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Звернення сільського голови 
 

Восьмий місяць повномасштабної війни, яку 
росіяни розпочали проти нас на нашій території, 
показує загострення багатьох проблем та 
небезпек, з якими ми, на жаль, зіштовхуємося 
ледь не щодня. 

Ворожі атаки по енергетичних об’єктах 
змушують нас економити електроенергію та 
підлаштовуватися під віялові відключення. 

Часті запуски російських ракет та іранських 
дронів-камікадзе навчили нас не ігнорувати 
сигнали повітряної тривоги. 

Повідомлення про можливий повторний 
наступ росіян з півночі підтверджує позицію 
місцевої влади щодо необхідності підтримки 
діяльності Добровольчого формування Зазимської 
територіальної громади. 

Несприятлива економічна ситуація в Україні, 
загострена воєнним станом, наголошує на необхідності 
активної взаємодії з місцевими підприємцями та 
підтримці бізнесу в громаді. 

З цими питаннями 28 жовтня 2022 року сільський 
голова Віталій Крупенко звернувся до придесенців. 

Відео звернення за посиланням в QR-коді. Повний 
текст звернення нижче. 

Реквізити для підтримки Добровольчого формування 
Зазимської територіальної громади та військових з 
Придесення: 

 
Банк отримувача: АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» 
Отримувач: Благодійний фонд «Придесення» 
ЄДРПОУ отримувача: 34901815 
Номер рахунку/IBAN: UA85 3808 0500 0000 0026 0032 

1599 7 
Призначення – благодійна допомога (!!!) 
 
«Добрий день, жителі Придесення! 
Сьогодні ми переживаємо нелегкі часи. 
За останні кілька тижнів росіяни завдали десятки 

ракетних ударів та атак дронами-камікадзе по території 
України. Їхньою головною ціллю були енергетичні об’єкти, 
які вони хочуть знищити, щоб ми на зиму залишилися в 
темряві та холоді. Завдяки роботі Збройних Сил України та 
Сил протиповітряної оборони, енергетична система 
держави ще жива. Але дуже багато енергетичних об’єктів 
вже знищено або сильно пошкоджено. Тому 
запроваджуються віялові відключення електроенергії, 
які не завжди відбуваються за графіком – Укренерго 

аналізує об’єми навантаження на енергосистему та 
вимикає електропостачання на тих територіях, де 
спостерігається перенавантаження мережі. Так, це 
незручно. Так, це негативно відображається на нашій 
роботі, нашому настрої, нашому повсякденному житті. 

Але, на жаль, це ще не найгірший сценарій.  
Я бачу, як відбувається електроспоживання деякими 

суб’єктами господарювання та жителями Придесення. 
Трохи більше знаю про реальну ситуацію з енергетичною 
системою України та прогнози на низку інших подій, які 
можуть відбутися найближчим часом. Не хочу вас 
засмучувати чи лякати, але вже скоро в нашій громаді 
може настати така ситуація, що ми залишимося без 
електрики, опалення та мобільного зв’язку. Якщо і буде 
електроенергія, то можливо лише по кілька годин на 
тиждень і напруга не перевищуватиме 200 вольт. 

Зараз ми готуємося до найгіршого сценарію, 
пов’язаного зі ще більшою енергетичною кризою: 

•в кожному селі облаштовуються пункти обігріву, де 
можна буде погрітися та зарядити свої електроприлади 
першої необхідності; 

•готуємо кілька польових кухонь для приготування їжі; 
•робимо запаси пального для електрогенераторів; 
•забезпечуємо електрогенераторами всі соціальні 

об’єкти громади, де зокрема, можна буде організувати 
пункти обігріву (адмінприміщення, школи, садки, 
пожежні депо); 

•допомагаємо операторам мобільного зв’язку зі 
збільшенням автономної роботи їхніх мобільних вишок. 

Готуємося до найгіршого, але віримо в краще! І 
сподіваємося, що ми, жителі Зазимської громади, 
допоможемо собі, допоможемо Україні і нашій 
енергетичній системі мінімізувати ризики. 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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Будь ласка, заощаджуйте електроенергію! Відмовтеся 
або хоча б мінімізуйте використання приладів, які 
споживають багато електроенергії. Застосовуйте 
максимальну економію електрики в пікові години – з 
17:00 до 23:00. 

Принагідно хочу подякувати всім, хто допомагає нам 
забезпечити електрогенераторами соціально важливі 
об’єкти. Це: 

•Лисецький Андрій 
•Клапатнюк Василь 
•Шпиг Олександр 
•Компанія «П’ять континентів К» 
•Малик Микола 
•Сирота Віталій 
•Сальніков Павло 
Друге питання, яке я хочу підняти в цій промові – це 

повітряні тривоги! 
Ні в якому разі не ігноруйте повітряні тривоги! Наша 

громада розташована так, що до нас може або прилетіти, 
або над нами можуть збити. Кілька тижнів тому було 
повністю знищено об’єкт одного з найбільших платників 
податків громади – компанії Аквародос і Родос. Очевидно, 
російські ракети призначалися не цьому офісно-
складському приміщенню, але, на жаль, в результаті 
ракетного удару загинула людина – житель села Зазим’я 
Кравченко Сергій, а наш місцевий бюджет, який і так 
показує стрімке зменшення, потенційно втратив значні 
обсяги надходжень, які ми могли спрямувати на закупівлю 
електрогенераторів для соціально важливих об’єктів, 
виплату матеріальних допомог жителям громади та 
підтримку життєдіяльності громади. 

Не ігноруйте повітряні тривоги! Знаходьтеся в 
укриттях! Будьте подалі від об’єктів енергетики! Також 
важливо пам’ятати, що під час повітряної тривоги 
заборонено перебувати в радіусі 1,5 кілометра навколо 
ТЕЦ-6. Проїзд через блокпости біля ТЕЦ-6 під час 
повітряної тривоги закритий! 

Окремо хочу зупинитися на питанні діяльності 
Добровольчого формування громади та збору коштів 
для потреб військових, які зараз здійснюють різні 
волонтери в кожному нашому селі. 

На жаль, війна з російськими окупантами триває. 
Понад 200 військових з нашої Зазимської територіальної 
громади зараз проходять службу в збройних формуваннях 
України, жертвуючи своїм комфортом та ризикуючи своїм 
життям і здоров’ям задля нашої безпеки та незалежності і 
цілісності нашої держави. 

Окрім цього, понад 350 добровольців на безоплатній 
основі несуть службу в Добровольчому формуванні 
Зазимської територіальної громади, забезпечуючи 
порядок та безпеку в наших селах. 

Дякую всім, хто з перших днів війни не стояв осторонь, 
а прийшли на поміч Україні та Придесенню, взявши в руки 
зброю, будуючи оборонні споруди, готуючи їжу 
захисникам, купуючи необхідні речі та спорядження для 
оборонців. 

Ви неодноразово долучалися до збору коштів, які 
спрямовувалися на придбання та ремонт автомобілів для 
військових, на закупівлю військового захисного 
спорядження, тепловізійного обладнання та інших речей, 
які так необхідні військовим. Завдяки допомозі місцевих 

підприємців, вітчизняних та іноземних друзів, ми змогли 
отримати велику кількість гуманітарної допомоги у 
вигляді речей та продуктів харчування, автомобілів, 
інструментів тощо. 

Ми мали змогу навіть ділитися цією допомогою з 
постраждалими від окупації жителями Великодимерської 
та Калитянської громад, населених пунктів Чернігівщини 
та Бородянки, внутрішньо переміщеними особами, 
військовими різних бригад ЗСУ. Завдяки підтримці 
підприємців нам вдалося доставити в Україну велику 
партію військового взуття, що була розподілена між 
дванадцятьма військовими підрозділами. 

Інколи чую від різних людей, що ДФТГ непотрібне, ніби 
там знаходяться люди, які ухиляються від служби в армії. 
Я категорично з цим НЕ ЗГОДЕН! 

