскільки він цікавиться географією, батьки 
роздрукували для нього прапори 220 країн світу, і тепер 
Ваня з батьками їздить до Коломиї, вибирає локацію й 
чекає перехожих, які згодні взяти участь у лотереї. 
Потрібно вибрати будь-який прапор, і в разі, якщо Ваня 
розгадає, якій країні він належить, — пожертвувати будь-
яку суму на ЗСУ. 

Незабаром Костя з мамою планують знову поїхати на 
Буковину до родини, яка надала їм житло на початку війни 
і, звичайно, хочуть захопити із собою дерев’яну 
продукцію. Тому на вихідних у Кості з дідусем чимало 
роботи. 

Найбільшим бажанням хлопчика, як і мільйонів інших 
дітей, є відсутність страху за своє життя, за рідних, 
близьких та друзів, можливість вільно гуляти рідним 
селом і подорожувати Україною. 

Джерело: https://www.kyivschina24.com 

 
Подаруй мить радості 

До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності 
України в Зазимській сільській територіальній громаді 
комунальним закладом «Центр культури, дозвілля та 
спорту» було проведено ряд заходів. Серед них: 

З 16 – по 21 серпня 2022 року у всіх селах Зазимської 
територіальної громади проведено благодійну акцію 
«Подаруй мить радості нашим захисникам».  

3 23 серпня було проведено урочисте підняття 
Державного Прапора у всіх селах громади. 

https://www.kyivschina24.com/


Храмове свято в Погребах 

28 серпня 2022 року з благословення Блаженнійшого 
Митрополита Київського і всієї України Епіфанія та на 
запрошення настоятеля протоієрея Олександра Лимана 
Архієпископ Вишгородський, вікарій Київської єпархії на 
правах єпархіального архієрея як намісник 

Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва 
Агапіт відвідав парафію Успіння Пресвятої Богородиці 
села Погреби Київської єпархії, де звершив Божественну 
літургію з нагоди храмового свята. 

 
 

Рожни зробили свій вибір 
 

У Зазимській сільській територіальній громаді ще одна 
церква перейшла до Православної Церкви України. 

28 серпня відбулися збори громади у с.Рожни, на яких 
216-ма голосами було підтримано спільне рішення про 
перехід місцевої церкви під юрисдикцію Православної 
Церкви України. Зібрання проходило у місцевому будинку 
культури. Ще о 12 годині дня почали підходити та 
реєструватися представники громади. Біля будинку 
культури людно. Присутні представники поліції та члени 
місцевого ДФТГ. За годину у залі будинку культури ніде 
яблуку впасти. Люди налаштовані рішуче. Питання назріло 
і на часі. 

Після обрання головуючого зборів, першим слово було 
надано Благочинному Броварського району Православної 
Церкви України Михайлу Лесюку. Свій виступ отець 
Михайло Лесюк запропонував присутнім розпочати зі 
спільної молитви та хвилини мовчання за загиблими 
захисниками, які боронять Україну у цій жорстокій війні з 

російськими окупантами. Виступ Михайла Лесюка був 
переконливим і аргументованим фактами: 

«Головне питання зараз – бути чи не бути Україні. І 
від вибору кожного залежить майбутнє нашої країни». 

Перед початком голосування громада надала слово 
протоієрею Храму Різдва Богородиці Олександру 
Ковалевському. Громада хотіла почути чіткі відповіді, але 
від Олександра Ковалевського їх так і не почули. Загалом 
збори громади пройшли організовано та конструктивно. 
Рішення про перехід до Православної Церкви України 
було підтримано 216-ма голосами. Після чого громада 
проголосувала ще за ряд організаційних питань, які 
пов’язані з переходом. 

Рожни зробили свій вибір. Це третій населений пункт в 
Зазимській громаді після с. Погреби та с. Зазим’я, який 
здійснив своє волевиявлення. 

Віримо у нашу спільну Перемогу! Все буде Україна! 

 

Автор: Кривобок Н.А. 



Відвідай концерт заочно – зроби внесок в придбання тепловізора! 
 

12 серпня в Зазимській сільській територіальній 
громаді відзначали День молоді. Ініціатором та 
організатором заходу стала Молодіжна рада при 
Зазимській сільській раді. Безпосередню підтримку 
проведенню дійства надали КЗ «Центр культури, дозвілля 
та спорту» Зазимської сільської ради. 

