
 

 

 

  сайт Зазимської сільської ради: zotg.gov.ua 
 

 

 
 

Про плани на найближчий час 
 

15 вересня відбулася 40 позачергова сесія Зазимської 
сільської ради 8 скликання. Порядок денний складався з 
35 питань, 10 з яких – земельні. 

Деякі питання стосувалися внесення змін до діючих 
цільових програм. Також зміни було внесено до рішення 
25 сесії Зазимської сільської  ради VІIІ скликання від 24 
грудня 2021 року № 2580-25-VІІI «Про бюджет Зазимської 
сільської територіальної громади на 2022 рік», що 
передбачає виділення коштів на реалізацію низки 
проєктів найближчим часом, а також на закупівлю товарів 
і послуг, які потрібні для життєдіяльності громади. 
Зокрема, це: 

-поточний ремонт, улаштування укриття для захисту 
населення у випадках надзвичайних ситуацій і цивільної 
оборони в адміністративному приміщенні Зазимської 
сільської ради в с.Пухівка; 

-придбання лав в укриття в приміщеннях Погребського 
ліцею та Зазимського ліцею «Академія успіху»; 

-придбання матеріалів для поточного ремонту 
зовнішніх мереж водовідведення (водостічних систем) в 
Погребському ліцеї; 

-улаштування вентиляційної системи з 
рекуператорами в приміщенні укриття  Погребського 
ліцею; 

-підключення електрогенераторів, встановлених в 
укриттях Зазимського ліцею «Академія успіху», 
Рожнівської філії Пухівського ЗЗСО та дошкільного 
підрозділу «Сонячний» Літківського ліцею ім. М.П. 
Стельмаха, а також придбання для них пального; 

-встановлення дверних блоків в приміщенні укриття 
дошкільного підрозділу «Сонячний» Літківського ліцею ім. 
М.П. Стельмаха; 

-поточний ремонт підвальних приміщень (тимчасові 
укриття цивільного населення) в житлових будинках по 
вул. Київська, 2, 3, 4 в с. Зазим’я; 

-вирівнювання ґрунтового покриття частини проїзду по 
вул. Гайова, вул. Гончара в с. Погреби, провул. 
Деснянський в с.Зазим’я, вул. Шевченка, вул. Рибальська, 
вул. Полянська в с.Літочки; 

-придбання зимової форми для забезпечення 
функціонування  Добровольчого формування Зазимської 
територіальної громади; 

-часткова реконструкція футбольного поля зі штучним 
покриттям  в с. Погреби. 

Окремим рішенням прийняли регламент роботи 
Центру надання адміністративних послуг. Таким чином, 
було унормовано діяльність відділу надання 

адміністративних послуг «ЦНАП», працівники якого 
працюють в кожному старостинському окрузі Зазимської 
сільської ради. Окрім цього, затвердили Перелік 
адміністративних послуг, які надаються зазначеним 
відділом. 

Враховуючи, що з 1 жовтня 2022 року послуги з 
благоустрою будуть надаватися одним комунальним 
підприємством (КП «Добробут»), то було затверджено 
його структуру та чисельність працівників. Відповідно до 
цього, чисельність складається з 45 штатних одиниць, а 
саме підприємство – з адміністрації та двох структурних 
підрозділів (відділу житлово-комунального господарства 
та відділу благоустрою). 

Нагадаємо, що раніше з метою оптимізації та 
підвищення ефективності виконання робіт було прийнято 
рішення про об’єднання чотирьох комунальних 
підприємств громади (КП «Добробут», КП «Зазим’є-
Будсервіс», КП «Пухівське», КП «Рожнівське») в одне. 

28 вересня 2022 року відбулася 41 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради 8 скликання. 

Перед початком засідання сільському голові Крупенку 
Віталію Вікторовичу вручили Благословенну грамоту від 
Митрополита Київського і всієї України Епіфанія «За 
заслуги перед Помісною Українською Православною 
Церквою та побожним народом». 

Порядок денний складався з 10 питань. 
Перше питання, як і минулого засідання, стосувалося 

змін до місцевого бюджету. Відповідно до нього, зокрема, 
було виділено 1,9 млн грн на благоустрій населених 
пунктів громади: 

-вирівнювання ґрунтового покриття частини проїзду по 
вулицях: Вишнева, Центральна, Пасіченка (с.Погреби); 
Вишнева, Каштанова (с.Пухівка); Горохівська (Пушкіна), 
Огородня, Нова (с.Рожни); Незалежності, Харченка 
(с.Літки); 

-встановлення дощоприймачів та улаштування 
системи водовідведення  по вулиці Т. Радченко 
(с.Зазим’я). 

Також було виділено фінансування на 
доукомплектування системи ІР-сповіщення (сирена)  
населення при загрозі виникнення повітряної небезпеки 
та надзвичайних ситуацій на території Зазимської 
сільської територіальної громади (встановлення 
додаткової точки в Зазимському ліцеї «Академія успіху»). 

В різному сільський голова повідомив про хід робіт з 
облаштування укриттів в селах громади та про роботу 
освітніх закладів. 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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На даний час очна форма навчання є в 1-5, 9, 11 класах 
Погребського ліцею, 1-11 класах Зазимського ліцею 
«Академія успіху», а також 1-2 класах Літківського ліцею 
ім. М.П. Стельмаха. В Зазимському садочку «Академія 
дитинства» та Погребському садочку «Лісова пісня» також 
очна форма навчання. Заплановано, що з 3 жовтня до 
змішаного (поєднання очного та віддаленого) навчання 
перейдуть повністю наступні школи – Погребський ліцей, 
Зазимський ліцей «Академія успіху», Рожнівська філія 
Пухівського ЗЗСО, а з 10 жовтня – Літківський ліцей ім. 
М.П. Стельмаха. Перехід до очної або змішаної форми 
навчання в дошкільних закладах Літок і Рожнів аналогічно 
школам. Щодо Пухівської школи та садочку, то на період 
будівництва укриття навчання відбувається віддалено. 
(Варто зазначити, що за мирного часу 1 вересня 2022 
року за парти мало б сісти 1632 учні. Однак, близько 200 
дітей нашої громади розпочали навчальний рік за 
кордоном). 

Також Віталій Вікторович повідомив, що 15 жовтня 
заплановано провести невеликий захід для добровольців 
ДФТГ та військових ЗСУ з нагоди святкування Дня 
захисників і захисниць України. Також в цей день є намір 
передати новий автомобіль для Пухівської 
медамбулаторії. 

Однією з основних задач до кінця року є будівництво 
та облаштування бюветів в селах Рожни та Літки. 
Принагідно нагадуємо, що на даний час працюють бювети 
в Погребах (біля стадіону), Зазим’ї (біля залізничного 
мосту), Пухівці (на розі вулиць Набережної та 
Центральної). В них встановлені системи очистки та 
здійснюється постійне обслуговування цих об’єктів. 

З 28 вересня почали вмикати вуличне освітлення (від 
настання темряви і до початку комендантської години; на 
центральних вулицях вуличне освітлення заплановано 
вимикати на світанку, однак доцільність такого рішення 
ще вивчається). 

29 вересня 2022 року відбулося засідання 
виконавчого комітету Зазимської сільської ради. 

На початку зустрічі сільський голова Крупенко Віталій 
Вікторович вручив жителям громади цінні подарунки та 
подяки за високу соціальну відповідальність, створення 
безпечних умов життя в Придесенні та з нагоди Дня 

Незалежності України і Дня громади. 
Подяки було вручно: Суботовському Юрію 
Володимировичу, Троцу Василю 
Павловичу, Селику Юрію Миколайовичу та 
Яковенку Дмитру Вікторовичу. 

Після цього сільський голова привітав 
присутніх освітян з нагоди професійного 
свята та передав їм подяки від 
Департаменту освіти і науки КОДА та 
Міністерства освіти і науки України.  

Порядок денний складався з 30 питань. 
Робочу частину виконкому відкрив 

виступ представників ТОВ WNET.UA – 
провайдера, який має намір почати свою 
діяльність в нашій громаді. На виконкомі 
розглядалося також питання, яке 
стосувалося даної компанії. Свою роботу 
вони хочуть почати в селах Погреби, 
Зазим’я і Пухівка. Але на майбутнє 

прийняли пропозиції поширити свою діяльність в інших 
селах Придесення. Представники провайдера зазначили, 
що частину їх ліній заплановано прокласти під землею (по 
існуючих трасах Укртелекому), а частину – по 
електроопорах. Компанія готова взяти на себе соціальне 
навантаження у вигляді пільгового надання послуг 
окремим верствам населення. Також було ознайомлено 
присутніх з діючими тарифами провайдера, яких є чотири. 
Найдешевший тариф – «Турбота». Він пропонується 
військовим, лікарям та вчителям. Він має хорошу 
швидкість. Вартість помісячної оплати коштує 50 гривень. 
Вартість підключення залежить від протяжності проводу 
до споживача. Інші тарифи трохи дорожчі, але анонсована 
вартість підключення складає 1 гривню. Компанія надає 
обладнання в оренду, окрім роутера, який споживач 
повинен купити самостійно. 

З питанням щодо плану евакуації населення на 
випадок підтоплення або іншої катастрофи природного чи 
техногенного характеру виступив начальник відділу з 
питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту 
населення, мобілізаційної та правоохоронної діяльності 
Ткачук Андрій Леонідович. 

Було названо пункти збору в кожному селі: Літочки – 
біля будинку культури; Літки, Рожни, Зазим’я – біля шкіл; 
Пухівка – біля школи та при виїзді з села в напрямі 
Калинівки; Погреби – біля бювету. Місця евакуації 
визначаються військовою адміністрацією під час 
надзвичайної ситуації. 

Сільський голова наголосив, що важливо найближчим 
часом провести практичні заняття з евакуації населення. 

Про детальний план евакуації буде повідомлено 
найближчим часом. 