Деякі громади вирішили розформувати своє 
Добровольче формування. Але ми продовжуємо всіма 
силами підтримувати місцевих оборонців. Роботи в них 
зараз можливо навіть більше, ніж було в березні. Вже 
сама їхня присутність на території громади робить життя в 
наших селах безпечнішим та спокійнішим. Свою службу 
вони несуть безоплатно, але при цьому дуже сумлінно. 
Майже кожен доброволець бере участь в постійних 
тренуваннях, готуючись до опору можливим спробам 
ворога знову піти в нашому напрямку. Чергування на 
блокпостах, а також патрулювання в нічний час зменшує 
ризики пограбувань і крадіжок в громаді. Переважно саме  
члени Добровольчого формування доставляють допомогу 
нашим воїнам в зону бойових дій. Окрім цього, багато 
членів ДФТГ вступили до лав ЗСУ і вже дають бій ворогу. 

На даний час за рахунок місцевого бюджету на суму 
понад 2 млн грн для добровольців нашого ДФТГ 
закуплено літній однострій та зимовий одяг. 

За рахунок благодійників та деяких підприємців ми 
забезпечуємо пальним автомобілі ДФТГ, які несуть 
чергування під час комендантської години, а також 
виїжджають на екстрені виклики. Ми також заправляємо 
автомобілі, які щонайменше раз в 1-2 тижні везуть 
допомогу нашим військовим в східному та південному 
напрямах. 

Щоб підтримувати діяльність Добровольчого 
формування і оперативно реагувати на потреби 
придесенських військових, які зараз перебувають на війні, 
нам потрібні кошти. І з цим щораз стає все важче і важче. 

Тому було прийнято рішення фінансувати потреби 
ДФТГ та військових з благодійного фонду Придесення. 

Це дозволить не лише акумулювати більші суми, що 
будуть використовуватися на потреби наших військових та 
місцевих оборонців, але й впорядкує процес збору коштів, 
адже зараз в громаді проводиться багато зборів  на 
приватні карткові рахунки. Справжність, чесність та, 
інколи, навіть доцільність більшості цих ініціатив нам не 
відома. Так не повинно бути! Все має бути прозоро, 
зрозуміло і ефективно. 

Тому я закликаю всіх жителів громади та підприємців 
по можливості періодично наповнювати благодійний 
фонд розвитку сіл Придесення. 

Я, як сільський голова, гарантую, що зібрані на цьому 
рахунку ваші кошти будуть витрачатися на потреби ДФТГ 
та військових придесенців. Це може бути й 10, й 100, й 
1000, й 10 000 гривень. Або й більше. Хто скільки зможе. 



Щоб на рахунку завжди були гроші, які в будь-який час ми 
змогли спрямувати за призначенням. 

Для розуміння, утримання ДФТГ в місяць складає 
близько 50 тис гривень (це пальне, обіди для чергових 
патрульних, дрібний ремонт патрульних автомобілів 
тощо). Щонайменше раз в тиждень ми отримуємо 
прохання допомогти в придбанні автомобіля чи 
тепловізора для військового на передовій. Що вже 
говорити про відносно дрібні потреби: спальні мішки, 
військове взуття чи, наприклад, термобілизну. 

Наповнюйте рахунок благодійного фонду розвитку 
Придесення. 

Ми робимо внесок у свою власну безпеку та в 
Перемогу України! 

І наостанок хочу подякувати всім підприємцям, які 
продовжують працювати в громаді, забезпечуючи 
робочими місцями наших жителів та сплачуючи 
податки до місцевого бюджету. Зараз це дуже 
важливо! 

Також найближчим часом ми розпочинаємо активну 
роботу з підприємствами, які діють в Придесенні, але не 
платять жодних податків і зборів в місцевий бюджет, з 
якого фінансуються придбання автомобілів для 
медамбулаторій та пожежних команд, благоустрій сіл, 
будівництво укриттів, виплачується заробітна плата 
працівникам соціальної сфери, ремонтуються дороги та 
надаються інші послуги, якими користуються всі: і ті, хто 
платить податки, і ті, хто ухиляється від сплати. Всі мають 
бути в рівних умовах! 

Також за кілька тижнів ми організуємо зустріч з 
підприємцями громади, на якій разом напрацюємо нашу 
майбутню взаємодію, метою якої повинна бути підтримка 

бізнесу, розвиток громади та належне надання послуг 
жителям громади. 

На завершення хочу сказати кілька позитивних слів! 
Вітаю боксерку із села Зазим’я Ловчинську Марію, яка 

стала чемпіонкою Європи серед жінок! Марія і її брат 
Дмитро є спортивною гордістю Придесення і всієї України! 

Також ще є одна приємна новина. Житель Пухівки 
Мирослав Омельченко  у складі збірної України вирушив 
на чемпіонат Європи з карате. Бажаю Мирославу вдалих 
виступів і перемоги! Ми за тебе вболіваємо! 

Також запрошую всіх підтримати футбольний клуб 
«Десна» Погреби, який вийшов до плей-оф Кубку 
Патріотів Броварського району. 30 жовтня о 14:00 на 
погребському центральному стадіоні деснянці в 
півфінальному матчі зустрінуться з сильною і технічною 
командою «Авангард» Бзів. Підтримаємо нашу 
придесенську команду разом! (про результат матчу 
читайте нижче). 

Дякую всім за увагу! 
Заощаджуйте електроенергію! 
Не ігноруйте повітряні тривоги! 
Підтримуйте Добровольче формування Зазимської 

територіальної громади! 
Будьте відповідальними платниками податків! 
Дякую всім, хто допомагає підтримувати 

життєдіяльність громади, створювати безпечні умови 
життя в Придесенні! 

Ми сильні, ми вистоїмо! Ми повинні об’єднатися! Бути 
одним цілим! Ми повинні показати іншим громадам і всій 
Україні свою єдність і свою взаємодію заради досягнення 
спільної цілі! 

Дякую Збройним Силам України за можливість жити і 
працювати на нашій Богом даній Землі!» 

 
 
 

 
 

Робота сільської ради та виконавчого комітету 
 

20 жовтня 2022 року відбулася 42 сесія Зазимської 
сільської ради. Порядок денний складався з 39 питань (в 
т.ч. 9 земельних). 

Коротко опишемо деякі з розглянутих питань. 
Звіт голови постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, материнства, дитинства, освіти, культури, 
молодіжної політики, фізичної культури, спорту, 
туризму та соціального захисту населення. 

Голова комісії Гринько Євген Володимирович, 
зокрема, повідомив наступне: 

-За звітний період комісією було проведено 16 
засідань (8 з них спільно з комісією з бюджетних питань). 
На цих засіданнях розглянуто та опрацьовано понад 350 
питань (з них 226 заяв від жителів громади про надання 
матеріальної допомоги). 

-Загальна сума матеріальної допомоги жителям 
громади складає 2 848 800 грн. 

-З початку широкомасштабного вторгнення росії на 
територію України всі депутати-члени комісії знаходилися 
на своїх виборчих округах та надавали допомогу своїм 
виборцям. В першу чергу надавали допомогу сім’ям, які 
опинилися в складних життєвих обставинах. Також 
забезпечували продуктовими наборами людей. Комісія 

брала участь в забезпеченні медичними препаратами 
(зокрема, для гормонозалежних громадян). 

-Брали безпосередню участь в наданні прихистку для 
постраждалих осіб з окупованих територій. 

-В планах комісії ініціювати створення Школи мистецтв 
та організувати Інклюзивний ресурсний центр в громаді. 

Також звітувався Биков Олександр Андрійович – 
голова постійної комісії  з питань регламенту, депутатської 
етики, законності, правопорядку, забезпечення діяльності 
депутатів, розвитку і вдосконалення місцевого 
самоврядування, запобігання корупції. 

Звіт про виконання бюджету Зазимської сільської 
територіальної громади за 9 місяців 2022 року. 

Начальник управління фінансів Зазимської сільської 
ради Чиж Мар’яна Анатоліївна повідомила наступне: 

-За 9 місяців 2022 року обсяг доходної частини 
сільського бюджету громади становить   134 719 506,40 
грн., а саме: надходження до загального фонду – 112 160 
792,50грн. (в тому числі трансферти – 32 215 728,00 грн.), 
до спеціального фонду – 22 558 713,90 грн. (в тому числі 
власні надходження бюджетних установ – 1 178 685,62 
грн.). 



-Найбільшим бюджетоутворюючим джерелом 
сільського бюджету за 9 місяців 2022 року є податок на 
доходи фізичних осіб – 35 585 993,50 грн. 