Метою заходу було об’єднання молоді громади, 
популяризація молодих підприємців та збір коштів для 
придбання тепловізорів військовим з Придесення. 

Свято розпочалося з показових боксерських спарингів 
від вихованців боксерського клубу «Молот», школа якого 
недавно відкрилася в селі Пухівка. Після цього до слова 
було запрошено найбільш титулованих молодих 
спортсменів-боксерів Придесення – брата та сестру 
Дмитра і Марію Ловчинських. 

З вітальним словом до гостей свята звернулися 
секретар Зазимської сільської ради Бондаренко Олег, 
голова Молодіжної ради Бойко Андрій та староста с.Літки 
Дацько-Різник Наталія. 

Концертні номери були поєднанні виступами 
підприємців. 

Своїми секретами успіху та порадами поділилися 
підприємці: Денисюк Юрій, Петрусенко Анна, Чиж Юлія, 
Гайдак Марія та Редька Ольга, Кудерська Ірина, Савчук 
Данило, Джебка Ніка, Спілок Анастасія. 

До концертної програми увійшли виступи Радченко 
Крістіни, Яіцької Оксани, Рудницького Артема, 
Некрашевич Катерини, Єжелі Софії, танцювального тріо 
Гайдак Олександри, Чернеги Владислава та Мироненко 
Ірини, братів-баяністів Багдасарів, Бахіної Оксани, 
Філюшиної Даши, хореографічний номер Бойко Ірини, 
танець «Квітка-Душа» від Fitness Panianka. Завершальним 
акордом свята стало спільне виконання пісні «Ой у лузі 
червона калина…». 

Локації з презентацією своєї діяльності представили 
Fitness Panianka, BodyBar Studio, Logomozok, LAV candles 
(Медові Свічки), Dolci Fiori, вироби з мила від Некрашевич 
Катерини. Також свої вироби (кухонні лопатки) на святі 
представив юний Чернюк Костя, який самостійно 
виробляє лопатки та кошти від їх продажу передає на 
потреби ЗСУ.  

 
Дякуємо всім, хто допомагав з організацією та 

проведенням свята. Зокрема, Ткачуку Андрію 
Леонідовичу, Щиголь Наталії Миколаївні, Лисянській 
Ользі Віталіївні, Кожушко Валентині Борисівні, Делайчуку 
Володимиру Федоровичу, Омелі Любові Борисівні. 

На даний час зібрано лише 25 000 гривень. Щоб купити 
хоча б один тепловізор, потрібно ще стільки ж. 

Пропонуємо Вам відвідати концерт онлайн та зробити 
внесок в придбання тепловізора, перевівши на картковий 
рахунок хоча б 50 гривень. 500 переглядів це 25 000 
гривень. Тому дивіться концерт самі і поширюйте цей 
запис на своїх сторінках. Ми повинні зібрати хоча б на 
один тепловізор! 

 
Номер карткового рахунку 

Ощадбанку 
5167 8032 3361 3939 
(Радченко К.М.) 
Відео знаходиться на 

YouTube-каналі KRYVOBOK. 
Посилання  через QR-код.

 
 
 

З Днем Державного Прапора та Днем Незалежності України! 
 

Не на часі масові святкування, проте 23 серпня – в День Державного Прапора України – в кожному селі Придесення 
символ України гордо замайорів біля адмінбудівель, на будівлях підприємств, подвір’ях жителів наших сіл. 

У Рожнівському старостинському окрузі особливий день. Дякуючи небайдужості і благодійній підтримці       ТОВ 
«Ажур-Д», встановлено флагшток і на ньому урочисто піднято Прапор нашої Держави. 

 

24 серпня ми святкуємо не тільки День Незалежності, але й День громади Придесення. На жаль, ніяких масових 
заходів провести ми не змогли через воєнний стан. Однак традиційні привітання та відзначення людей різних категорій 
ніхто не відміняв. Подарунки отримали 76 діток, які народилися в період з 24 серпня минулого року до сьогоднішнього 



дня. Також було відзначено одиноких 
людей, які перебувають на обліку 
сільської ради (50 осіб) та людей 
похилого віку, які цьогоріч святкують 
свої ювілейні дні народження (152 
осіб). 