На засіданні виконкому була присутня керівник 
Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Кудрявцева 
Тетяна Володимирівна, яка прозвітувала про стан 
медичного обслуговування в громаді та забезпечення 
ліками: 

-забезпечення медичних амбулаторій стало кращим 
(зокрема, за рахунок міжнародних організацій – 
наприклад, ЮНІСЕФ); 



-в громаді реалізується низка медичних програм для 
населення; 

-відновлено роботи медичних лабораторій, закуплено 
реагенти; 

-постійно ведеться інформування населення про 
наявні ліки за допомогою соціальних мереж; 

-активно працюють виїзні медичні бригади. За минулі 
тижні вони надали послуги 200 людям Придесення; 

-укладено договір з пологовим будинком №3 (читайте 
детальніше в минулому випуску); 

-медичні працівники постійно проходять навчання та 
підвищення кваліфікації. 

Також Тетяна Володимирівна повідомила про потребу 
в доукомплектуванні медичних закладів громади 
лікарями та про кількість укладених медичних декларацій 
сімейними лікарями. 

Виступ начальника управління освіти, культури, молоді 
та спорту Щиголь Наталії Миколаївні стосувався 
затвердження списків дітей, які мають право на пільгове 
харчування в закладах освіти. Також з присутніми 
керівниками шкіл обговорили плюси та мінуси переходу 
освітніх закладів на прямі поставки харчових продуктів. 
Плюсами є: автономність шкіл, покращення умов праці 
кухарів, урізноманітнення меню. Однак через карантин та 
війну поки не було змоги повністю оцінити всі ці переваги. 

 
 

 

 

Інтерв’ю з настоятелем храму Воскресіння Христового села Зазим’я 
отцем Анатолієм Слиньком 

 

Розмова зі священиком, який вийшов з УПЦ МП і з 
громадою перейшов до ПЦУ, про опір з боку МП і що не 
так з УПЦ, яка вже «ніяк не МП». 

 
В суботу, 17 вересня, о. Анатолій Слинько з с. Зазим’я 

на Київщині розмістив у себе на фейсбук-сторінці 
тривожне повідомлення: 

«Представники Московського Патріархату роблять 
спробу заблокувати перше богослужіння Православної 
Церкви України в нашому Свято-Воскресенському храмі. 
З цією метою зараз московити звозять чужих для 
Зазимської парафії людей і священиків із Київської 
області та м. Києва. 

Зневажаючи вибір жителів села, вони продовжують 
нам нав'язувати «російське православ'я», не даючи 
зайти до свого храму та молитися українською мовою. 

Прошу всіх зазимців, небайдужих до нашого рідного 
храму та справжніх патріотів своєї Держави, прийти 
сьогодні о 14:00 та піднести молитву до Господа Бога 
українською мовою за нашу Батьківщину, захисників та 
побожний народ її!» 

Що сталося, що громада, яка так чисельно і активно 
проголосувала за вихід з УПЦ МП і перехід до ПЦУ, зараз 
мусить захищати своє право на вибір та й існування? 
Читайте про це в інтерв’ю отця Анатолія інтернет-виданню 
«Релігійно-інформаційна служба України» (сайт risu.ua). 

— Отче Анатолію, розкажіть про події тої суботи, 
що сталося? 

— Після рішення абсолютної більшості членів 
Зазимської парафії 17 липня про перехід до Православної 
Церкви України майже два місяці ми звершували 
богослужіння на вулиці біля храму. Громада УПЦ (наче не 
МП) молилася в храмі. Ми вирішили йти послідовним 
законним шляхом - спочатку оформляємо документи, а 
потім мирно просимо частину громади, яка була проти 
«переходу», ключі від храму. Наші сподівання про мирну 
передачу ключів спиралися на запевненні з тієї сторони, 
що коли будуть оформлені документи, то і ключі 
передадуть. 

Щонеділі на богослужіннях у нас збиралося людей 
багато, близько 100 вірян, а на свята – й до 300 вірних. 

Процес перереєстрації парафії тягнувся майже два місяці. 
Важко сказати, чи то було спеціально, але в звичайному 
режимі всі процедури з реєстрації можна пройти за 
тиждень. Ми чекали з нетерпінням, хоча люди засипали 
мене питаннями: чому так довго, коли будемо в храмі, 
вже холодно на вулиці, починаються дощі і т.д. Було навіть 
пару неприємних ситуацій, коли хтось прострелив із 
«воздушки» шибку в храмі та залив клеєм замок на 
вхідних дверях. Звісно ж, що підозра попала на громаду 
ПЦУ. Я тоді одразу заявив, що винного в цих злочинах 
повинні назвати і притягти до відповідальності відповідні 
органи. З церковної точки зору – це гріх святотатства, який 
не можуть виправдовувати навіть патріотичні почуття. 

Але не дивлячись на випробування, 9 вересня ми вже 
отримали пакет документів, які вказували, що храм 
належить православній громаді ПЦУ с.Зазим'я. 

У суботу вранці ми з парафіянами зайшли в храм, де 
молилася громада УПЦ (наче не МП). Після закінчення 
їхньої молитви я попросив слова і оголосив, що громада 
ПЦУ має повні права на храм та звершувати свої 
богослужіння в ньому, що підтверджують документи. 
Копії документів були передані настоятелю парафіян УПЦ 
отцю Олександру Генераленку. Після ознайомлення з 
документами отець Олександр спочатку погодився 
передати нам ключі від храму, що й зробив один із 
священиків, який був у храмі. Як виявилося пізніше, ключі 
були не від церкви. 

Проте отець Олександр попросив почекати, щоб вони 
мали можливість відслужити панахиду, після чого вони 
мирно заберуть особисті речі та вийдуть з храму. Ми 
погодилися. Проте після панахиди вони почали служити 
акафіст, потім почали ще один і так безкінечну їх кількість. 
За цей час до храму почали під'їжджати люди і священики 
з інших населених пунктів. На наші умовляння та прохання 
зупинитися і вислухати нас, вони відповідали 
ігноруванням, допоки не втрутилась поліція і надала 
слово мені як настоятелю храму. Я ще раз оголосив про 
наше законне право користуватися храмом, а оскільки за 
розкладом о 16:00 годині у нас мало бути вечірнє 

Життя громади 



богослужіння, я попросив вийти із храму, щоб 
прибрати у ньому і завершити процес опису 
майна. У відповідь лунали наклепи, прокльони і 
образи в мою сторону і моїх парафіян. Як 
результат, за допомогою поліції вдалося 
домовитися, що всі присутні залишають храм, ми 
чіпляємо два замки і після неділі дві сторони 
конфлікту сідають за стіл переговорів в кабінеті 
сільського голови. 

Але переговори завершилися нічим. 
Представники УПЦ вимагали почергового 
богослужіння у храмі, на що громада ПЦУ 
категорично не погодилася. Адже в селі Зазим'я 
для громади УПЦ є альтернатива — монастир 
святої Єлизавети, в якому вони можуть спокійно 
молитися. Крім того їм був запропонований ще 
один варіант — звершувати богослужіння в 
приміщенні недільної школи в христильці, на що 
вони відповіли відмовою. 

— А хто ініціював цей протест членів МП проти 
вашої громади? Як поводилася поліція? 

— Оскільки ми мали всі документи і були 
повноцінними законними правокористувачами храму, то 
ми призначили богослужіння у храмі на суботу 17 вересня. 
Запросили своїх парафіян. Але на противагу нам активісти 
громади УПЦ призначили своє богослужіння з метою 
заблокувати вхід до храму. Оскільки їхня кількість не 
перевищувала 30 послідовників, то священник В'ячеслав 
Яковенко, якого до нашої парафії приписав митрополит 
УПЦ Антоній з метою недопущення переходу в ПЦУ, 
вдався до хитрощів, щоб наростити кількість «прихожан 
Зазимського храму». Він на фоні нашого храму записав 
відеоролик, який був розісланий по соціальних мережах 
УПЦ, із закликом не допустити «захвату» храму і приїхати 
«захистити» святиню від «рейдерства». Відео подій 17 
вересня дивіться на Youtube-каналі KRYVOBOK. 

Окрім того, керівництво Бориспільської єпархії 
особисто обдзвонювало священників Броварського 
району з наказом приїхати і привезти максимальну 
кількість прихожан. Закликали журналістів «Першого 
козацького», СПЖ, активістів від ГО «Миряни», блогершу 
з Хмельниччини Вікторію Кохановську. Зробили все в 
«кращих російських традиціях» — показати картинку для 
широкої публіки, що їх багато і вони моляться. Але на наш 
молебень прийшло все рівно більше людей, саме 
зазимців, а не заїжджих. Були емоції, спроби провокацій. 

Проте, після перевірки документів наших і їхніх, поліція 
дозволила нам на законних підставах мирно зайти до 
свого храму. Ми звершили подячну молитву в храмі, 
помолилися за Батьківщину, воїнів, поспілкувалися з 
парафіянами. А вже потім зробили опис майна храму, 
замінили сигналізацію. 

— А в неділю Ви вже могли молитися спокійно в 
храмі, чи виникали спроби конфлікту? 

— Сьогодні запитують, як там в Зазим'ї в храмі перші 
служби громади ПЦУ проходять. Відповідаю: проходять. 
Люди ходять, моляться, сповідаються, причащаються. 
Якщо цікавить статистика, то чоловік 100 було точно і пару 
десятків причасників.  

Але вважаю, що важливою подією неділі було те, що 
нарешті відбувся дебют нашого власного церковного 

хору, який дякуючи Андрію Семеляку, займався протягом 
всього часу, коли ми молилися на вулиці. Всю Літургію хор 
співав у великому складі (15 чоловік). Зазимці були 
вражені співом, оскільки давно не чули такого звучання, 
ну років 20 точно. 