-Видаткова частина  бюджету Зазимської сільської 
територіальної громади по загальному фонду за 9 
місяців  2022 року виконана на  74,09% до призначеного 
плану. 

-У зв’язку з воєнним станом та складністю ведення 
бізнесу, низка великих платників податків закривається 
або скорочує свою діяльність, що впливає на наповнення 
бюджету та, відповідно, на реалізацію соціально-
економічних проєктів. Хороше виконання дохідної 
частини бюджету, як може здатися на перший погляд, є 
результатом роботи в «довоєнний» час, а не поточні 
досягнення. Варто зауважити, що відповідно до 
Постанови КМУ, капітальні видатки під час воєнного стану 
не здійснюються. 

Про початок громадського обговорення Плану 
оптимізації мережі комунальних закладів освіти 
Зазимської сільської ради на 2022-2024 роки. 

План оптимізації мережі комунальних закладів освіти 
є частиною нинішніх процесів реформування середньої 
освіти в України. Відповідно до реформи, всі заходи 
потрібно провести до 2024 року, а повноцінно 
реорганізовані заклади освіти почнуть діяти з 2027 року. 
На даний час відбулося перейменування закладів освіти – 
школи в Літках, Погребах та Зазим’ї стали ліцеями. В 
рамках Плану оптимізації мережі комунальних закладів 
освіти передбачається реорганізувати Пухівський заклад 
загальної середньої освіти в гімназію (1-9 класи) з 
перспективою підвозу пухівських десятикласників та 
одинадцятикласників до Зазимського ліцею «Академія 
успіху». Однак ця ініціатива ще буде проходити 
громадські обговорення в Придесенні. 

Також на сесії начальник управління освіти культури, 
молоді та спорту Щиголь Наталія Миколаївна розповіла 
про поточний стан в освітній сфері громади: 

-Пухівський ЗЗСО планується перевести на очну форму 
навчання з січня 2023 року, коли буде готове укриття. 

-В інших закладах загальної середньої освіти очне 
навчання заплановано відновити з 24 жовтня 2022 року. 

-Осінніх канікул в освітніх закладах освіти не буде. 
Пропонується зробити довшими зимові канікули – з           
24 грудня 2022 року по 15 січня 2022 року. Літківський 
ліцей ім. М.П. Стельмаха розглядає варіант з 
продовженням зимових канікул до 24 січня 2023 року за 
рахунок відміни весняних канікул. 

Окрім цього, наприкінці сесії сільський голова 
Крупенко Віталій Вікторович наголосив на обов’язковості 
енергозаощадження з метою підтримки енергетичної 
системи України. Також повідомив, що у зв’язку з 
неможливістю здійснення капітальних видатків, знайдено 
спосіб ямкового ремонту центральної дороги, де 
зафіксовано великі аварійно небезпечні ями (станом на 
21.10.2022 ями ліквідовано за допомогою «холодного» 
асфальту). 

27 жовтня 2022 року відбулося засідання 
виконавчого комітету Зазимської сільської ради, на 
якому розглянули 15 питань. 

Засідання розпочалося з приємного – сільський голова 
Крупенко Віталій нагородив подякою співзасновників      

БО «БФ «Повернення дитинства» Клименка Максима 
Сергійовича та Хохолю Юлію Ігорівну «за особливе 
піклування і увагу до дітей, які потрапили у складні 
життєві обставини та потребують соціальної 
підтримки, безкорисливу допомогу соціально 
незахищеним верствам населення, активну 
громадянську позицію, людяність та відданість 
інтересам України». 

Також Віталій Вікторович повідомив ще одну хорошу 
новину – жителька села Зазим‘я стала чемпіонкою Європи 
з боксу серед жінок. 

На засіданні піднімалася низка важливих для громади 
питань, від якісного вирішення яких залежить 
життєдіяльність, безпека та майбутній розвиток 
Придесення. 

Зокрема, було створено комісію, яка опікуватиметься 
питанням надзвичайних ситуацій. Значна кількість 
ракетних ударів, яких росіяни завдали по Україні, сильно 
пошкодила енергетичну систему України. З цієї причини 
зараз відбуваються віялові відключення електрики та є 
критична необхідність в економному споживанні 
електроенергії. Сподіваємося на краще, але готуємося до 
гіршого. Тому зараз серйозна робота зосереджена на 
забезпеченні всіх соціально важливих об‘єктів 
електрогенераторами, створення пунктів обігріву в 
кожному селі та підготовка польових кухонь до 
можливого їх використання з метою приготування гарячої 
їжі населенню. 

Після доповіді начальника управління фінансів Чиж 
Мар‘яни Анатоліївни про виконання бюджету за 9 місяців 
сільський голова зауважив, що такі, на перший погляд, 
хороші показники дохідної частини є результатом 
попередніх періодів. Враховуючи те, що місцевий бізнес, 
як і майже всі суб‘єкти господарювання України, зараз 
переживають не найкращі часи, то майбутнє виконання 
бюджету буде ще складнішим. Від цього залежить, 
зокрема, можливість сільською радою задовольняти 
соціальні потреби громади (виплата матеріальних 
допомог, соціальний захист, медицина тощо). 
Місцевий бізнес потрібно підтримувати! 
Тому вирішено створити комісію із взаємодії з 
підприємцями, основними задачами якої є: виявлення на 
території громади суб’єктів господарювання, які 
ухиляються від сплати податків в громаду; налагодження 
взаємодії з усіма підприємцями для спільного подолання 
нинішніх проблем та знаходження способів підтримки 
місцевого бізнесу. 

3 листопада відбулася 43 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради 8 скликання. Порядок денний 
складався з 14 питань, першим питанням якого було 
завершення процесу реорганізації юридичних осіб 
комунального підприємства «Рожнівське», комунального 
підприємства «Пухівське», комунального підприємства 
«Зазим’є – Будсервіс» шляхом приєднання до 
комунального підприємства «Добробут». За збігом 
обставин саме в цей день святкував своє 60-річчя 
директор КП «Рожнівське» Краєв Валерій Валентинович. 
Сільський голова привітав колишнього очільника 
комунального підприємства з днем народження та вручив 
подяку «за високий професіоналізм, плідну працю, 
сумлінне виконання службових обов‘язків у сфері 



благоустрою населених пунктів Зазимської сільської 
територіальної громади, значний особистий внесок у 
досягнення нашої спільної мети – Перемоги та з нагоди 
ювілею». 

Окрім цього, на сесії була присутня керівниця компанії 
«П’ять континентів К» Ніна Калениченко, яка напередодні 
подарувала громаді електрогенератор. Віталій Вікторович 
подякував благодійниці «за високу соціальну 
відповідальність, активну громадську позицію, вагомий 
особистий внесок у створення належних умов 
життєдіяльності в Зазимській сільській територіальній 
громаді та підтримку сил оборони України з метою  
досягнення нашої спільної мети – Перемоги над 
ворогом». Подяки для решти підприємців та жителів 
громади, які допомогли Придесенню з отриманням 
генераторів, будуть вручені при першій можливості. 

Ще однією приємною подією цього засідання було те, 
що на сесію завітав депутат Зазимської сільської ради 
Делайчук Олег Володимирович, який з весни проходить 
службу в Збройних Силах України. Він не брав участь в 
голосуванні. Привітавшись з усіма, Олег Володимирович, 
поїхав далі готуватися до відправки на фронт, яка має 
відбутися з дня на день. Покидаючи засідання, Делайчук 
звернувся до всіх присутніх: «Коли в нас (в ЗСУ – ред.) були 
будь-які потреби, то ви ні разу не відмовили. Тому хочу 
подякувати всім вам. Хочу подякувати всій громаді. За 
те, що чуєте військових. За те, що допомагаєте. 
Надіюся на найшвидшу нашу перемогу. Радий був вас всіх 
бачити». 

Також на сесію було запрошено ученицю 9 класу 
Погребського ліцею Некрашевич Катерину. Сільський 
голова Віталій Вікторович відзначив дівчину подякою «за 
перемогу в ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнської учнівської 
олімпіади з хімії, активну участь в розвитку молодіжної 
політики громади і діяльності Молодіжної ради при 
Зазимській сільській раді». 