Також з нагоди Дня Незалежності 
та Дня громади було відзначено 
керівників місцевого ДФТГ, активістів 
та підприємців, які роблять значний 
вклад в розвиток громади. 

З привітальним словом до жителів 
Придесення звернулося керівництво 
громади. Відео можна переглянути за 
посиланням через  QR-код.

 

День пам’яті захисників України 
 

29 серпня в День пам’яті захисників України, які 
загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і 
територіальну цілісність України вшанували наших 
захисників Придесення, які загинули, захищаючи наш мир 
і спокій. Відвідали могили наших захисників-земляків, 
поклали квіти, вшанували пам’ять хвилиною мовчання. 

Цей день приурочений до дня виходу з оточення в 
Іловайську 29 серпня 2014 року, дня найбільших втрат 
української армії на Донбасі. 

Сьогодні ми разом з усією Україною вшановуємо 
полеглих воїнів загальнонаціональною хвилиною 
мовчання. Іловайська трагедія стала важким 
випробуванням і продемонструвала, що в умовах 
гібридної війни міжнародне право не завжди працює і що 
потрібно сподіватися лише на власні сили. 

Згадуючи героїчний супротив полеглих побратимів, 
їхню жертовність в ім’я майбутнього вільної України, 
правди і справедливості, пам’ятаймо також і про те, яким 

тернистим був шлях нашого народу до омріяної свободи, 
скільки поколінь борців за волю полягли в нерівних боях. 
Гинуть кращі сини і донь захищаючи рідну неньку-Україну 
сьогодні. Боляче і сумно усвідомлювати, що наше 
сьогодення – повномасштабна війна з російським 
агресором. І знову втрати, і знову ллється кров. 

Українці — сильна нація, загартована кількасотлітньою 
боротьбою. Пам’ять про наше героїчне далеке й близьке 
минуле є важливим елементом національної свідомості, 
бо вона об’єднує і мобілізує українців, а також є постійним 
стрес-фактором для тих, у кого душі засмічені ворожою 
пропагандою. 

Тож пам’ятаймо про наших полеглих Героїв, які 
допомагають нам тримати прапор свободи! Допоки ми 
пам’ятаємо наших героїв, доти вони живуть разом з нами! 

Дух свободи і патріотизму – це наша сила і віра! 
 

Автор: Кривобок Н.А. 
 
 
 

Співпраця з ЮНІСЕФ 
 

Коло людей та організацій, які підтримують нашу 
громаду, збільшується. Недавно було розпочато 
співпрацю Зазимської сільської ради з ЮНІСЕФ. Цей 
дитячий фонд ООН є світовим лідером із захисту прав та 
інтересів дітей. Тому й не дивно, що значна частина 
допомоги, яку організація передає громаді, адресована 
нашим закладам освіти для забезпечення наявних та 
запланованих укриттів товарами першої необхідності: 
продуктами харчування, засобами гігієни. Ми маємо 
створювати безпечні та комфортні умови навчання для 
наших дітей. 

Інша частина допомоги передана Комунальному 
некомерційному підприємству «Центр первинної медико-
санітарної допомоги» Калинівської селищної ради, до 
складу якого входять медичні заклади Придесення. Ця 



гуманітарна допомога – акушерські набори, комплекти та 
набори для лікування гострої водневої діареї, 
стерилізаційні комплекти, гігієнічні набори (в т.ч. дитячі), 
ємності для води, набори для лікування тощо.  

Завдяки турботі Зазимського сільського голови 
вдалося отримати гуманітарну допомогу медичним 
закладам не тільки нашої громади, але й Калинівської. 

Також Крупенко Віталій Вікторович повідомив, що є 
домовленість про отримання гуманітарної допомоги 
ЮНІСЕФ Згурівською та Великодимерською селищними 
громадами. 

Дякуємо ЮНІСЕФ за допомогу. Сподіваємося на 
продовження співпраці! 

  

Чужих українських воїнів не буває 
 

Кожен військовий, який боронить Україну і бореться за 
її соборність та незалежність, - наш. Ми зобов’язані 
докладати максимум зусиль, щоб наші захисники були 
забезпечені всім необхідним. В цій справі нам 
допомагають небайдужі люди не тільки з України. А ми 
допомагаємо не тільки військовим з Придесення. 
Наочним прикладом є ситуація з військовим взуттям. 