Слухаючи вчорашній спів у храмі, я чомусь згадав свої 
дитячі 90-ті, коли в Зазимському храмі співав великий 
крилос під керівництвом дячихи Ольги Максимівни із села 
Плоского з її хористами - Наталка, Федора, Петро 
Яковенко «Кавьйола», Кирило Григорович, Варка 
«Кірюші», Федір Яковенко, Соня «Грибова», Соня 
«Швидачка», Люба і ін. Загалом їх було не менше 15 
чоловік. Вони постійно репетирували, вивчали нові твори, 
а коли співали на службі, то я плутався в здогадах, хто 
співав — простий сільський хор, чи ангели. Жартую:) Але 
то дитячі світлі спогади. До речі, Кирило Григорович і Соня 
«Швидачка» зараз ходять до нас на служби, як дозволяє 
здоров'я, вони ходили до нас на богослужіння на вулиці, 
були і в неділю. Одним словом — парафія живе. 

Варто зазначити, що в суботу, після того, як ми зайшли 
до храму, вірні УПЦ роз’їхалися по домівках. А в неділю та 
понеділок, коли ми служили в храмі, нам ніхто не заважав. 

— В УПЦ (МП) постійно повторюють фразу 
«захоплення храмів», навіть тоді, коли абсолютна 
більшість чи всі члени громади вирішили змінити 
юрисдикцію. Складається враження, що храми були 
збудовані не самими людьми, місцевою громадою, а 
поголовно кимсь іншим і виключно для МП. А хто 
будував храм у Зазим’ї і яка участь місцевої громади 
була? 

— Будь-який храм будується для того, щоб у ньому 
збиралася Церква Христова, таким чином, хоч він і 
вважається домом Божим, але він має слугувати громаді 
віруючих. Свято-Воскресенський храм в селі Зазим'ї 
збудовано на кошти архиєпископа Павла (Суботовського) 
в 1865-1900 роках для віруючих зазимців, а не для якихось 
далеких начальників. Проте, коли його добудовували в 
1900 році, крім коштів владики Павла, зазимці також 
щедро жертвували на будівництво. Старі люди 
розповідали, що кожен зазимець старався докласти хоч 
краплиночку своєї праці, хоч пару курячих яєць для 
розчину назбирати, хоч цеглинку подати, хоч робітникам 
їсти наварити. 



Я писав історію Зазимського храму і можу розповісти 
багато. Наприклад, на території церковного подвір'я в 
1920 році зазимці-повстанці поклали цілий взвод 
московитів-чекістів, які прийшли грабувати село. Серед 
повстанців був і мій прадід Михайло Суботовський зі своїм 
братом Григорієм, до речі — потомки архиєпископа 
Павла. Також я займався підготовкою до канонізації 
нашого священника Михаїла Под'єльського, якого, після 
закриття храму в 1937 році за віру в Бога, розстріляли 
чекісти. 

Історія нашого храму велична і переплетена із життям 
села, а після 17 липня вона збагатилася ще однією 
важливою подією — слідуванню Томосу про автокефалію 
Української Церкви. Абсолютна більшість потомків тих 
славних зазимців прийняли рішення бути Українською 
Церквою Христовою. Які можуть бути питання? Тому 
питання риторичне. Як можна «захопити» храм у самого 
себе? 

— Можна, коли це роблять інформаційні 
провокатори, створюючи картинку для чиєїсь 
пропаганди. Про це ми писали роками — фактів 
пребагато. 

Тобто, Ваш далекий родич був засновником і 
головним меценатом храму. А які відчуття у Вас 
особисто, коли розумієте, що є спадкоємцем цієї 
справи? 

— Найперше про свого далекого предка я дізнався ще 
дитиною, коли почав пономарити. Старенькі парафіянки 
говорили: «Ти з роду Суботовських, які церкву 
збудували». Звичайно, що дитяче почуття якоїсь гордості 
у дитинстві було. Проте з часом воно стало якоюсь 
буденною, звичайною данністю, яка вжилася на ряду з 
іншими звичайними речами. Особливо, якщо врахувати 
той факт, що практично половина корінних зазимців так чи 
інакше пов'язані з родом Суботовських. Це один із давніх 
великих родів села. Владика Павло Суботовський, 
архиєпископ Астраханський, був ченцем, але мав двох 
братів — Якова та Івана, які жили в Зазим'ї. Він 
підтримував з родичами зв'язки, допомагав їм. Але 
найбільша заслуга його була в тому, що він залишив у 
спадок 12 000 рублів для будівництва цегляного храму в 
своєму селі. Унікальність храму була в тому, що на початку 
XX століття парафія вже була забезпечена не тільки 
прекрасним храмом, але й всім необхідним для того, щоб 
проводити просвітницько-проповідницьку діяльність на 
безкоштовних умовах. До храму було прикріплено 
близько 60-ти гектарів землі різного призначення: орної, 
лугової, прибережної, під лісом, зі ставками. Все це 
здавалося в оренду й використовувалося на утримання 
парафії. А при парафії працювало двокласне училище, хор 
із учнів, для жителів села виконувалися безкоштовні треби 
та утримувався сам храм. 

Те, що ми робимо сьогодні в стінах храму, є 
продовженням справи проповіді Євангелії в світі. Головна 
наша робота має зосереджуватися на тому, щоб храм не 
пустував. Щоб людям хотілося туди йти, а йдучи туди, 
вони отримували те, за чим йдуть — Бога. 

— Таким чином звинувачення різних пропагандистів 
МП, що Ви захопили чужий храм, є не просто брехнею, 
а абсолютною брехнею. 

Ви прослужили в УПЦ (МП) понад половину свого 
життя. Як змінилася ця інституція, її дух за ці роки? 
Що стало причиною, що Ви вирішили її залишити саме 
тепер? 

— Моє попереднє 30-річне служіння в УПЦ співпало з 
30-річним розколом в українському православ'ї. Моє 
воцерковлення, набуття богословської освіти проходили в 
промосковській частині українського православ'я. Чому 
промосковське православ'я я називаю українським? 
Блаженної пам'яті митрополит Володимир (Сабодан) 
створював враження українського архиєрея і, відповідно, 
з його особою асоціювалася Церква, яку він очолював. 
Дехто з відомих богословів говорив, що при ньому УПЦ 
набувала риси української. Не дивлячись ні на що, він був 
сильним предстоятелем Церкви. По крайній мірі, мені так 
здавалось. Митрополит Володимир говорив проповіді 
українською мовою, при ньому почала видаватися 
література українською мовою, оживала й розвивалася 
церковна місія, вималювалися реальні перспективи 
автокефалії УПЦ «канонічним шляхом» та об'єднання 
українського православ'я. 

На жаль, все почало змінюватися з приходом до влади 
у 2010 році Віктора Януковича і спроб усунути 
митрополита Володимира від предстоятельства. А повна 
зміна прийшла після його відходу у вічність в 2014 році. До 
керівництва в УПЦ прийшла нова команда, яка просто 
напросто не те, що не продовжувала справу попередника, 
але навіть й не прикладає зусиль для підтримки 
існуючого. Наприклад — інформаційний простір УПЦ 
кардинально змінився не в кращу сторону, а роль 
офіційних рупорів УПЦ стали виконувати ЗМІ, які 
фінансуються Москвою або промосковськими політиками 
у нас: СПЖ, Перший козацький, Православная жизнь, 
РасколамНєт. В столичних храмах і монастирях стала 
більше звучати російська мова, навіть зараз, під час війни, 
сам митрополит Онуфрій говорить проповіді російською 
мовою, хоч є україномовним українцем. 

Російсько-українська війна заставила переоцінити 
багато з того, що пропонувала останні 30 років РПЦ. 
Наприклад, як РПЦ трактувала церковні канони в свою 
користь та спотворювала принципи організації в світі 
Православної Церкви, бачення проблеми церковного 
розділення в Україні та її вирішення. Чесно скажу, що 
спочатку я не дуже бажав переходити до ПЦУ. Головним 
для мене було — вийти з Московського Патріархату, від 
якого явно залежність в УПЦ залишилася навіть до 
сьогодні. 

Ще будучи в УПЦ, ми спілкувалися з багатьма 
священиками про відхід від Москви, в основному це були 
священики т.зв. «підписанти» різних звернень із 
засудження «русского міра» та підтримки патріархом 
Кирилом російської агресії. Ми розглядали декілька 
варіантів: просити екзархат у Вселенського патріархату, 
самопроголошення автокефалії УПЦ, об'єднання з ПЦУ. 
Перші два варіанти мені здавалися утопічними із самого 
початку. З одним священиком-підписантом за чаєм ми 
спокійно розмірковували про те, як нам особисто бути, 
коли керівництво УПЦ ніяк не відреагує на наші численні 
листи й звернення про відрив від Москви та 
проголошення автокефалії. Той священик казав, що якщо 
УПЦ не відривається від МП, то до ПЦУ ні за що не піде, а 



краще покине священницьке служіння, щоб залишитись з 
чистою совістю. Я відверто сказав, що не бачу проблеми в 
переході в ПЦУ, оскільки ця Церква має всі ознаки 
канонічної автокефалії. На жаль, той священик продовжує 
служити в УПЦ МП і зараз активно «спасає храми від 
рейдерських захватів». 

Руху до об’єднання з ПЦУ немає і не передбачається. 
Це я побачив з особистої розмови з одним 
найвпливовішим архиєреєм УПЦ МП, це я побачив по 
реакції священноначалля УПЦ на нашу спільну зустріч 
священиків УПЦ і ПЦУ в Софії 5 липня. Я перейшов до ПЦУ, 
оскільки далі не бачив себе в Церкві, яка пов'язана з 
церквою-вбивцею. 

— Останнім часом масово, особливо в соціальних 
мережах, апологети УПЦ (МП) поширюють однотипні 
інформації (медіаексперти їх називають 
«темниками»), що УПЦ ніяка не МП? А що Ви думаєте 
про це? 