Друге питання стосувалося затвердження «Програми 
енергозбереження та енергоефективності Зазимської 
сільської територіальної громади на 2022-2025 роки». 
Відповідно до цього, запропоновано впровадження таких 
заходів щодо забезпечення енергоефективності та 
енергозбереження (в закладах бюджетної сфери та 
комунальної власності): 

•Встановлення електрогенераторів для підтримки  
дієздатності всіх об’єктів комунальної власності; 

•Встановлення на вхідних дверях автоматичних 
закривачів; 

•Заміна ламп розжарювання на ЛЕД світильники; 
•Заміна віконних блоків тощо. 
Відповідно до рішення про внесення змін до місцевого 

бюджету на 2022 рік, було виділено кошти, зокрема, на: 
•встановлення дощоприймачів та улаштування 

системи водовідведення  по вул. Дубрівська в с. Пухівка; 
•встановлення дощоприймачів та улаштування 

системи водовідведення  по вул. Соборна в с. Погреби; 
•вирівнювання ґрунтового покриття частини проїзду  

по вул. Лесі Українки  в с. Літки; 
•вирівнювання ґрунтового покриття частини проїзду  

по вул. Київська  в с. Соболівка. 
Також було розглянуто питання про погодження 

переведення сімейного лікаря (педіатра) з Зазимської 

медичної амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини до Погребської медичної амбулаторії загальної 
практики сімейної медицини. Мова йде про Вовк Ірину 
Вікторівну. 

Як зазначає Ірина Вікторівна в вайбер-групі «Лікар 
Ірина Вовк»: «У Погребській медамбулаторії на постійній 
основі приймає лікар педіатр Вовк Ірина Вікторівна. 
Чекаємо на маленьких пацієнтів з 10.00 до 13.00 кожного 
дня. Середа -день здорової дитини. Прийом ведеться за 
попереднім записом за телефоном 0962003271 (Оксана 
Іванівна) або у вайбер-групі пацієнтів лікаря. Для дітей, 
які не мають свого лікаря, є вільні місця. Тож приходьте 
і укладайте декларацію щодо медичного 
обслуговування своєї дитини». 

На сесії також зауважили, що з Вовк Іриною 
Вікторівною може укласти декларацію й доросла людина. 
Чим більше пацієнтів укладе декларації з сімейними 
лікарями громади, тим більше фінансування надійде до 
Комунального некомерційного підприємства «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги» з боку держави і, 
відповідно, тим менше потрібно буде дофінансовувати 
місцеву медицину з бюджету Зазимської сільської ради. 

З питань укладення декларації звертайтеся до 
відповідної медамбулаторії або до керівника                       
КНП «ЦПМСД» Кудрявцевої Тетяни Володимирівни: 098-
016-02-04 з 9:00 до 16:00 в будні дні. 

Рішенням сесії було прийнято на баланс Зазимської 
сільської ради електрогенератори, які подарували 
підприємці за останній час. Загальна вартість безоплатно 
отриманих електрогенераторів складає понад 700 тис.грн. 
Однак, як зауважив сільський голова, потрібно ще хоча б 
2-3 резервних генератори. 

Наша громада є однією з перших, яка практично 
завершила питання із забезпечення зимовою формою 
членів свого Добровольчого формування. Частина одягу 
вже отримана. Решта найближчим часом буде теж 
доставлена виробником у громаду. Віталій Крупенко 
відзначив відповідальну та сумлінну роботу місцевого 
підприємця Коника Валерія Геннадійовича та його 
підприємства, яка попри проблеми з електропостачанням 
намагається в найкоротші терміни завершити пошив 
всього замовленого зимового одягу. 

Рішенням сесії було затверджено містобудівну 
документацію «План зонування території  с. Погреби 
Зазимської сільської ради», про громадські обговорення 
якої писали раніше. Відповідно до цього, вирішено: 

•Затвердити містобудівну документацію «План 
зонування території  с. Погреби Зазимської сільської ради 
Броварського району Київської області», розроблену  ТОВ 
«ПРОЕКТГЕНПЛАН». 

•Зобов’язати підприємства, установи та організації, 
незалежно від форм власності, які здійснюють 
проектування, роботи з будівництва, реконструкції та 
капітального ремонту, окремі види господарської 
діяльності у будівництві та землекористуванні, 
дотримуватись положень генерального плану та плану 
зонування території с. Погреби. 

•Розміщення зблокованої та багатоквартирної 
житлової забудови можливе за умови дотримання 
затвердженої містобудівної документації, в тому числі 
«Плану зонування території с. Погреби Зазимської 



сільської ради Броварського району Київської області» з 
обов’язковою розробкою детального плану території 
відповідної забудови у встановленому законодавством 
порядку (з обов’язковим проведенням громадських 
слухань). 

•Будівництво здійснювати з дотриманням 
затвердженої проектної документації. 

• Під час проектування та забудови території 
врахувати вимоги Кодексу цивільного захисту України. 

В різному говорили про наступне: 
•за сприяння Київської обласної ради громаді 

передано матраци, які за потребою будуть надані 

внутрішньо-переміщеним особам та у пункти обігріву в 
наших селах; 

•про необхідність інформування населення про місця 
розташування укриттів в громаді та про умови їх 
використання; 

•про необхідність інформування населення щодо в 
обов’язковості використання світловідбиваючих 
елементів на одязі в темну пору доби, так як у зв’язку з 
неможливістю увімкнення вуличного освітлення, від 
цього залежить життя та здоров’я учасників дорожнього 
руху. 

 
 
 
 
 

Вічна пам’ять Героям! 
 

Небесним воїном став 
стрілець 95-ї десантно-
штурмової бригади ЗСУ   
Юрій Черняк.  

24 лютого він пішов 
добровольцем на захист 
держави: спочатку до 126 
батальйону тероборони, 
пізніше – в 25 Добровольче 
формування територіальної 
громади. 

З квітня воював на 
передовій в Донецькій 
області, там і загинув 6 

серпня під час бою в селі Долина. 
Пухівці його пам’ятають – Юрій разом з 

дружиною збирав підписи проти незаконної 
забудови острова на Десні. З юних років Юра був 
небайдужим до всього, що відбувалося у 
державі. Він був справжнім патріотом України, 
брав участь у протесті проти останнього 
радянського параду, в Революції на граніті, 
Помаранчевій революції, був поранений під час 
Революції гідності. Він добре знав історію і навіть 
на війні розповідав побратимам історію 
визвольного руху, пояснював, чому для 
збереження України важлива українська мова. 
Йому було 50. Він своїми руками перебудував 
хату в Пухівці, із задоволенням вирощував 
помідори та бамію з момордикою, Був вправним 
рибалкою, бо з дитинства любив ловити хижака. 

Більше не буде зловлених на спінінг 30-
кілограмового сома чи 5-кілограмового судака. А в цьому 

світі більше не буде найкращого батька для сина та 
неповнолітньої донечки, не буде турботливого сина у 
стареньких батьків, коханого чоловіка у дружини, 
найкращого друга, безкорисливого та безвідмовного. 
Юра обожнював спілкування та людей, мав дивовижну 
здібність притягувати й гуртувати навколо себе людей, 
його любили усі, навіть випадкові знайомі. Тепер рідні 
вчаться жити без нього. А на війні продовжує захищати 
Батьківщину його син-доброволець. 

Легкого тобі шляху, воїне світла. 
Дякуємо. 
Черняк Юрій Олександрович народився 23 листопада 

1971 року. Загинув 6 серпня 2022 року. Похований 31 
жовтня 2022 року на новому кладовищі с.Пухівка. 

  
Також 1 листопада на 

Берковецькому кладовищі 
було поховано ще одного 
воїна, життя якого тісно 
переплетене з Пухівкою. 
Гембаровський Геннадій 
Анатолійович народився 24 
листопада 1982 року. 
Проходив службу у в/ч 4017 
(54 бригада, 25 батальйон). 
Давав відсіч ворогу в районі 
Сіверська. В Пухівці 
побудовано дім його батьків. 
В селі залишилося багато його 
друзів та хороших знайомих. 

Вічна Слава Героям! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Життя громади 

Відвідувати ліси – НЕБЕЗПЕЧНО! 
 

Попри те, що на території громади не велися активні бойові дії, відвідування лісів поблизу наших сіл є небезпечним. 
Цьому підтвердженням є низка подій останнього часу. 