Православна Церква імені Апостола Андрія 
Первозванного (м.Берлін, Німеччина) та заступник голови 
Благодійного Фонду «Православна Церква України» в 
м.Берлін Андрій Ілін передали благодійну допомогу у 
вигляді більше, ніж 2,5 тисяч пар берців та продукти 
харчування. 

Однак виникли проблеми з перетином кордону та 
доставкою допомоги військовим. За безпосереднього 
сприяння Зазимської сільської ради, керівника ТОВ 
«АКВАРОДОС» Мельничука Руслана Ярославовича та 

підприємців Бублія Юрія Анатолійовича та Ложки Павла 
Анатолійовича це логістичне питання було вирішено і 
товар за кілька днів було доставлено на схід у відповідні 
військові частини та в розташування інших збройних 
формувань українських захисників. Серед них: 8 
військових частин, 1 ТрО, 3 ДФТГ, в т.ч. Зазимське. 

Співпраця Зазимської сільської ради та наших друзів-
благодійників з Німеччини не є одноразовою. Зараз 
ведуться перемовини щодо формування нової партії 
допомоги з різними речами. 

Дякуємо Православній Церкві імені Апостола Андрія 
Первозванного, Андрію Іліну, Мельничуку Ярославу, 
Бублію Юрію та Ложці Павлу за допомогу та вагомий 
внесок в нашу спільну Перемогу над російським 
агресором! 

 
 

Сільський голова Крупенко В.В.

 
 

 
 

 

«Таланти твої, наш краю!» 
 

У нашому Придеснянському краї 
зростають талановиті діти, справжні 
патріоти своєї країни. Ці почуття 
плекаються і загартовуються у них 
змалечку, з молоком матері, з батьковим 
мудрим словом, з першим словом 
вчительки та творчих наставників. Наші 
діти найкращі. І свідченням цьому є їх 
досягнення, перемоги та успіхи, якими ми 
по праву пишаємося і гордимося за них. 
Наше майбутнє – в наших дітях! 

Наша землячка, учениця Літківського 
НВО ім. Михайла Стельмаха Анастасія 
Сокол нещодавно взяла участь у 
Відкритому патріотичному фестивалі-конкурсі «Народ-
герой героїв появляє» у номінації «Літературна творчість: 
поезія». На суд журі Анастасія представила вірш, автором 
та виконавцем якого є сама особисто. 

«Дуже сильний, дуже чуттєвий твір. Боляче, що 
нашим дітям, довелося на власному досвіді дізнатися, 
що таке війна і які жахливі її наслідки. Насті вдалося 
передати настрій та переживання, все те, що почуває 

дитина, яка відчула на собі 
почуття страху, розгубленості, 
ненависті до ворога та тверду 
впевненість у перемозі. Я пишаюся 
своєю ученицею, її вмінням 
передати свої почуття і настрій 
того, що твориться в дитячій 
душі. Я вірю, що прийде світлий 
переможний день, я вірю в світле 
майбутнє наших дітей і нашої 
України», - говорить творчий 
наставник, керівник гуртка 
театрального мистецтва «Маски» 
Літківського будинку культури 

Наталія Володимирівна Микитко, в якому Анастасія Сокол 
займається третій рік.  

За підсумками Відкритого патріотичного фестивалю-
конкурсу «Народ-герой героїв появляє» Анастасію Сокол 
відзначено Дипломом учасника. 

Вітаємо Анастасію Сокол та її керівника Наталію 
Микитко та бажаємо подальших творчих успіхів та 
перемог! 

Автор: Кривобок Н.А. 

Наша творчість 



«Сьогодення у віршах» 
 

З 17 по 24 серпня у Зазимській сільській територіальній 
громаді проходив поетичний онлайн-фестиваль 
«Сьогодення у віршах». 

Для участі у творчому проекті учасники із села Зазим’я 
обрали автора Артема Сенчила, який у своїй збірці «ДНІ. 
Щоденник весни 24.02.2022» описує кожен день війни, 
який вразив усіх нас по-своєму.  

У кожного свій страх, свій біль, свої переживання. Всі 
різного віку і різних професій.  

Але всіх нас єднає спільне – 
віра в перемогу, віра в Україну. 
Віра в незалежність! 

Пропонуємо проникнутися 
творчістю автора книги і 
креативним підходом наших 
виконавців. Відео за 
посиланням через QR-код. 

Живемо! 
 