— Потрібні переконливі докази незалежності від 
Москви, але їх немає. Вони кажуть, що з Москвою не 
спілкуються. По-перше, спілкування з московським 
центром зараз неможливе у зв'язку з війною, тому УПЦ в 
будь-якому випадку перебуває в автономному режимі. 
Переконливими доказами незалежності від РПЦ 
слугували б конкретні кроки, які й мене могли легко 
зупинити від переходу в ПЦУ. Найперше — це публікація 
на офіційних ресурсах оновленого Статуту УПЦ та 
протоколів Собору УПЦ 27 травня, початок діалогу з ПЦУ, 
офіційні заяви й чіткі роз'яснення про статус УПЦ, 
заборону в служінні чи відправлення за штат священників 
і єпископів колаборантів, припинення поминання 
патріарха московского на парафіях і єпископами 
повсюдно. Що я спостерігаю — пусті балачки та 
замилювання очей. На жаль, найважче в цій ситуації 
священникам на парафіях, оскільки вони змушені 
виправдовуватися за бездіяльність і непатріотизм свого 
священноначалля. 

— На офіційних сайтах РПЦ у списку помісних Церков 
УПЦ не згадано, натомість її єпархії є у списку єпархій 
РПЦ. То може давно пора, щоби запрацював «закон про 
перейменування», за яким релігійні організації УПЦ 
мають називатися як РПЦвУ? Який би це дало 
результат? 

— Звісно, що УПЦ ніде в світі в списках немає. Для 
всього православного світу УПЦ — це сукупність єпархій 
РПЦ. Ніхто вірним в УПЦ повністю не розповідає, що назва 
цієї Церкви — це така собі інтрига, вигадана в 1990-му році 
тодішнім митрополитом Кирилом (Гундяєвим) для того, 
щоб утримати в орбіті РПЦ Україну. Назва УПЦ для 
внутрішнього використання в межах РПЦ. 

Те, що держава ніколи не вмішувалася в справи 
Церкви, — є вигадкою і маніпуляцією. Гляньте лише на 
відносини РПЦ з російською владою — це сатанинський 
симбіоз, від якого не тільки духовно, але й фізично гинуть 
десятки й сотні тисяч людей. 

Не треба забувати, що Господь рухає обставинами, які 
підштовхують до прийняття сміливих і корисних рішень. 
Практично всі існуючі автокефалії були проголошені 
політичною волею органів управління незалежних держав 
— Румунія, Болгарія, Росія, Грузія... 

Як людям ще пояснювати, що війна є обставиною, яка 
відкрила, що суть РПЦ деструктивна, а українцям треба 
об'єднуватися навколо української Церкви. Скільки ще 
українців має загинути, щоб ми зрозуміли, що спільного у 
нас з Росією вже нічого немає? 

А от перейменування Церкви результату не дасть, а 
більше озлобить людей. Зацікавлені в церковній єдності 
державні високопосадовці мають допомогти об'єднанню, 
вони мають посадити архиєреїв обох Православних 
Церков за стіл і вимагати конкретних рішучих дій, або 
позбавити державної реєстрації і відповідно можливості 
діяти як юридична особа. Незалежна єдина українська 
Церква — це питання існування нашої Держави. 

— До речі, в самій РПЦ і на рівні керівництва Росії 
неодноразово звучала щодо УПЦ назва — «РПЦ на 
Украине». Але власне священнослужителі та 
пропагандисти в УПЦ (МП) переконують людей, що 
вони є саме єдиною канонічною Українською 
Православною Церквою, що вони не частина МП, що не 
мають нічого спільного з РПЦ. І цим займаються 
також певні представники профільної влади, які 
спонукають керівництво УПЦ (МП) до фіктивної 
незалежності на папері. Зрештою навіть в 
опублікованій інформації з собору УПЦ (МП) в травні 
більше йшла мова не про автокефалію УПЦ (про це 
взагалі ніде не сказано), а перераховані старі образи на 
ПЦУ. Про який діалог, зближення і об’єднання може йти 
мова? 

Як на Вашу думку, для чого взагалі цей собор 
скликався і чому не опубліковано на сайтах УПЦ (МП) ні 
оновленого статуту, ні офіційних рішень собору? 

— Пам'ятаю, що день проведення Собору ми всі 
провели у великому очікуванні, як вболівальники чекають 
світовий футбольний матч. Після оголошення «Рішення» 
Собору я перебував ще в якійсь оптимістичній ейфорії і 
написав на своїй сторінці у фейсбук своє захоплення 
рішеннями без «оглядки на москву», але вже в другому 
абзаці дописав, що тепер все залежить від подальших 
кроків, зокрема — налагодження діалогу з ПЦУ та 
Вселенським православ'ям. На жаль, не судилося. Навіть 
через 4 місяці нічого не змінилося, але з'явилося багато 
винних, які «ображають» бідну УПЦ, «забирають храми». 

Насправді Собор УПЦ 27 травня не проголосив розрив 
із РПЦ, але, навпаки, підкреслив свій зв'язок із РПЦ через 
грамоту патріарха Олексія 1990 року, де написано, що УПЦ 
через РПЦ має зв'язок із Православним світом. Речники 
УПЦ і РПЦ в один голос говорили, що ніякого розриву з 
РПЦ не відбулося, а Собор лише підтвердив те, що УПЦ й 
так мала — «самостійність і незалежність» в складі РПЦ. 
Ця «самостійність і незалежність» УПЦ обмежується в 
статуті РПЦ, частиною якої вона є. Непублікація вже 4 
місяці матеріалів Собору й оновленого Статуту 
демонструє одне — небажання єрархів в Україні поривати 
зв'язки з Росією. А напади в соборному рішенні на ПЦУ 
демонструють невдалу спробу виправдати своє злочинне 
небажання єдності. Проведення того Собору — не 
мудрість, а хитрість і замилювання очей. Проте народ у 
нас, слава Богу, розумний і відчуває фальш, тому робить 
вибір в бік Помісної Церкви Української. 

— Проте, як бачимо, не всі, бо зараз активно 
гуляють у масах вірних УПЦ (МП) темники про нібито 



розрив з МП і т.д. Доказів вони не наводять, але цілком 
впевнені. Як Ви думаєте, чи це такий результат 
маніпуляції щодо них і на що вони розраховані? 

— В одній із своїх лекцій сучасний богослов отець 
В'ячеслав Рубський говорить, що той, хто вірить на 100% 
усьому, що йому кажуть, той не вміє думати. На жаль, 
велика кількість віруючих хибно думає, що складовою 
духовного життя християнина є відмова від своєї точки 
зору. А одна «правильна» думка може бути тільки у того, 
за ким бігає натовп людей. Так звані «пророцтва» Зосими 
Сокура про «держитесь Москвы» чи єретичні «пророцтва» 
про «триединую Русь», які приписують преподобному 
Лаврентію Чернігівському, глибоко живуть у свідомості 
вірних УПЦ (наче не МП). 

Нонсенс, але вони переконані в тому, що можна бути 
патріотом України й одночасно вірити в бредові 
пророцтва, можна мати в голові цю кремлівську 
пропаганду, але повторювати «наші діти воюють, ми 
молимося за Україну та хоронимо воїнів». Та ці ж 
лжепророцтва вбивають українців, як можна їм вірити!? Із 
темником про «відрив від Москви» та ж сама ситуація. 
Якщо це сказав молитвенний старець митрополит 
Онуфрій, то значить воно так ніби і є. Але ж безліч 
прикладів зворотнього вони не помічають. 

— Виглядає так, що в УПЦ (МП) взяли курс на не 
просто стримання переходів до ПЦУ, а на збереження 
мережі УПЦ (МП), збереження кількості релігійних 
організацій на місцях. Тобто борються не з причинами 
втечі, а з наслідками. Навіть якщо на місцях люди від 
них втікають, а невіддані громадам, що перейшли, 
храми залишаться фактично пустими. Який сенс у 
цьому? 

— Мій колишній архиєрей УПЦ говорив, що Церква «не 
в брёвнах, а в рёбрах», отже будівля храму в парафії не 
основне. Важко не погодитися з цим, тому що люди є 
головним у будь-якому колективі, а тим паче у Церкві. 
Тільки от не розумію, чому тоді він дає вказівки 
священникам відстоювати храм всіма силами, навіть коли 
вони мізерні — 30 проти 100-150-ти. Виходить, що стіни 
мають значення. Для чого? Думаю, що вони розраховують 

на те, що добрі часи для Московського патріархату в 
Україні повернуться. Вірю, що Господь цього не допустить. 

— Напевно, Ви спілкувалися з іншими 
священнослужителями після травневого зібрання. Чи 
багато хто ще розчарований подіями після нього? І чи 
є серед них ті, які бажають вийти з УПЦ (МП)? Чи щось 
їх стримує? 

— Після Собору УПЦ був період очікування офіційної 
публікації оновленого Статуту УПЦ і подальших кроків до 
незалежності від Москви. Цього не сталося. Священники 
це бачать, але перейти саме в ПЦУ не можуть з певних 
причин. Багато із священників раніше публічно дуже 
голосно й гостро критикувати «безблагодатных 
раскольников», і тепер бояться, що після переходу вони 
стануть брехунами для своїх вірян. Когось із священників 
переймають якісь моральні проблеми, які вони ніби 
бачать в ПЦУ. 

Після мого переходу мені телефонувало декілька 
священників із УПЦ і вітали з прийнятим рішенням. Ми й 
зараз з ними спілкуємося. Вони сподіваються, що УПЦ 
зміниться і почне діалог з ПЦУ адже розуміють, що без 
нього подальше її існування в Україні буде неможливим. 

— Як на Вашу думку, має виглядати діалог між 
клиром УПЦ і ПЦУ щодо зближення і об’єднання? 

— Зустріч священиків УПЦ й ПЦУ в Софії 5 липня 
показала, що спілкування можливе, як у формальному, 
так і неформальному форматах — у гуманітарних місіях, 
просвітницьких проектах, спільних фестивалях. Як 
елемент зближення можуть бути спільні молебні, 
панахиди. 