18 жовтня за кілька кілометрів від санаторію «Хвиля» було знайдено та знешкоджено касетний боєприпас. Касети 
можуть бути будь-де в лісі. 

Менше, ніж через два тижні  в цьому ж лісі було знайдено і знешкоджено хвостовик ракети. Також очевидці 
говорять, що в лісі натрапили на розтяжку. Враховуючи, що ліси поряд з нами були цікаві диверсійно-розвідувальним  
групам ворога,  небезпечних «подарунків» може бути ще більше.  

Тому слід уникати відвідування лісу! 
Бережіть себе! 



Вітаємо талановиту Катерину Некрашевич із призначенням стипендії голови 
Київської обласної державної адміністрації 

 

Цьогоріч стипендію голови Київської обласної 
державної адміністрації призначено Некрашевич 
Катерині Сергіївні, учениці Погребського ліцею. 

Зі слів Катерини: «Минулого року, коли я була у 
восьмому класі, неодноразово брала участь в 
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових 
дисциплін. І чесно кажучи, це безцінний досвід, 
неймовірні емоції та суттєвий крок на шляху до великого 
майбутнього. Спершу так страшно, важко, нервово, але 
насправді дуже цікаво, захопливо та повчально.  

Мене запитують: «Чи планую я брати участь в 
олімпіадах в майбутньому?» Звісно, що ТАК! Навіть почала 
працювати над науково-дослідницькою роботою МАН! 
Адже цей досвід дуже важливий для мене, він став 
своєрідним поштовхом для розвитку та планування мого 
життя!»  

Вітаємо із заслуженою винагородою Катерину та її 
наставника Чиж Тетяну Віталіївну! 

Бажаємо не зупинятися на досягнутому, пізнавати 
нове. Успіхів, натхнення, нових перемог! 

Придесення пишається вами! 
 
 
 

Нові стінописи в громаді 
 

Українці – талановитий народ, який любить красу і 
завжди працює над її створенням. Наша громада є тому 
прикладом. Автобусні зупинки в Рожнах та Зазим’ї, які 
яскравими фарбами розмалювали Тетяна Бердник та 
Ольга Машевська, є тому підтвердженням. На даний час 
пані Ольга з однодумцями вже завершили розпис 
чотирьох зупинок (на Деснянській, біля школи, біля мосту 
та біля клумби).  

 
В Погребах теж є активна жителька та художниця, яка 

своєю працею приносить в Придесення красу. Кілька 
місяців тому мама учня другого класу Погребського ліцею 

Бабенко Оксана Анатоліївна зробила квітковий розпис 
фасаду школи. Та на цьому її натхнення не закінчується. 
Нещодавно художниця завершила другий стінопис. З боку 
футбольного поля на стіні з’явився малюнок на футбольну 
тематику.  

Футбол є найпопулярнішим видом спорту в громаді. В 
футбольних секціях Придесення займається понад сотня 
дітей, а на погребському футбольному полі зі штучним 
покриттям ледь не щомісяця проходять різні дитячі 
турніри, в яких беруть участь діти з Броварського району 
та міста Києва. 

Сподіваємося, що новий стінопис не тільки стане 
прикрасою села, але й буде надихати юних спортсменів 
навчатися азам футболу та прищеплювати в собі любов до 
спорту і здорового способу життя. 

Дякуємо художницям за створення краси в нашій 
громаді!



Нічні пожежі в Зазим'ї та Великій Димерці 
 

У ніч на 28 жовтня броварські рятувальники з 21-ДПРЧ 
гасили пожежі в Зазимській та Великодимерській 
громадах. 

27 жовтня близько 21:30 в Зазим'ї на вул. Остапа Вишні 
на території приватної садиби трапилось загорання 
металевого вагончика розміром 8х3 м. Броварським 
працівникам ДСНС приборкувати вогонь допомагали 
сільські пожежні команди з Погребів та Зазим'я.  

Пожежу загасили близько 22:00. На щастя, ніхто не 
постраждав, але вогонь знищив речі домашнього вжитку 
та дерев'яну обрешітку металевої конструкції вагончика. 

У ніч на 28 жовтня близько 01:30 два відділення 21-
ДПРЧ вже мчали у Велику Димерку на вул. Щорса.  

За повідомленням диспетчерів, за цією адресою горіла 
двоповерхова господарча будівля розміром 15х5 м. Уже 
на місці виклику броварські та богданівські пожежники 
з'ясували, що вогонь охопив весь дах будівлі. 

Близько години знадобилось працівникам ДСНС, аби 
повністю загасити пожежу. На щастя, обійшлося без 
людських жертв, але дах господарської будівлі повністю 
знищено.  

Будьте обережні! 
Слідкуйте за системами опалення своїх будинків!

 

Джерело: сайт «Трибуна-Бровари» за матеріалами Броварського 
районного управління ГУ ДСНС України в Київській області 

 

Підтоплення в селі Погреби 
 

З початку жовтня по 
енергетичних об’єктах України 
було завдано низку ракетних атак 
російськими військами. З метою 
стабілізації енергетичної системи 
було прийнято рішення про 
збільшення потужностей 
гідроелектростанцій, в результаті 
чого відбулося підняття рівня води 
в річні Десна та її притоках. Деякі 
приватні угіддя та дороги біля 
річки Кодак в селі Погреби було 
підтоплено. 

13 жовтня відбулася нарада за 
участю керівництва Київської 
обласної державної адміністрації, 
управління ДСНС Київщини та 
компанії Укргідроенерго, до 
підпорядкування якої належить 
Київська ГЕС. Присутній на 
засіданні Ткачук Андрій 
Леонідович (начальник відділу з питань надзвичайних 
ситуацій, цивільного захисту населення, мобілізаційної та 
правоохоронної діяльності Зазимської сільської ради) 
детально розповів учасникам наради критичну ситуацію, 
яка на той момент мала місце в громаді – особливо з 
підтопленням доріг, земельних ділянок та 
домогосподарств в районі річки Кодак (Погреби). Його 
слова підтвердили учасники наради від міста Київ, які теж 
знають нашу проблему. 

Але, на жаль, наша громада 
знаходиться в прогнозованих зонах 
під час паводкових процесів і 
керівництво громади не має 
можливості вирішити питання 
підтоплення в умовах, що зараз 
склалися. Адже підтоплення є 
наслідком цілеспрямованих дій 
Укргідроенерго задля генерування 
необхідної кількості електроенергії, 
тобто забезпечення електроенергією 
критичних об’єктів інфраструктури 
нашої держави.  

Керівництво Укргідроенерго 
повідомило, що такий рівень води 
буде зберігатися ще близько двох 
тижнів. Також можливе незначне 
підняття цього рівня. Тривалість 
роботи Київської ГЕС в такому ритмі 
залежить від відновлення деяких 
енергетичних об’єктів в Україні, що 

дозволить стабілізувати енергетичну систему держави. 
За кілька тижнів ситуація з рівнем води в річці Десна 

була стабілізована. В результаті наступних ударів по 
енергооб’єктах України близько 40% енергетичної 
системи держави було виведено з ладу або знищено. З 
цієї причини на більшій частині держави, зокрема, в 
Київській області запроваджено віялові відключення 
електроенергії. 

 
 
 

Молодіжна рада досягнула своєї цілі 
 

16 жовтня 2022 року в с.Погреби Молодіжною радою 
при Зазимській сільській раді було проведено 
благодійний захід до Дня захисника і захисниці України. 

Сценарій свята був побудований на козацький 
тематиці, завдяки чому гості могли відвідати кожну з 
восьми Січей, які існували за часів козацтва. Отаман 

кожної Січі підготував випробування, за які учасники 
отримували подарунки. Тут були: армреслінг, кидання 
фітнес-м’ячів, перетягування канату, розбір-збір автомату, 
декламування віршів про Україну, одягання на швидкість 
у національне вбрання. Також красуні з Придесення 
зробили показ моди, метою якого було показати всім 



присутнім, що національна 
тематика в одязі це сучасно і 
стильно. 

Наприкінці заходу на всіх 
чекав патріотичний флешмоб з 
розвіюванням димів синього 
та жовтого кольорів. 