Приємно відзначити, що у нашій громаді живуть творчі 
талановиті особистості. Не зважаючи на свій юний вік, 
активно займаються творчістю і залюбки беруть участь у 
конкурсах, фестивалях, піснеспівах різних рівнів. Тим 
самим прославляючи нашу Зазимську громаду в Україні та 
за межами держави.  

Нещодавно у місті Новоград-Волинський проходив ХХІ 
Всеукраїнський конкурс сольного автентичного співу 
«Животоки».  

Наша землячка юна Катерина Троценко (с. Зазим’я) 
разом з своїм творчим наставником Оксаною Тулікою на 
конкурс представили дві пісні – «Породила мене мати» та 
«Як була я у Марковича». 

За участь у конкурсі Катюшу Троценко та її керівника 
Оксану Туліку відзначено Подякою. 

Ми вітаємо наших земляків та бажаємо подальших 
творчих успіхів та перемог! 

 
 

 

 

Результати футбольних матчів за участю команд Придесення 
 

Вища ліга 
7 тур, 07.08.2022 
10:00 Десна-2 – Десна 3:5. 
Голи за «Десну-2» забивали: Вареник Назар (2), 

Марченко Ростислав. 
Голи за «Десну» забивали: Самощенко Ярослав, 

Якимлюк Андрій, Слюсар Євген, Пластун Володимир, 
Малей Юрій. 

18:00 Калинівка – Зазим’є (перенесено) 
8 тур, 14.08.2022 
10:00 Зазим’є – Калинівка 5:6. 
Голи забивали: Дацюк Павло (2), Чогут Артем, 

Микитюк Максим, Яцик Віталій. 
18:00 Десна – Десна-2 7:0. 

Голи забивали: Якимлюк Андрій (2), Слюсар Євген (2), 
Моісєєв Данило, Самощенко Ярослав, Воробей Андрій. 

9 тур, 21.08.2022 
10:00 Десна-2 – Металург 0:4. 
18:00 Фаворит – Зазим’є 0:0. 
18:00 Колос – Десна 0:5. 
Голи забивали: Воробей Євгеній, Моісєєв Данило, 

Якимлюк Андрій, Воробей Андрій, Кульгук Дмитро. 
10 тур, 28.08.2022 
10:00 Зазим’є – Десна-2 4:0. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (2), Дмитренко 

Сергій, Дацюк Павло. 
18:00 Рудня – Десна 0:3. 
Голи забивали: Воробей Євгеній (2), Малєй Юрій. 

 
 

 
 

 

До уваги жінок Зазимської та Калинівської громад 
 

За підтримки голів громад Комунальним 
некомерційним підприємством «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Калинівської селищної 
ради укладено договір про співпрацю з Пологовим 
будинком №3 м.Києва.  

Це означає, що наші жінки можуть отримати наступні 
послуги безкоштовно за направленням сімейного лікаря 
КНП «ЦПМСД»:          

1.Хірургічні (гінекологічні) операції дорослим у 
стаціонарних умовах (вік 18+). 

2.Хірургічні (гінекологічні) операції дорослим в умовах 
стаціонару одного дня (вік 18+). 

3.Стаціонарна (гінекологічна) допомога дорослим без 
проведення хірургічних операцій (вік 18+). 

4.Стаціонарна медична допомога пацієнтам з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2 (вік 18+, для вагітних). 

Спорт 

Оголошення 



5.Медична допомога при пологах (вік 18+). 
6.Медична допомога новонародженим у складних 

неонатальних випадках, які народилися в цьому 
пологовому будинку (є практика виходжування дітей, які 
народилися 5-місячними). 

7.Профілактика, діагностика, спостереження, 
лікування та реабілітація пацієнтів в амбулаторних 
умовах, жіноча консультація (вік 18+). 

8.Ведення вагітності в амбулаторних умовах (вік 18+). 
9.Мамографія (вік 40+). 
10.Гістероскопія (вік 50+) (до 50 років на платній 

основі). 

11.Колоноскопія (вік 40+). 
12.Стаціонарна паліативна медична допомога 

дорослим (вік 18+). 
З середини вересня планується виїзд лікаря акушера-

гінеколога до сіл нашої громади, для огляду жінок і 
вагітних (за попереднім записом). Також в планах 
реалізувати організований трансфер наших жінок до 
пологового будинку №3 м.Києва для проведення 
безкоштовної мамографії. 