Я спілкуюсь із щирими віруючими священниками УПЦ, 
які все розуміють та сподіваються, що їх єрархи змінять 
свої погляди на Україну й Церкву і побачать, що насправді 
ми знаходимося на одному кораблі, тільки на різних 
частинах палуби. Для сприйняття цієї думки потрібно 
відійти від Москви, після чого все стане на свої місця. 

 
Автор: Тарас Антошевський 
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Пухівка зробила свій вибір 
 

18 вересня 2022 року відбулися загальні збори членів 
Релігійної громади парафії Покрови Божої Матері 
Бориспільської Єпархії Української православної церкви 
с.Пухівки Броварського району Київської області (парафіян 
Пухівської церкви) з питання її підлеглості. 

Головою зборів було обрано Нем’яту Любов 
Володимирівну. Секретарем – Климась Ольгу Максимівну. 
Головою лічильної комісії – Слюсар Олену Петрівну. 
Членами лічильної комісії: Терещенко Наталію Вікторівну 
та Лупину Євгенію Іванівну. 

По списках зареєструвалося 398 чоловік. Голова зборів 
зачитала порядок денний, який складався з 12 питань. 
Розгляду питань передували виступи учасників зборів. 

Першим виступив настоятель парафії Покрови Божої 
Матері м.Бровари, Благочинний Броварського району, 
секретар Київської єпархії, отець Михайло (Лисюк). Він 
почав промову з наступних слів: «Слава Богу, що ви 
прозріли. Бо якщо ми не прозріємо, то може 

повторитися те саме, стільки жертв. На минулому 
тижні ми відспівали тільки в Броварах 4 бійців. Вони 
зупинили наступ. Ви знаєте якою ціною? Вже більше 80 
хлопців Броварів і Броварського району лежать в 
Броварській землі…». Повний виступ отця Михайла можна 
переглянути на відео на Youtube-каналі «Громада 
Придесення». 

Наступним до слова запросили отця Олександра 
(Лимана), настоятеля Свято-Успенського храму с.Погреби: 
«Ви великі молодці, що зібралися сьогодні. Є у нас досвід 
– досвід Погребської церкви. Ви знаєте, що у 2019 році в 
нас відбулися такі самі збори. Що була велика боротьба. 
Що півроку ми робили все можливе, щоб зайти в храм. 
Коли ми зайшли в храм, все одно нам чинили перепони, 
хоч у нас були всі документи на руках, всі довідки. 
Московська патріархія подали на нас в суд. І ті ж самі 
люди вчора (17.09.2022 – ред.) приїхали до нас в Зазим’я 
влаштовувати колотнечу… Церкви там (в УПЦ – ред.) 



немає. Це не Церква. Бо Церква Божа не може бути в 
духовному спілкуванні з Церквою сатани. І це вони 
довели. Довели тим, що не один з єпископів відверто не 
засудив агресію…». 

Після цього виступив настоятель Свято-Покровської 
парафії с.Пухівка отець Роман, який сказав, що на цих 
зборах не бачить своїх парафіян, а свої парафіяльні збори 
вони провели ще три місяці тому. Протокол тих зборів 
знаходиться в сільській раді. 

Далі говорив житель села Пухівка Скопич Яків Якович, 
виступи якого завжди характеризуються точністю 
викладення думки та мудрими порадами. Окрім цього, 
Яків Якович відповів на запитання, яке задала матушка 
(дружина) отця Олега. 

Останньою до мікрофона вийшла Черняк Валентина 
Михайлівна, дружина загиблого воїна. «Я хотіла 
виступити після отця Романа. Я його дуже просила не 
йти, але він, ніби, вже втік. Чоловік мій загинув, 
захищаючи нашу Батьківщину. Ми його ще не поховали. 
Ховати, звичайно, будемо в селі Пухівка. Просте 
питання: я тепер повинна бігати по священниках і 
шукати хто відспіває, бо наша церква московська? Я 
сподіваюся, що тут є хоч хтось з тих людей, хто за 
московську церкву і хочу, щоб вони мене почули. Ви 
зрозумійте, мого чоловіка вбила російська зброя…». 

Після виступів голова зборів нагадала процедуру 
голосування за питання, перелік яких було оголошено на 
початку зустрічі. 

За результатами зборів: 
-Релігійна громада парафії Покрови Божої Матері 

приєдналася до Православної Церкви України. 
-Було обрано голову парафіяльної ради – Гиренка 

Григорія Павловича. 
Помічником обрали Провотара Володимира 

Павловича. Скарбником – Сулиму Ольгу Григорівну. На 
жаль, Провотар Володимир Павлович був відстутній на 
зборах. Пізніше його знайшли мертвим вдома. Ймовірно 
через сильні переживання та хвилювання за долю парафії 
серце чоловіка не витримало. 

-Головою ревізійної комісії обрали Бабич Лесю 
Валеріївну. Членами комісії – Лупину Євгенію Іванівну та 
Терещенко Наталію Вікторівну. 

-Збори обрали Синеок Олену Анатоліївну представляти 
інтереси релігійної громади перед органами державної 
влади. 

-Також голосували за низку організаційних питань. 
Збори завершилися виступом депутата Зазимської 

сільської ради Ячник Надії Дмитрівни, яка подякувала всім 
учасникам та організаторам зборів. Подякувала всім 
жителям Пухівки, які з перших днів вторгнення 
долучилися до оборони громади. 

Правопорядок на зборах забезпечували Добровольче 
формування Зазимської територіальної громади та 
співробітники Броварського районного управління поліції.

 
 

З днем вчителя 
 

В першу неділю жовтня ми святкуємо День вчителя, 
вітаючи людей, які обрали одну з найважчих та 
найпотрібніших для нашого суспільства професій. 

На сторінках в соціальних мережах працівників освітніх 
закладів громади привітали сільський голова Крупенко 
Віталій Вікторович та начальник управління освіти, 
культури, молоді та спорту Щиголь Наталія Миколаївна. 

«В цей чудовий осінній день щиро вітаю освітян 
нашої громади з професійним святом. 

Останні три роки для нас всіх є досить непростими. 
Спочатку пандемія коронавірусу, а цьогоріч війна 
внесли зміни у наше життя. Але з цими 
випробуваннями ви справляєтеся гідно. Це і пошук 
ресурсів і методів для надання якісних освітніх послуг, 
і активна участь в допомозі нашим місцевим 
оборонцям – готували їсти, доставляли гуманітарну 
допомогу, надавали допомогу евакуйованим 
громадянам. За що я вам безмежно вдячний. 

21 березня ми змогли відновити навчальний процес, 
коли ще в сусідній громаді були окупанти. Багато хто 
з вас тоді продовжили виконувати свої громадянські 
обов’язки, поєднуючи їх з віддаленим наданням освітніх 
послуг. 

Нині пріоритетним завданням сільської ради є до 
кінця року відновити очне навчання в усіх закладах 
освіти Придесення. З цією метою ми виділяємо значні 
суми коштів з місцевого бюджету та облаштовуємо 
укриття для учнів та вихованців. 

Дякую депутатам, які підтримують наші 
ініціативи щодо створення безпечних умов для наших 
дітей та вчителів. 

Час показав, що створення в громаді управління 
освіти – це був правильний крок. Команда на чолі з 
начальником Щиголь Наталією Миколаївною є 
ефективною та дієвою. 

Дякую Вам, вчителі та вихователі, за вашу плідну 
працю і сумлінне ставлення до своїх професійних 
обов’язків. У цьому році багато наших випускників 
отримали максимальні бали з мультипредметного 
тесту, багато учнів посідали призові місця на обласних 
етапах з олімпіад та конкурсу робіт з МАН. В цьому, 
безпосередньо, є і ваша заслуга. Приємно відзначити, 
що результатом нашої спільної праці та ефективного 
вкладення коштів в розвиток освіти в громаді є 
досягнення наших випускників. 

Дякую вам за те, що ви виконуєте головне 
призначення вчителя – виховати з дітей хороших 
людей, справжніх патріотів. 

Отож з нагоди Дня вчителя вітаю всіх працівників 
закладів загальної середньої освіти Зазимської 
сільської ради! Дякую за терпіння, за працьовитість і 
сумлінне ставлення до роботи. Ціную кожного з вас. 

Хай робота приносить вам лише приємні емоції. 
Хай учні дарують вам усмішки і незабутні моменти; 
хай радують вас своїми успіхами і перемогами. Хай 
ваші родини ніколи не покидає міцне здоров’я, 
достаток та щира любов! 



З нагоди Дня вчителя та Дня дошкілля всі 
працівники наших закладів освіти будуть премійовані. 

Хай Перемога і мир нарешті прийдуть в нашу 
багатостраждальну, але ніколи і ніким нескорену 
Україну! За що ми безмежно вдячні Збройним Силам 
України! 

Дякую вам, захисники і захисниці! Завдяки вам ми 
можемо розвивати нашу громаду та навчати наших 
дітей!» – привітав Віталій Вікторович. 

Напередодні освітяни Придесення взяли участь в 
вітальних заходах від Київської обласної державної 
адміністрації та Броварської районної державної 
адміністрації з нагоди святкування, які відбулися в 
м.Бровари.  

Подякою Броварської районної державної 
адміністрації та Броварської районної ради 
відзначили: начальника управління ОКМС Щиголь 
Наталію Миколаївну та працівників і вчителів закладів 
освіти громади (на фото): Ігнатенко Галину 
Миколаївну (Погребський ліцей), Хоменко Наталію 
Олександрівну (Рожнівська філія Пухівського ЗЗСО), 
Тимошевську Ірину Дмитрівну (Пухівський ЗЗСО), 
Мироновську Галину Вадимівну (Зазимський ліцей 
«Академія успіху»), Омельчук Світлану Олександрівну 
(дошкільний підрозділ «Сонячний» Літківського 
ліцею ім. М.П. Стельмаха). 