Також гості могли 
переглянути світлини з фронту 
на виставці «Війна очима 
наших воїнів». Окрім цього, 
було представлено фотозону, 
де кожен міг приміряти на собі 
національний одяг. Діти могли 
пограти в дартс та поскладати 
патріотичні пазли. 

Метою заходу був збір 
коштів на придбання 
тепловізорів. На жаль, через 
повітряну тривогу свято 
довелося розпочати на годину 
пізніше від запланованого часу. Це, а також збільшення 
частоти російських ракетних обстрілів, спричинили те, що 
захід відвідало дуже мало людей. Але навіть попри це, 
нам вдалося зібрати кошти на тепловізор. 

За рахунок заходів, які Молодіжна рада провела за 
останні два місяці (День молоді, кінопокази та День 
захисника і захисниці України), вже увечері 16 жовтня 
молодь оперативно придбала тепловізор та передала 

через волонтерів на передову, де 
проходить службу один з наших 
військових.  

Завдяки людям, які робили свої 
внески, ми змогли придбати прилад 
нічного бачення, який, впевнені, врятує 
життя багатьох наших військових.  

Молодіжна рада дякує працівникам 
Зазимської сільської ради, КЗ «Центр 
культури, дозвілля і спорту» та 
Добровольчому формуванню Зазимської 
територіальної громади за допомогу в 
організації та проведенні благодійного 
заходу.

 
 
 
 

Привітання сільського голови з Днем захисника і захисниці України 
 

14 жовтня 2022 року ми святкуємо багато свят: День 
захисника і захисниці України, День козацтва, Свято 
Покрови. Цього дня в громаді було заплановано провести 
захід для військових та членів ДФТГ Придесення. Однак, 
через посилення російських ракетних обстрілів, Зазимська 
сільська рада була вимушена відтермінувати захід. Але 
деякі плани все ж вдалося виконати. Керівництво громади 
завітало до сімей загиблих військових нашої громади та 
до поранених воїнів. 

Вашій увазі текст і відео привітання сільського голови 
Крупенка Віталія Вікторовича. 

«Шановні жителі Зазимської сільської 
територіальної громади! 

Сьогодні, 14 жовтня, в Україні свято, яке в цьому році 
набуло особливо важливого змісту і значення. Це свято 
нескорених, незламних духом, хоробрих серцем людей, 
славних нащадків козацького роду – захисників та 
захисниць України. Свято тих, завдяки кому наша 
Держава є незалежною і соборною, а ми – маємо 
можливість жити та вірити в мирне і світле майбутнє! 

Я дякую вам, наші мужні чоловіки і жінки, за вашу 
титанічну працю в обороні України та відстоюванні 
наших територій. Луганщина, Донеччина, Запоріжчина, 
Херсонщина, Миколаївщина, Харківщина, Автономна 
республіка Крим – це Україна! І ви робите все можливе і 
неможливе, щоб у кожному місті, містечку, селищі, селі 
якомога швидше замайорів синьо-жовтий прапор! 

Низький вам за це уклін! 
Цього дня ми планували провести захід в нашій 

громаді для наших добровольців з Добровольчого 
формування Зазимської громади та військовослужбовців 
з Придесення, щоб відзначити їх та подякувати за їхній 
внесок в безпеку громади та захист України. На жаль, 
посилення ракетних обстрілів росіян змусило нас 
відтермінувати цей захід. 

Однак деякі наші задуми ми не можемо і не будемо 
переносити – сьогодні ми відвідали родини воїнів, які 
загинули на цій страшній війні, а також завітали до 
поранених військових нашої громади та до їхніх батьків. 

Дякуємо батькам за виховання дітей – наших мужнів 
захисників! 

В усі часи заступницею українського народу, 
покровителькою козаків та військових вважалася 
Пресвята Богородиця, яку також сьогодні вшановують 
українці. То ж хай вона береже кожного, хто любить 
Україну, бореться за її свободу і незалежність, 
волонтерить, лікує, рятує, відновлює 
електропостачання, забезпечує зв’язком. 

Принагідно вітаю жителів сіл Пухівка та Літки з 
Храмовим святом! 

Минулого року саме в цей день ми започаткували 
хорошу традицію. Тоді Рожнівська медамбулаторія 
отримала  новий автомобіль сімейної медицини. 
Сьогодні новенький транспорт отримала Пухівська 



медамбулаторія. Сподіваємося, що це лише покращить 
якість та рівень надання медичних послуг в наших селах. 

Ще раз всіх вітаю зі святом Дня захисника і захисниці 
України, Днем козацтва та Святом Покрови. 

Хай наші воїни будуть живі, здорові та повні сил. Хай 
їх ніколи не покидає козацький дух! Хай Пресвята 

Богородиця захищає своїм покровом від ворожих ракет 
та куль! 

Твердо віримо в перемогу України! 
Україна була, є і буде! 
Слава Україні! Слава нашим захисникам!»

 
 
 

Питання зв’язку в громаді 
 

1 листопада 2022 року відбулася нарада за участю 
Зазимської сільської ради та інтернет-провайдерів і 
операторів мобільного зв’язку в громаді. 

З представників компаній мобільного зв’язку були 
присутні співробітники Київстар та Lifecell (через повітряну 
тривогу, яка передувала зустрічі, не зміг потрапити на 
зустріч представник Vodafone). Головним питанням, яке 
підіймалося в спілкуванні з ними, було забезпечення 
роботи базових станцій мобільного зв’язку (мобільних 
вишок) на випадок тривалих відключень електроенергії. 
Представники операторів повідомили, що поточних 
потужностей вистачає на кілька годин автономної роботи. 
З метою збільшення автономності роботи вишок 
мобільного зв’язку, співробітники Київстар та Lifecell 

запропонували, щоб громада забезпечила кожну базову 
станцію електрогенераторами, з дозволу операторів 
підключила їх до станцій та підтримувала їх роботу. 
Враховуючи, що на території громади знаходиться 
близько 20 мобільних вишок всіх операторів, громада не 
має можливості закупити необхідну кількість генераторів 
та пального до них. Однак було прийнято рішення, що у 
випадку настання надзвичайної ситуації оператори 
підключать електрогенератор до кількох базових станцій, 
щоб на території наших сіл був хоча б мінімальний зв’язок. 

Ситуація з провайдерами інтернет-зв’язку є набагато 
кращою. Практично в усіх є генератори для підтримки 
роботи мереж, або є можливість швидкої заміни 
акумуляторів. 

 
 
 
 

Зустріч Епіфанія з представниками Придесення 
 

Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України 
Епіфаній 4 жовтня 2022 року прийняв у своїй резиденції – 
Митрополичому домі представників громад Київщини, які 
нещодавно приєдналися до автокефальної Української 
Православної Церкви. 

У зустрічі також взяв участь секретар Київської єпархії 
протоієрей Михаїл Лесюк. 

Предстоятель поспілкувався 
з гостями та вручив відповідні 
укази представникам громад 
сіл Рожни й Пухівка Київської 
області, які у вересні цього року 
на загальних зборах прийняли 
рішення послідувати Томосу 
про автокефалію та доєднатися 
до Православної Церкви 
України. 

Окрім того, Його Блаженство 
відзначив церковними 
нагородами представників 
громади села Зазим’я. 

«Кожна громада – це 
частинка нашої спільної 
домівки України. Тож ми разом, 
в лоні єдиної Церкви, маємо 
славити Бога та молитися за 

перемогу над російськими окупантами, які зазіхають не 
лише на нашу землю, а й на історію та духовну складову. 
В єдності ми неодмінно проженемо супостатів і захистимо 
майбутнє наступних поколінь українців», – зокрема сказав 
Митрополит Епіфаній.  

                                                                                                           
                                                                                           Джерело: Пресслужба Київської Митрополії 

Української Православної Церкви (ПЦУ) 
 



 
 
 

Плей-оф «Кубку Патріотів» 
 

Зі збільшенням меж Броварського 
району змінився і формат футбольного 
чемпіонату. Також на вигляд змагань 
вплинула війна. Таким чином, район в нових 
адміністративних межах був поділений на 
дві зони – в зоні А грали команди «старої» 
Броварщини, а до зони Б було включено 
футбольні колективи з Березані та  
Баришівської і Згурівської громад. 