Якщо виникли запитання - телефонуйте 098-016-02-04 
(Тетяна Володимирівна). 

Будьте здорові і не хворійте! 
 
 
 

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги 
 

У Зазимській територіальній громаді створили першу у 
Броварському районі Мобільну бригаду соціально-
психологічної допомоги. 

Мобільна бригада буде діяти в рамках договору про 
виконавче партнерство між фондом ООН у галузі 
народонаселення та ГО «Інноваційні соціальні рішення» 
щодо створення та запуску мобільних бригад соціально-
психологічної допомоги особам, постраждалим від 
насильства та внутрішньо переміщеним особам, які були 
вимушені залишити зони бойових дій за фінансової 
підтримки урядів Великої Британії, Канади та CERF (Central 
Emergency Response Fund). 

Команда успішно надає соціально-психологічну 
допомогу особам, які її потребують. 

Що саме роблять фахівці цієї бригади? 
 Надають психологічну допомогу постраждалим; 
 Реагують на повідомлення про випадки насильства; 
 Інформують постраждалих осіб про медичні, 

юридичні та інші послуги, які можна отримати для 
подання наслідків насильства; 

 Роз'яснюють постраждалим особам їхні права та 
можливості отримання допомоги; 

 Проводять інформаційно-просвітницьку діяльність. 
Мобільні бригади фінансуються за підтримки UNFPA 

UKRAINE у партнерстві з місцевими органами влади та 
виконавчим партнером ГО «Інноваційні соціальні 
рішення». 

 
 

 

 

 

 
 

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

 

Пархоменко Людмила Федорівна, с.Зазим’я – 26 вересня- 90 р. 
Швидак Олександра Петрівна, с.Зазим’я – 8 серпня – 85 р. 
Щур Софія Гаврилівна, с.Зазим’я – 23 серпня – 85 р. 
Огаркова Валентина Олексіївна, с.Зазим’я – 24 серпня – 85 р. 
Дискант Ольга Максимівна, с.Зазим’я – 8 вересня – 85 р. 
Барбон Олександра Костянтинівна, с.Зазим’я –27 вересня-85 р. 
Симоненко Ніна Федосіївна, с.Зазим’я – 28 вересня – 85 р. 
Радченко Віталій Федорович, с.Зазим’я – 29 вересня – 85 р. 
Бєлокінь Ганна Михайлівна, с.Зазим’я – 12 серпня – 80 р. 
Загура Григорій Григорович, с.Зазим’я – 7 серпня – 70 р. 
Олійник Софія Миколаївна, с.Зазим’я – 30 вересня – 70 р. 
Щиголь Віктор Іванович, с.Зазим’я – 30 вересня – 70 р. 
Недзельська Марія Миколаївна, с.Зазим’я – 9 серпня – 65 р. 
Васильченко Лідія Адамівна, с.Зазим’я – 28 серпня – 65 р. 

Куц Михайло Васильович, с.Зазим’я – 3 вересня – 65 р. 
Конопацька Антоніна Миколаївна, с.Зазим’я – 6 вересня – 65 р. 
Ващенко Ольга Михайлівна, с.Зазим’я – 15 вересня – 65 р. 
Стрельченко Наталія Іванівна, с.Зазим’я – 16 вересня – 65 р. 
Ковпак Володимир Васильович, с.Зазим’я – 23 вересня – 65 р. 
Тишко Григорій Миколайович, с.Зазим’я – 27 вересня – 65 р. 
Купріянська Лариса Миколаївна, с.Зазим’я – 11 серпня – 60 р. 
Карсим Микола Миколайович, с.Зазим’я – 11 серпня – 60 р. 
Петрусь Ольга Миколаївна, с.Зазим’я – 11 серпня – 60 р. 
Старунова Наталія Григорівна, с.Зазим’я – 15 серпня – 60 р. 
Кулініч Валентина Григорівна, с.Зазим’я – 21 серпня – 60 р. 
Гальченко Володимир Якович, с.Літки – 30 вересня – 60 р. 
Милосердова Ксенія Миколаївна, с.Літки – 18 серпня – 60 р. 
Сахно Станіслав Васильович, с.Літки – 1 серпня – 60 р. 