На засіданні виконавчого комітету Зазимської 
сільської ради Віталій Крупенко нагородив подяками 

від Департаменту освіти і науки Київської обласної 
державної адміністрації: Пустовалова Івана Вікторовича 
(Зазимський ліцей «Академія успіху»), Бєляєву Ганну 
Миколаївну (Рожнівська філія Пухівського ЗЗСО), Бахіну 
Оксану Олександрівну (Пухівський ЗЗСО), Микал Надію 
Костянтинівну (Пухівський ЗЗСО), Ляшенко Людмилу 
Анатоліївну (Погребський ліцей), Чиж Тетяну Віталіївну 
(Погребський ліцей). 

Також керівник Пухівського закладу загальної 
середньої освіти Гриценко Ірина Іванівна була 
нагороджена подякою Міністерства освіти і науки України. 

 
 
 

Сучасна громадська бібліотека с.Зазим’я 
 

Проект «Сучасна громадська бібліотека» почав свою 
роботу на базі Зазимської сільської бібліотеки. Ми 
придумали цю ініціативу. А потім виявилось, що подібні 
проекти вже існують. І це дуже круто. Значить, ми – в 
тренді. 

Чому народився цей проект?  
У серпні 2022 року наша сільська бібліотека відновила 

свою роботу. Було проведено обробку книжкового фонду. 
Виявилось, що більшість примірників підлягає списанню 
або архівації. Перед бібліотекою постала серйозна задача 
- оновити книжковий фонд. Швидко це зробити не вийде. 
А читати потрібно прямо зараз. Бо на світі існує сила-
силенна класних книжок.  

Дуже багато людей доклали зусилля, щоб вони 
втілились – автори (письменники і поети), ілюстратори, 
редактори, брошурувальники, поліграфісти, видавці. 
Робота кожного з них – велика цінність. І це впливає на 
ціну книжкових видань.  

Не кожен може придбати собі всі книги, які хочеться 
прочитати. І бібліотека зараз не може розраховувати на 
велику допомогу від держави. Тому і з’явилась ідея 
«Сучасної громадської бібліотеки», в якій ми хочемо 
зібрати сучасну і позачасну (класичну) літературу 
українських авторів, світову літературу в українському 
перекладі, українські дитячі видання. Кожен, хто захоче 
подарувати бібліотеці книгу, стає співвласником 
книжкового фонду «Сучасної громадської бібліотеки» і 
співтворцем гарного настрою багатьох читачів. А у разі 
неналежного ставлення до Книги з боку бібліотеки, кожен 
може просити повернути свої книги.  

Дуже радіємо, що цей проект вже отримав підтримку 
не лише від зазимців. Відгукнулись і погребці, і кияни. І ми 
сердечно дякуємо всім за допомогу і за подаровані книги. 

 
Загура Тетяна 

бібліотекар Зазимської сільської бібліотека 
 

 
 

Зонування території села Погреби 
 

У зв’язку з воєнним станом та неможливістю всіх 
бажаючих бути присутнім на презентації матеріалів 
зонування території села Погреби, зустріч 23 вересня 
відбувалася онлайн за допомогою ZOOM-конференції. 

Онлайн-зустріч розпочалася з доповіді розробника. 

План зонування – це містобудівна документація, яка 
виконана у відповідності до чинного законодавства 
України на основі Генерального плану населеного пункту. 

План зонування с.Погреби виконано розробником ТОВ 
«ПРОЕКТГЕНПЛАН» на основі рішення Зазимської 
сільської ради від 24.10.2019 року. 



При розробці цієї містобудівної документації були 
враховані вихідні дані: 

-затверджені матеріали містобудівної документації – 
проєкт змін до Генерального плану поєднаний з 
Генеральним планом села Погреби (виконавець ДП 
«УкрНДПІцивільбуд»); 

-актуалізовані матеріали топографічного знімання; 
-детально пропрацьовані дані Держгеокадастру. 
Основні цілі і задачі Плану зонування території 

с.Погреби: 
-визначення переліку переважних і супутніх видів 

забудови земельних ділянок; 
-визначення єдиних умов і обмежень, які діють в 

межах територіальних зон; 
-визначення диференційовано однорідних зон і підзон 

для можливості надання містобудівних умов і обмежень. 
Також у складі містобудівної документації враховані 

всі планувальні обмеження (в т.ч. техногенні і 
природоохоронні). 

У складі містобудівної 
документації плану зонування 
були визначені основні 
територіальні зони: житлові, 
громадські, рекреаційні, 
виробничі, складські. 

Після заслуханої доповіді 
сільський голова повідомив, що 
всі свої зауваження Зазимська 
сільська рада повідомить розробнику офіційним листом, 
вказавши кадастрові номери тих ділянок, де є розбіжності 
з Генеральним планом та з баченням розвитку села.  

Також він зазначив, що на сесію 20 жовтня 2020 року 
планується винести питання про затвердження зонінгу.  

Зазначимо, що це не перші обговорення даного 
питання. Зокрема, громадські слухання відбувалися           
16 грудня 2021 року. 

Відео презентації матеріалів зонування території села 
Погреби можна переглянути за посиланням в QR-коді.

 
 
 

Громадські слухання ДПТ, обмеженої річкою Кодак в селі Погреби 
 

29 вересня 2022 року в с.Погреби відбулися громадські 
слухання детального плану території ділянки, обмеженої 
річкою Кодак (кадастровий номер земельної ділянки: 
3221286400:03:002:0163). 

Оголошення про громадські слухання та процес 
громадських обговорень завчасно було опубліковано на 
сайті громади. 

Зібрання відвідали жителі та 
власники прилеглих територій, 
адже це питання також 
стосувалося практично всього 
масиву.  

Спочатку розробник 
детального плану Лавро Юрій 
ознайомив всіх з проєктом 
документу. Після цього присутні почали оголошувати свої 

зауваження та надавати пропозиції, які також 
було викладено в письмовій формі. 

Свою увагу слухачі звернули на такі 
основні питання: 

-необхідність укріплення мосту через 
р.Кодак; 

-незгода з «відрізанням» від власних 
ділянок частин землі під дорогу. (Варто 
зауважити, що коли відбувався поділ 
земельних ділянок за Кодаком, то ця 
територія не входила в межі села Погреби, а 
розпорядником виступала Броварська 
райдержадміністрація. Генеральний план 
було затверджено в 2018 році і в ньому 
враховувалися нові вимоги до планування 
територій, при яких, зокрема, дороги повинні 
бути ширшими, ніж їх «спроєктували» під час 
поділу ділянок);  

-вимога передачі прибережної зони в 
комунальну власність громаді. 

Також була пропозиція почекати 2025 
року, коли можна буде внести зміни до 
Генерального плану, громадські слухання 
якого відбулися 14 квітня 2017 року. 

На зібранні велася відеозйомка 
громадських слухань. Переглянути відео 
можна за посиланням в QR-коді. 

 
 



Підтримка Збройних Сил України 
 

Наші воїни наближають перемогу на фронті, а ми 
продовжуємо їх підтримувати в тилу. 

З метою забезпечення військових 136 батальйону 
теплою водою, в якому проходять службу багато 
придесенців, Зазимська громада передала їм два 
бойлери. Дякуємо місцевому жителю Гузенку 
Володимиру та сільському голові Крупенку Віталію за 
придбані водонагрівачі.  

Окрім цього, до збору коштів на підтримку наших 
захисників активно долучаються діти. Зібрані ними 
кошти спрямовуються на ремонт автомобілів для наших 
воїнів та придбання військової амуніції. 

Слід також зазначити, що під час благодійної 
безпрограшної лотереї, що проводилася в кафе Dragon 
(с.Погреби), була зібрана сума 20100 грн. Її для потреб 
ЗСУ передав власник закладу Юрій Ребіков.  

 
 
 
 

Презентація «Битви за місто» 
 

1 жовтня в оновленій Зазимській сільській бібліотеці 
відбулась перша публічна подія – презентація книги 
Володимира Чернишенка «Битва за місто». Захід 
відвідали жителі громади Придесення. 

Володимир Олександрович Чернишенко – житель села 
Зазим’я. За освітою біотехнолог. Доктор біологічних наук, 
працює в Інституті біохімії імені О. В. Палладіна НАН 
України. Однак, крім цього, він є українським 
перекладачем з англійської прози і віршів Ред'ярда 
Кіплінга, Джаклін Вілсон, Пола Ґелліко, Шела 
Сільверстейна. 

Книга «Битва за місто» — це майстерне поєднання 
щемливих ілюстрацій Тетяни Копитової та проникливого 
тексту талановитого Володимира Чернишенка, який він 
написав під враженням від буремних подій цієї страшної 
весни.  

Настоятель Свято-Успенського храму с.Погреби отець 
Олександр Лиман так пише про книгу: «Як пояснити 
дітям війну? З якими цінностями виростуть наші діти? 
Чи не зламає це зло наших дітей? Зараз на ці питання 
важко відповісти, але є люди, які створюють для наших 
дітей світ спокою, впевненості в перемозі добра над 
злом, в повазі до праці людських рук, в терпінні і 
мужності, в стриманості і лагідності, не дивлячись на 
навколишній жах і смерть. Є люди які створюють 

простір миру і доброти, коли навколо панує гнів і 
смуток. Маємо взірець сучасної дитячої літератури 
військового часу для наших маленьких – чудове видання 
Володимира Чернишенко з ілюстраціями Тетяни 
Копитової. Безмежно вдячні за таку важливу і чудову 
роботу, яка змінює майбутнє, яка робить наших дітей 
сильними, мудрими і впевненими в перемозі!»

 
 
 

Онлайн-фестиваль майстрів народної творчості Придесення «Мистецтво нашого 
краю» 

 

Комунальний заклад «Центр культури, дозвілля та 
спорту» Зазимської сільської ради розпочав онлайн-
фестиваль майстрів народної творчості Придесення 
«Мистецтво нашого краю». Роботи у вигляді фотографій та 
відео продемонстровано в фейсбук-групі комунального 
закладу. 

В групі опубліковано вже кілька записів про наших 
майстрів. 