Основна частина турніру, який отримав 
назва «Кубок Патріотів», проходила з червня 
по вересень. Перші та другі місця кожної 
зони вийшли до плей-оф. 

30 жовтня 2022 року було проведено 
перші півфінальні матчі. Зранку ФК 
«Калинівка» на виїзді переграла ФК 
«Трубіж» з села Коржі з рахунком 1:6. 

Через кілька годин на погребському 
стадіоні місцева ФК «Десна» приймала ФК 
«Авангард» Бзів з Баришівщини. Команди 
показували відносно рівну гру. В першому таймі незначна 
перевага була на боці господарів, які демонстрували 
хороші комбінації в атаці та несли суттєву загрозу 
авангардівським воротам. В першій половині другого 
тайму деснянці хоч і наближалися дуже близько до воріт 
суперника, але все ж команда із Бзова завдавала більш 
небезпечні удари в площину воріт. На один з таких ударів 
професійно зреагував деснянський воротар – Гришаков 

Юрій в падінні перевів м’яч в поперечину, після чого 
шкіряний відбився об газон біля лінії воріт. Деякі 
вболівальники гостей вже навіть встигли зрадіти голу, але 
голу не було.  

Єдиний гол під завершення матчу за «Десну» забив 
Бондаренко Володимир. 

На матчі було зафіксовано понад 300 вболівальників. 
Матчі-відповіді заплановано на 6 листопада 2022 року. 

 
 
 

Дмитро Ловчинський – срібний призер світової універсіади 
 

Наприкінці вересня в Туреччині проходили всесвітні 
студентські змагання з різних видів спорту (універсіада) – 
UNIVERSITY WORLD CUP COMBAT SPORTS. Серед боксерів 
громаду Придесення у складі збірної команди України 
представляв Ловчинський Дмитро (92+кг), випускник 
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного 
університету імені Г. Сковороди, якого тренує Заслужений 
тренер України Поліщук Олександр. 

В першому бою Дмитро переміг представника 
Туреччини, а в другому – українського боксера. У 
фінальному бою знов довелося битися з турком. Бій був 
досить рівним, але все ж фортуна була на боці 
номінального господаря. Таким чином, Ловчинський 
Дмитро завоював срібну нагороду. 

За підсумками фінального дня збірна команда України 
з боксу серед студенів завоювала: 

•4 золотих; 
•6 срібних; 
•3 бронзі нагороди. 
У підсумку збірна команда України з боксу серед 

студентів посіла: 
•1-ше командне місце серед чоловіків; 
•2-ге командне місце серед жінок; 
•1-ше загальнокомандне місце по здобутим медалям; 

•2-ге загальнокомандне місце серед чоловіків та 
жінок. 

Вітаємо нашу команду боксерів, вітаємо всіх українців 
з цим високим досягненням! 

Вітаємо нашого Діму з гідним виступом на 
міжнародних змаганнях! 

Спорт 



Марія Ловчинська – чемпіонка Європи 
 

Українська боксерка, жителька села Зазим’я, Марія 
Ловчинська взяла участь у фіналі чемпіонату Європи-2022 
з боксу у ваговій категорії 81 кг. У вирішальному бою, який 
відбувся 22 жовтня, вона перемогла представницю 
Азербайджану Айнур Рзаєву. 

Марія Ловчинська є вихованкою «тренера чемпіонів» 
Заслуженого тренера України Олександра Поліщука. 

За ці видатні досягнення вона удостоєна почесного 
звання Заслужений майстер спорту України! 

Це золото чемпіонату Європи стало першим у кар’єрі 
Марії. Раніше вона брала золото на молодіжному  
Чемпіонаті Європи 2018 року, а також срібло на 
Чемпіонаті Світу 2018 року. 

Українки посіли друге загальнокомандне місце на 
турнірі, який відбувся в Будві (Чорногорія). 

За підсумками змагань жіноча збірна України здобула 
на турнірі 6 медалей — 3 золоті, 1 срібну та дві 

бронзові. (на фото) У командному заліку українки стали 
другим, поступившись ірландкам лише за кількістю 
«срібла». У трійці найкращих знайшлося місце й команді 
Болгарії. До речі, золоті нагороди на цьому рівні українки 
вибороли вперше з 2014 року. 

Золото 
•Тетяна Коб (52кг); 
•Анастасія Ковальчук (54кг); 
•Марія Ловчинська (+81кг); 
Срібло 
•Марія Бова (63кг); 
Бронза 
•Анастасія Черноколенко (75кг); 
•Раїса Піскун (81кг).  
За фінальним поєдинком слідкувало все Придесення. 

Після закінчення бою сільським голова Віталій Крупенко з 
радістю написав на своїй сторінці у фейсбуці: 

«Нині вся наша Держава переживає складний час. Ми 
дякуємо Богу і ЗСУ за кожен прожитий день. Дякуємо за 
кожну хорошу новину, позитивну емоцію, посмішку, яку 
можемо чути, відчувати, бачити. 

Сьогоднішній день для України та, зокрема, для нашої 
громади наповнений радістю і гордістю. 

Наша землячка Ловчинська Марія в фінальному бою з 
азербайджанською спортсменкою здобула перемогу в 
чемпіонаті Європи з боксу серед жінок. 

Жителька Зазимської сільської територіальної 
громади стала кращою на континенті! Це неймовірно! 
Це супер! 

Марія, твоя перемога в час, коли Україна бореться за 
право на існування, має величезну цінність. Дякуємо за 
фантастичні емоції, які зараз переповнюють нас, та за 
щирі радісні усмішки, які з‘явилися на наших обличчях. 

Вітаємо тебе з перемогою! 
Ми пишаємося тобою! 
Ти – гордість нашої спортивної України!»

 
 
 

Успішний виступ вихованців БК «МОЛОТ» 
 

28-30 жовтня в Хмельницькому 
проходив Всеукраїнський турнір з 
боксу на призи Заслуженого Тренера 
України Чумакова Анатолія 
Миколайовича! 

БК «МОЛОТ» представляли шість 
боксерів, серед яких Радченко 
Роман з с.Пухівка. Роман став 
переможцем змагань в своїй 
категорії. 

Дякую насамперед за довіру 
батькам та боксерам!  

Дякую селищному голові 
Калинівської селищної ради Булкоту 
В.С., сільському голові Зазимської 
сільської ради Крупенку В.В., 

старості с.Пухівка Писаренко А.Г., 
Президенту БК «МОЛОТ», депутату 
Броварської районної ради Єрченку 
С.І., депутату Київської обласної 
ради Москаленку Ю.О., депутату 
Калинівської селищної ради 
Семиногу О.М. 

Дякую за підтримку та допомогу 
в транспорті Соломянюк Юлії! 

Окремо дякую тренерам БК 
«МОЛОТ» Соломянюк В.О. та Кеушу 
Д.О. за допомогу в підготовці 
боксерів! 

Дякую нашим Збройним Силам 
України! 

Джерело: за матеріалами Павлика Олександра 



 
 
 

Повертаємося до старих правил 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. З 14 листопада 2022 року збір 
відбувається за старими («довоєнними») правилами, 
тобто раз в тиждень в кожному селі. 

Побутове сміття виставляти з 06:00 до 09:00 ранку 
вказаного дня. Сміття в БРЕНДОВАНОМУ  пакеті компанії 
ТОВ «Селтік ТБО» виставляти біля свого будинку. Якщо ви 
проживаєте по вузькій важкопроїзній вулиці, то потрібно 
винести пакет зі сміттям до найближчої вулиці, на якій 

доступний проїзд великих автомобілів без створення 
незручностей для інших учасників дорожнього руху. 

Графік збору НЕсортованого сміття компанією ТОВ 
«Селтік ТБО»: 

-Рожни – кожен понеділок; 
-Літки, Літочки, Соболівка – кожен вівторок; 
-Пухівка – кожна середа; 
-Зазим’я – кожен четвер; 
-Погреби – кожна п’ятниця. 
За деталями звертайтеся до відповідального за роботу 

компанії «Селтік» в Зазимській територіальній громаді – 
Галицького Олександра Анатолійовича, 067-487-81-90. 

 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. 

Деталі за телефоном  097-178-37-95, Кухтик Яна.
 