Шановні жителі громади! 
З метою покращення електропостачання, просимо Вас звернути увагу на зелені насадження, які висаджені Вами на 

власних подвір’ях та землях загального користування  вздовж ліній електропередач. Особливо гілки, які під час сильних 
поривів вітру та дощу спричиняють замкнення електромереж. Задля уникнення відключень електроенергії з вказаних 
причин, просимо Вас провести роботи по зрізанню гілок. 

Проведення вищевказаних робіт можна замовити за тел. 096-685-31-97 (Олег) 

Привітання 



Савченко Костянтин Олександрович, с.Літки – 16 серпня – 60 р. 
Масич Віктор Петрович, с.Літки – 16 серпня – 60 р. 
Нікітчик Юрій Вікторович, с.Літки – 31 серпня – 65 р. 
Куликова Валентина Михайлівна, с.Літки – 29 серпня – 65 р. 
Юрченко Надія Василівна, с.Літки – 14 серпня – 65 р. 
Сахно Анатолій Миколайович, с.Літки – 15 вересня – 65 р. 
Юрченко Антоніна Миколаївна, с.Літки – 11 серпня – 65 р. 
Пастушенко Василь Микитович, с.Літки – 4 вересня – 65 р. 
Слюсар Олексій Васильович, с.Літки – 4 серпня – 65 р. 
Степура Ніна Олексіївна, с.Літки – 30 серпня – 65 р. 
Ільченко Євдокія Іванівна, с.Літки – 14 вересня – 70 р. 
Скачкова Марія Кіндратівна, с.Літки – 3 серпня – 70 р. 
Юрченко Людмила Іванівна, с.Літки – 9 вересня – 70 р. 
Щур Микола Павлович, с.Літки – 24 серпня – 70 р. 
Кухаревич Олена Миколаївна, с.Літки – 26 вересня – 70 р. 
Музиченко Зофія Тадеушівна, с.Літки – 30 вересня – 75 р. 
Щитник Марія Миколаївна, с.Літки – 24 вересня – 75 р. 
Семенов Валерій Германович, с.Літки – 13 вересня – 75 р. 
Кравчук Володимир Олексійович, с.Літки – 10 вересня – 75 р. 
Губа Ілля Іванович, с.Літки – 3 серпня – 75 р. 
Савченко Олексій Васильович, с.Літки – 5 вересня – 75 р. 
Юрченко Галина Петрівна, с.Літки – 1 серпня – 75 р. 
Біленко Ніна Миколаївна, с.Літки – 14 вересня – 80 р. 
Орєхов Євген Федорович, с.Літки – 18 вересня – 85 р. 
Шията Надія Федорівна, с.Літки – 20 вересня – 85 р. 
Вакула Надія Іванівна, с.Соболівка – 14 серпня – 65 р. 
Потеряєва Ніна Іванівна, с.Соболівка – 5 серпня – 70 р. 
Пендечук Микола Степанович, с.Соболівка – 5 вересня – 60 р. 
Мехед Галина Миколаївна, с.Рожни – 21 серпня – 85 р. 
Однокопилова Олександра Семенівна,с.Рожни-1 вересня-85 р. 
Мехед Надія Тимофіївна, с.Рожни –  10 вересня – 85 р. 
Колесник Марія Сергіївна, с.Рожни – 8 серпня – 80 р. 
Дьяченко Марія Степанівна, с.Рожни – 15 серпня – 80 р. 
Поліщук Микола Мефодійович, с.Рожни – 2 вересня – 80 р. 
Боровик Олексій Іванович, с.Рожни – 12 вересня – 70 р. 
Хільчук Валентина Федорівна, с.Рожни – 19 вересня – 70 р. 
Матвієнко Олексій Олексійович, с.Рожни – 1 серпня – 65 р. 
Райзер Валерій Борисович, с.Рожни – 14 вересня – 65 р. 