Антоненко Тетяна знаходить себе в малюванні 
олійними фарбами на холсті (на фото). Тематика різна – 
пейзажі, натюрморти, класичні сюжети, сільські пейзажі, 

Наша творчість 



квіти тощо. У свої роботи вкладає душу і частинку себе. 
А тому кожна робота тепла і з позитивним настроєм. 

В творчому доробку художниці багато робіт, 
значну частину яких пані Тетяна з задоволенням дарує 
рідним і друзям. 

Знайомство із місцевою майстринею Наталею 
Каменяр почалося з її вишивки. 

За фахом пані Наталія – вчитель початкової школи 
Рожнівської філії Пухівського ЗЗСО. 

Вишивка – це хобі для душі. У кожну свою роботу 
Наталія вкладає філософський зміст й ретельно 
добирає кольори, щоб все було гармонійно і 
природньо. Вона знає різні техніки, але до душі – 
вишивка хрестиком. 

І хоч майстриня займається вишиванням не 
професійно, але вишивка для жінки – щось 
сокровенне, потайне, бо кожну роботу асоціює з 
певним періодом у своєму житті, зі своїм настроєм та 
почуттями. 

Желавська Лілія – жителька села Пухівка. Вишивкою 
захоплюється ще з дитинства. Так склалося, що саме 
рукоділля допомогло пережити складні перепетії в житті. 
І навпаки, радісні моменти підносять творчість, 
допомагають створювати справжні шедеври. 

Колекція майстрині - багата і багатогранна. І на 
досягнутому зупинятися пані Лілія не збирається. 

Брикса Людмила обрала для себе вишивання бісером. 
Намистинка до намистинки, калейдоскоп кольорів та 
відтінків. І як результат - надзвичайність і 
неперевершеність, унікальність та краса. 

Семеляк Андрій – лауреат всеукраїнських та 
міжнародних конкурсів, баяніст-соліст оркестру НЗАУНХУ 
ім. Г. Верьовки, викладач НМАУ ім. П. Чайковського, 
художній керівник та диригент капели бандуристів НМАУ 
ім. П. Чайковського, головний диригент УАФЕА «Калина», 
стипендіат Президентської стипендії (2022). 

Нашого сьогоднішнього учасника онлайн-фестивалю 
майстрів народної творчості Придесення «Мистецтво 
нашого краю» у Придесенні знають, як талановитого 

художнього керівника вокального аматорського 
народного колективу «Берегиня» та вокального 
аматорського колективу «Рута».  

Андрій Семеляк – людина неординарна, творча, 
обдарована, з різносторонніми талантами. Окрім таланту 
мудрого керівника, талановитого баяніста, він володіє 
талантом – вишивати хрестиком. 

Андрій відкрив секрет, що його дідусь гарно в'язав, і 
він ще з дитинства спостерігав за його майстерністю, а 
потім захопився вишивкою. І так запало до душі, що купив 
нитки та канву і вишив першу свою ікону Почаївської Божої 
Матері. Це був тільки початок. Має велику домашню 
колекцію. Залюбки дарує друзям свої роботи. Андрієві 
вишивки є в колекціях друзів за кордоном. 

На питання, як вдається поєднувати в собі різні 
таланти, Андрій відповідає, що вишивка хрестиком – це 
захоплення для душі, це релакс. Адже повсякденна його 
робота зазвичай пов'язана з звуком, з музикою, зі співом. 
А за вишиванням отримує порцію позитивного заряду та 
перезавантаження. 

З усіма роботами можна ознайомитися на фейсбук-
сторінці КЗ «ЦКДС». 

 
 
 

Нагорода «Рути» 
 

Ансамбль естрадної 
пісні «Рута» на чолі з 
керівником Семеляком 
Андрієм отримав 
диплом за 1 місце на 4 
міжнародному 
багатожанровому 
фестивалі-конкурсі 
талантів «На крилах 
мистецтва».  

Колектив виконав 
пісні «Українська лють» 
і «Ой там у Львові». 

Вітаємо «Руту» з 
перемогою! 

Хай лунає українська 
пісня по усьому світу! 

 



 
 

Боксерські здобутки 
 

З 29 вересня по 01 жовтня в м.Баришівка відбувся 
чемпіонат Київської області з боксу серед юнаків та 
юніорів, організований Київською обласною 
федерацією боксу та депутатом Київської обласної ради 
Юліаном Москаленком. 
На змаганнях були представлені жителі Придесення, 
вихованці СК «Патріот». Кожен з них став переможцем 
або призером турніру. Це: 
Головенко Ілля – 1 місце (Зазим‘я)  
Сергієнко Назар – 1 місце (Зазим‘я)  
Логінов Давид – 1 місце (Зазим‘я)  
Степанченко Назар – 2 (Зазим’я) 
Давид Кобилянський – 2 місце (Погреби) 
Парамонов Єгор – 2 місце (Погреби) 
Сергієнко Дар‘я – 1 місце (Зазим‘я) 
Канашкіна Єлизавета – 1 місце(Зазим‘я) 
Також наприкінці вересня зазимський боксер 
Ловчинський Дмитро взяв участь в міжнародних 

змаганнях UNIVERSITY WORLD CUP COMBAT SPORTS, де 
завоював срібну нагороду. 

 
 
 

Перша частина футбольних змагань завершилася 
 

Вища ліга 
11 тур, 04.09.2022 
10:00 Десна-2 – Калинівка 0:2. 
17:00 Колос – Зазим’є 0:7. 
Голи забивали: Яцик Костянтин (2), Дацюк Павло (2), 
Дмитренко Сергій, Лейба Сергій, Мануйленко Дмитро. 
17:00 (03.09.2022) Десна – Металург 7:2. 
Голи забивали: Якимлюк Андрій (3), Воробей Євгеній (2), 
Малей Юрій, Воробей Андрій. 
12 тур, 11.09.2022 
10:00 Фаворит – Десна-2 3:1. 
Гол забив: Негода Ігор. 
17:00 Зазим’є – Десна 0:6. 
Голи забивали: Воробей Євгеній (3), Кравченко Іван (2), 
Моісєєв Данило. 
13 тур, 18.09.2022 
10:00 Десна-2 – Рудня 1:4. 
Голи забив: Марченко Ростислав. 
17:00 Десна – Калинівка 5:4. 
Голи забивали: Моісєєв Данило (2), Козюберда Сергій, 
Слюсар Євген, Воробей Євгеній. 
17:00 Металург – Зазим’є 3:5. 
Голи забивали: Яцик Костянтин (2), Дмитренко Сергій, 
Прокулевич Богдан, автогол. 
14 тур, 25.09.2022 
10:00 Фаворит – Десна 1:2. 
Голи забивав: Якимлюк Андрій (2). 
17:00 Рудня – Зазим’є 5:5. 
Голи забивали: Прокулевич Богдан (2), Литвиненко 
Максим, Микитюк Максим, Яцик Віталій. 
17:00 Десна-2 – Колос 2:3. 
Голи забивали: Вареник Назар, Гончаров Іван. 
 

Перша ліга 
7 тур, 06.08.2022 
18:00 Юніон – Літки 3:3. 
Голи забивали: Корнєв Олександр, Якубов Олексій, 
автогол. 
8 тур, 13.08.2022 
10:00 Літки – Ресмус 2:2. 
Голи забивали: Корнєв Олександр, Трохименко Максим. 
9 тур, 20.08.2022 
18:00 Димерка – Літки 4:0. 
10 тур, 27.08.2022 
ФК «Літки» пропускають тур через непарну кількість 
команд. 
11 тур, 03.09.2022 
17:00 (гра відбулася 10.09.2022) Літки – Арсенал 2:2. 
Голи забивали: Корнєв Олександр, Корнієнко Артем. 
 
Футбольний турнір «Кубок патріотів» Броварського 
району стартував. Придесенські команди змагалися в 
період з 25 червня по 25 вересня. 
В вищій лізі брали участь такі команди громади: ФК 
«Десна» та ФК «Десна-2» (Погреби) і ФК «Зазим’є. 
За результатами зіграних матчів турнірна таблиця має 
наступний вигляд. 
ФК «Десна» посіла перше місце, набравши максимальні 
42 очки. При цьому забито 75 голів та пропустили 15 
м’ячів. Бомбардири команди: Воробей Євгеній – 16 
забитих м’ячів, Якимлюк Андрій – 15, Слюсар Євген, 
Малей Юрій – 7, Моісєєв Даниіл – 6, Бондаренко 
Володимир – 4, Пластун Володимир, Козюберда Сергій, 
Самощенко Ярослав, Воробей Андрій – 3, Фурсенко 
Анатолій, Кульгук Дмитро, Кравченко Іван – 2, Петрусенко 
Віталій, автогол – 1. 

Спорт 



ФК «Зазим’є» зайняла четверту сходинку турнірної 
таблиці, отримавши в свій актив 20 очок. Команда 6 разів 
перемагала, двічі грала в нічию та шість разів програвала. 
Зазимці забили та пропустили по 39 м’ячів. 
Бомбардири команди: Дацюк Павло – 7, Дмитренко 
Сергій, Прокулевич Богдан – 6, Яцик Віталій, Яцик 
Костянтин – 4, Шпільовий Олексій, Марченко Микола, 
Литвиненко Максим, Микитюк Максим – 2, Чогут Артем, 
Лейба Сергій, Мануйленко Дмитро, автогол – 1. 
ФК «Десна-2» посіла останнє місце, програвши всі 14 ігор. 
Було забито 13 м’ячів та пропущено 67. Бомбардири 
команди: Вареник Назар – 6, Трубаньов Дмитро, 
Марченко Ростислав – 2, Дітківський Андрій, Негода Ігор, 
Гончаров Іван – 1. 

Першу лігу представляв ФК «Літки». Команда зайняла 8 
місце з 11, маючи 10 очок. Літківці двічі перемагала та по 
чотири рази грали внічию і програвали. Було забито 19 
м’ячів і пропущено 34. Бомбардири команди: Букур 
Єфрем – 4, Янченко Богдан, Корнєв Олександр – 3, Дрозд 
Олексій, Рубцов Дмитро – 2, Корнієнко Артем, 
Трохименко Максим, Савченко Роман, Якубов Олексій, 
автогол – 1. 
В наступному етапі розіграшу «Кубка патріотів»                      
ФК «Десна» повинна зіграти з кращими командами зони 
«Б», де грають команди Згурівської, Баришівської та 
Березанської громад «нового» Броварського району. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оголошення 

Шановна громадо Придесення!  
З 19 вересня Клініка нейрохірургії, 

ортопедії та медицини болю «Нейроспайн» з 
благодійною метою розпочинає для жителів 
громади безкоштовну Програму з 
консультаційного прийому лікарем-
нейрохірургом та лікарем-неврологом.  

Якщо у Вас є скарги на болі в хребті чи в 
інших частинах тіла, турбує нервова система і 
Ви бажаєте отримати професійні рекомендації 
та поради, Зазимська медамбулаторія 
запрошує на безкоштовні консультації до цих 
фахівців. 

Графік прийому: 
Субота та вівторок з 10:00 до 14:00 години.  
Інформація за телефоном: +380459429316 

    
 

Щодо виплати субсидій та пільг 
 

За рішенням Уряду розпочинається поетапна 
передача функцій адміністрування житлових 
субсидій та пільг Пенсійному фонду України. 

Так, вже з жовтня Фонд здійснює виплату 
призначених органами соціального захисту 
населення житлових субсидій та пільг. Виплати 
будуть проводитись незалежно від того, чи є 
субсидіант або пільговик пенсіонером, чи ні.  

До 1 грудня 2022 року порядок звернення за 
призначенням субсидій та, власне, механізм 
призначення житлових субсидій та пільг не 
змінюється. Всі дані для виплат надійдуть до Фонду 
у електронному вигляді. 

Прийом документів від громадян та призначення 
виплат у жовтні-листопаді продовжують 
здійснювати органи соціального захисту населення. 

Від 1 грудня 2022 року звертатись за 
оформленням житлових субсидій та пільг слід до 
органів Пенсійного фонду України, які працюють за 
принципом екстериторіальності. Тобто, подавати 
заяви можна у будь-який сервісний центр 
Пенсійного фонду України, незалежно від місця 
проживання громадян. 

Нагадаємо:  
Такий порядок призначення та виплати житлових 

субсидій і пільг населенню передбачений 
постановою Кабінету Міністрів України від 
16.09.2022 № 1041 «Деякі питання надання 
житлових субсидій та пільг на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання твердого та рідкого 
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Пенсійним фондом України». 

Втрачене посвідчення багатодітної 
родини Слинько Н.М. та Слинько А.М. 
серія БС №220651 вважати недійсним. 

До уваги жителів с.Рожни та гостей 
громади! 

 

В адмінприміщенні Рожнівського 
старостинського округу встановлено 
телефонні апарати хмарно автоматичної 
телефонної станції. 

 

Зі стаціонарних телефонів набирайте 
п'ять останніх цифр, а з мобільного - повний 
набір номеру. 

 

-спеціаліст ЦНАП 0459447540 
-староста 0459447541 
-землевпорядник та робота по 

оподаткуванню 0459447542 
-спеціаліст з питань соціального захисту 

населення та робота з внутрішньо 
переміщеними особами 0459447543 

-ТОВ «Селтік ТБО» (вивіз твердих 
побутових відходів) 0459447544 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогноз погоди. Користуйтеся перевіреними джерелами інформації 
 

Володіння вірним прогнозом погоди відіграє важливу 
роль в нашому житті – дозволяє нам спланувати 
комфортніший день та підібрати відповідний гардероб. 
Це має вплив і на наше здоров’я, і на наше матеріально-
речовий стан. Ця інформація також активно 
використовується в сільському господарстві, військовій 
справі, а також комунальними підприємствами. 

Головним державним органом в сфері спостереження, 
прогнозування та гідрометеорологічного забезпечення є 
Український гідрометеорологічний центр, який разом з 
іншими гідрометеорологічними організаціями входить до 
сфери управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій (ДСНС). 

Останнім часом спостерігається активізація поширень 
різними засобами масової інформації прогнозів погоди та 
метеорологічної інформації, походження якої, методика 
отримання, якість та точність, є незрозумілими та 
невідомими. Прийняття управлінських рішень з 

використанням такої інформації може мати негативні 
наслідки, особливо під час воєнного стану. 

Нагадуємо, що офіційна гідрометеорологічна 
інформація створюється та надається УкрГМЦ. 

Оперативне оприлюднення інформації здійснюється 
за допомогою різних інтернет-ресурсів: 

Сайт https://meteo.gov.ua 
Telegram https://t.me/uhmc2022 
Facebook https://www.facebook.com/UkrHMC/ 
Instagram https://www.instagram.com/ukr_hmc/ 
YouTube 

https://www.youtube.com/c/Українськийгідрометеорологі
чнийцентр 

Підписуйтеся на вказані сторінки, щоб бути 
впевненими в завтрашньому дні. Принаймні впевненими 
в питанні погоди. 

Закликаємо вас користуватися лише офіційною та 
перевіреною інформацією. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зазимська громада продовжує збір на 
потреби ЗСУ та військових шпиталів. 

Потрібно: 
-матраси 
-ковдри 
-постільна білизна 
-подушки 
Вказані речі можете занести в 

адмінприміщення старостинських округів 
Придесення. 

За детальною інформацією 
звертайтеся: Силюкова Данила 
Сергійовича, 

тел. 097-384-41-76 
 

Літочківський будинок культури запрошує всіх 
бажаючих приєднатися до танцювального колективу 
«Аурум». 

Ви потрапите в класну та дружню атмосферу, вивчите 
різні види танцю, навчитеся комунікувати з людьми та 
виступати на публіку. 

 Приймаємо всіх віком від 4 років. 
 З собою потрібно мати чешки або балетки та зручний 

одяг; 
 Всі зайняття безкоштовні. 
Зацікавили?  
Телефонуйте за номером 
+380683384998 

Студія Танцю PRIDE запрошує 
дітей від 4 років на сучасні танці. 
Заняття відбуваються в Погребській 
школі. 

До занять входить: загальна 
фізична підготовка, розтяжка, 
постановка танцю та гарний настрій, 
весела компанія маленьких зірочок 

 
За деталями звертатися за 

номером телефону: 
Уляна: 0994069408 (Viber) 
Лідія: 0975671529 (Viber) 
Заняття проходять: 
Вівторок 
Четвер 
Молодша група (4-6 років), 
16:30-17:30 
Середня група (6-8 років), 
17:30-18-30 

Студія танцю PRIDE 
запрошує дівчат віком 10-15 
років на сучасні танці. 

Заняття відбуваються в 
Погребській школі. 

 
До занять входить:  

загальна фізична підготовка, 
розтяжка, постановка танцю 
та весела компанія. 

 
За деталями звертатися за 

номером телефону: 
Уляна: 0994069408 (Viber)  
Лідія: 0975671529 (Viber) 
  
Заняття проходять:  
Вівторок, Четвер 
18:30-19:30 

Запрошуємо дівчат віком 8-14 років 
до колективу сучасного танцю 
«Десняночка». 

Розклад занять: середа і п'ятниця о 
18:00   

с.Погреби, Соборна 7 
(фітнес зал Погребської школи) 
 

Для підлітків важливо вміти 
рухатися і танцювати, бо це: здоров'я, 
впевненість, фігура і бойовий, 
драйвовий характер, який потрібен 
зараз Україні! 

Талант є у кожної дитини. Його 
потрібно вчасно помітити і розвивати. 

«Учень - це факел, який потрібно 
запалити!» 

 

Керівник: 
Гетьман-Негода Катерина 
099-232-11-08 



Нагадуємо правила вивезення сміття в Зазимській сільській територіальній 
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 забирає 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, вулиці Старе Село 
(Кутузова), Синьоозерна (Суворова), Завбірська; 

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. 

 
 
 

Прохання сплатити добровільні внески на розвиток села (благоустрій) 
 

З 1 жовтня благоустроєм всіх сіл громади займається 
Комунальне підприємство «Добробут». Фінансування 
діяльності підприємства здійснюється за рахунок 
місцевого бюджету, оплата за надання деяких послуг та 
добровільних внесків на розвиток села від фізичних та 
юридичних осіб. Рекомендований розмір добровільного 
внеску становить 150 гривень в рік із одного 
землекористувача. 

Використання добровільних внесків здійснюється на: 
а) благоустрій населених пунктів Зазимської сільської 

територіальної громади: 
– прибирання узбічь центральних доріг від сміття; 
– прибирання зупинок громадського транспорту; 
– обкошування узбічь центральних вулиць; 
– прибирання дитячих майданчиків; 
– прибирання місць загального користування; 
– обкошування дитячих майданчиків та місць 

загального користування; 
– прибирання снігу в місцях загального користування 

(територія адміністративних приміщень Зазимської 
сільської територіальної громади, амбулаторій, будинків 
культури); 

– прибирання опалого листя в місцях загального 
користування; 

– знесення аварійних дерев; 
– прибирання та благоустрій кладовищ Зазимської 

сільської територіальної громади; 
– інші заходи з благоустрою. 
б) виплату заробітної плати технічним працівникам, які 

здійснюють роботи по благоустрою населених пунктів 
Зазимської сільської територіальної громади. 

в) придбання обладнання та матеріалів, потрібних для 
виконання робіт по благоустрою населених пунктів 
Зазимської сільської територіальної громади. 

 
Реквізити для сплати добровільних внесків: 
Комунальне підприємство «ДОБРОБУТ» 
Код ЄДРПОУ 32020177 
Р/р UA 033808050000026004702709626 
В Райффайзен Банк «Аваль» 
МФО 380805 
Призначення платежу: добровільні внески на 

розвиток села
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