Гаврильченко Надія Володимирівна, с.Рожни-30 вересня- 65 р. 
Батюк Галина Миколаївна, с.Рожни – 20 липня – 60 р. 
Писаренко Володимир Прокопович, с.Рожни –8 вересня – 60 р. 
Щегольська Валентина Миколаївна, с.Рожни –21 вересня- 60 р. 
Іллюхін Анатолій Володимирович, с.Рожни – 27 вересня – 60 р. 
Ярохович  Валентина Василівна, с.Пухівка – 18 серпня – 60 р. 
Гиренко Костянтин Володимирович, с.Пухівка –18 серпня- 60 р. 
Слюсар Сергій Миколайович, с.Пухівка – 28 серпня – 60 р. 
Білецька Ольга Іллівна, с.Пухівка – 4 серпня – 65 р. 
Кузьменко Михайло Васильович, с.Пухівка – 30 серпня – 65 р. 
Плакся Сергій Лукич, с.Пухівка – 7 серпня – 75 р. 
Лобанчук Віра Митрофанівна, с.Пухівка – 7 серпня – 75 р. 
Висоцька Валентина Миколаївна, с.Пухівка – 13 серпня – 75 р. 
Пиндюра Віра Юхимівна, с.Пухівка – 11 вересня – 60 р. 
Микал Михайло Петрович, с.Пухівка – 13 вересня – 60 р. 
Пиндюра Наталія Володимирівна, с.Пухівка – 15 вересня– 60 р. 
Шалюта Володимир Павлович, с.Пухівка – 15 вересня – 60 р. 
Нохріна Любов Іванівна, с.Пухівка – 29 вересня – 60 р. 
Вдовиченко Леонід Іванович, с.Пухівка – 29 вересня – 60 р. 
Мелінчук Світлана Петрівна, с.Пухівка – 12 вересня – 65 р. 
Травкіна Антоніна Андріївна, с.Пухівка – 15 вересня – 65 р. 
Буглак Юрій Павлович, с.Пухівка – 19 вересня – 65 р. 
Рудюк Тетяна Анатоліївна, с.Пухівка – 23 вересня – 65 р. 
Омеля Володимир Іванович, с.Пухівка – 8 вересня – 70 р. 
Судейкіна Ольга Григорівна, с.Пухівка – 6 вересня – 75 р. 
Некрашевич Варвара Яківна, с.Погреби – 17 вересня – 90 р. 
Бондаренко Віра Григорівна, с.Погреби – 8 серпня – 60 р. 
Белаков Микола Олексійович, с.Погреби – 9 серпня – 75 р. 
Лисюк Галина Сергіївна, с.Погреби – 24 серпня – 60 р. 
Улещенко Марія Миколаївна, с.Погреби – 20 вересня – 75 р. 
Чиж Марія Михайлівна, с.Погреби – 17 вересня – 60 р. 
Мороз Сергій Степанович, с.Погреби – 19 серпня – 75 р. 
Шуваєв Сергій Вячеславович, с.Погреби – 20 вересня – 60 р. 
Бузенков Микола Миколайович, с.Погреби – 18 серпня – 70 р. 
Сергієнко Антоніна Василівна, с.Погреби – 15 серпня – 60 р. 
Негода Катерина Андріївна, с.Погреби – 24 серпня – 90 р. 
Гузенко Микола Федорович, с.Погреби – 16 липня – 70 р. 
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27 липня святкує свій 55-річний ювілей сімейний 
лікар Погребської медамбулаторії 

 
Шевченко Володимир Дмитрович 

 

Дорогий наш Володимир Дмитрович! Від щирого 
серця вітаємо Вас з Днем народження! Ви щодня 
даруєте людям найдорожче – здоров’я. Нехай навіть 
Ваше мудре слово і Ваша посмішка зцілює пацієнтів! 
Нехай завжди Ваш діагноз буде найточнішим, а 
лікування успішним! Бажаємо Вам відмінного 
здоров’я, життєвої енергії, позитивного настрою і 
бажання покращувати цей світ! 

З повагою друзі, колеги та вдячні пацієнти 

2 серпня відзначав своє 35-річчя депутат Зазимської 
сільської ради 

 
Гринько Євген Володимирович 

 
Хочемо привітати Вас з чудовим ювілеєм! У цей день 

зазвичай підводяться підсумки: чого вдалося досягти і чого слід 
досягти у подальшому. Щиро бажаємо, щоб до наступного 
ювілею всі намічені плани успішно здійснилися! Нехай на 
реалізацію всього задуманого буде достатньо енергії та 
здоров'я. Нехай рідні і близькі оточують увагою та необхідною 
турботою, надійні друзі своєчасно допомагають у важку 
хвилину. Бажаємо  нескінченного щастя та щирої любові, віри 
у свої можливості та оптимізму! 

З повагою друзі та колеги 

mailto:pogr-pres@ukr.net