 
 
 

ЗБЕРЕЖІТЬ СВОЄ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я! 
БУДЬТЕ ПОМІТНИМИ НА ДОРОЗІ! 

 

В осінньо-зимовий період питання безпеки на дорозі 
стає ще більш актуальним. Темніє рано, але рух людей та 
велосипедистів по вулиця ще триває. Якщо раніше 
вуличне освітлення ще покращувало видимість, то зараз, 
коли ми економимо електрику і не працює вуличне 
освітлення, побачити пішохода чи велосипедиста на 
узбіччі стає дуже складно. 

 
Трохи математики. 
Дозволена швидкість в межах населеного пункту 50 

км/год (14 м/с). Але в більшості випадків автомобілі їдуть 
щонайменше 70 км/год (19 м/с), а то й 90 км/год (25 м/с) 
– особливо на міжсільських трасах, де, між іншим, не 
настільки добре розвинена мережа вуличного освітлення. 
Вчені довели, що в середньому для реакції водія потрібно 
2 секунди (1 секунда, щоб побачити перешкоду, і ще 1 
секунда – на вчинення дії). За ці 2 секунди автомобіль 
встигає проїхати 30-50 метрів, перш ніж оминути 
перешкоду. А якщо потрібно ще й загальмувати, то до 
повної зупинки автомобіля ще додається щонайменше 30 
метрів. 

Така ситуація збільшує небезпеку наїзду автомобіля на 
пішохода чи велосипедиста в темний час доби. 

Але таких випадків можна уникнути. Це в першу чергу 
залежить від самих пішоходів та велосипедистів. Чим 
яскравіший одяг, тим ви більш помітні на дорозі. 

А якщо ви одягаєте на себе світловідбиваючі елементи, 
то видимість збільшується до 150 метрів, а з дальнім 
світлом – до 300-400 метрів. 

Для прикладу: за останні декілька років в Фінляндії 
жоден (!) нічний пішохід з світловідбивачами не загинув 
на дорозі. 

Прохання до всіх пішоходів та велосипедистів: 
ВИКОРИСТОВУЙТЕ ФЛІКЕРИ! 

Флікер – це спеціальний світлоповертаючий 
елемент, який яскраво світиться в світлі 
автомобільних фар та служить для підвищення 
видимості пішоходів, велосипедистів, дитячих колясок 
на дорогах в сутінках, темний час доби. 

Автомобілісти, будьте, будь ласка, теж уважні на 
дорогах! І не перевищуйте швидкість. Особливо в 
темний час доби! 

 
 
 

Про важливість енергозаощадження 
 

На виконання доручення Прем’єр-міністра України 
Дениса Шмигаля від 16.10.2022 № 28200/0/1-22, 
Міністерство енергетики України надає пропозиції щодо 
заходів стосовно економного використання 
електроенергії населенням, підприємствами, установами 
та організаціями в період воєнного стану: 

•Зменшити електроспоживання в години 
максимального навантаження (в період з 08:00 до 11:00 та 
з 17:00 до 22:00); 

•Промисловим підприємствам переглянути режим 
роботи та забезпечити перенесення роботи однієї зміни в 
нічні години доби. Попередньо погодити такий режим 

Оголошення 



роботи з органами виконавчої влади. Кожному споживачу 
вказати величину зниження споживання електричної 
потужності в період з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00; 

•Забезпечити промисловими підприємствами з 
безперервним циклом роботи самостійного зниження 
споживання електричної енергії в період з 8:00 до 22:00 
мінімум на 10% від добового споживання. Кожному 
споживачу вказати величину зниження споживання 
електричної потужності; 

•Підприємствам, організаціям, установам розглянути 
можливість щодо забезпечення використання власних 
джерел живлення, у тому числі альтернативних з метою 
зниження електроспоживання в години максимального 
навантаження з 8:00 до 11:00 та з 17:00 до 22:00; 

•Підприємствам, організаціям, установам вжити 
заходів для зменшення кількості (площі) опалюваних та 
освітлюваних приміщень, оптимізувати режими робочого 
часу з максимальним переведенням на дистанційну 
форму роботи тощо.

 
 
 

Про систему протиповітряної оборони 
 

З метою недопущення виявлення окупаційними 
військами російської федерації місцезнаходження систем 
Протиповітряної оборони (ППО) Збройних Сил України, 
просимо дотримуватися таких рекомендацій: 

•До завершення повітряної небезпеки утриматися від 
повідомлень як про здобутки української ППО, так і про 
ураження, що завдав ворог. Така інформація впливає на 
планування подальших повітряних атак з боку рф. 

•Утриматися від комунікації до виходу офіційної 
позиції на ресурсах Київської обласної військової 
адміністрації або начальника Київської обласної 
військової адміністрації. 

•Не викладати фото- та відеоматеріали, що показують 
роботу української системи ППО, відео з ракетами, що 
летять, або моменти влучання снарядів. 

•Не називати точне місце ураження (включно з 
населеним пунктом), оскільки таким чином ворог 
намагається виявити місцезнаходження ППО. 

•Для об’єктів цивільної інфраструктури дотримуватися 
«правила трьох годин». Тобто навіть після відбою 
повітряної тривоги оприлюднювати результати ураження 
цивільної інфраструктури можна тільки через 3 години 
після влучання. 

•Не давати фото та відео обстрілу будь-яких об’єктів 
населених пунктів. В жодному разі не давати 
неперевірену інформацію про потерпілих чи загиблих. 

•Навіть після завершення тривоги не знімайте в 
прямому ефірі з місць подій, не показуйте рівень 
пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури – це може 
привести до повторних ударів ворога. 

•Просимо у своїх повідомленнях використовувати 
заклик до місцевого населення робити фото- та 
відеофіксацію і у жодному разі не викладати ці кадри в 
соціальних мережах та ЗМІ, адже це коригування вогню 
для ворога. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 
Бажаємо міцного Вам 

здоров’я! 
 

Благодійна організація «Волонтерський рух» спільно з КНП 
«ЦПМСД» Калинівської селищної ради забезпечує 
безкоштовний виїзд медичної бригади в населені пункти 
Зазимської громади. Будуть надаватися консультації та 
обстеження лікарями: ендокринолог, кардіолог та невролог за 
наступним графіком в медичних амбулаторіях та за 
попереднім записом за телефонами: Погреби (096-200-32-71), 
Зазим’я (097-836-04-51), Пухівка (073-036-98-90), Рожни (098-
908-06-95), Літки (097-942-25-34), Літочки (098-908-77-01). 

Час роботи бригади з 10:00 до 14:00. Максимальна кількість 
пацієнтів на одного спеціаліста – 20 чоловік. 

Графік: 
08.11.2022 – Літки – ендокринолог, невролог 
09.11.2022 – Літки – ендокринолог, кардіолог 
10.11.2022 – Рожни – ендокринолог, невролог 
11.11.2022 – Рожни – ендокринолог, кардіолог 
14.11.2022 – Пухівка – ендокринолог, невролог 
15.11.2022 – Пухівка – ендокринолог, кардіолог 
16.11.2022 – Зазим’я – ендокринолог, невролог 
17.11.2022 – Зазим’я – ендокринолог, кардіолог 
18.11.2022 – Літочки – ендокринолог, кардіолог 
21.11.2022 – Погреби – ендокринолог, невролог 
22.11.2022 – Погреби – ендокринолог, кардіолог 
 
 



Створено вайбер-канал «Вісник Придесення» 
 

З метою надання населенню 
Зазимської сільської територіальної 
громади оперативної, важливої та 
корисної інформації існують 
сторінки та канали в різних 
соціальних мережах і месенджерах. 

 Сайт Зазимської СТГ: https://zotg.gov.ua 
 Facebook-група «Вісник Придесення»: 

https://www.facebook.com/groups/971852416253836 
 Telegram-канал «Вісник Придесення»: 

https://t.me/visnyk_d 
 Viber-канал «Вісник Придесення»: для приєднання 

скористайтеся QR-кодом 

 Instagram-сторінка «Вісник Придесення»: 
https://www.instagram.com/visnyk_d/ 

 YouTube-канали: 
KRYVOBOK – 

https://www.youtube.com/channel/UCqXD6tegutCGhrhq5i
DSN3g  

 Громада Придесення – 
https://www.youtube.com/channel/UCuzavz5lnA9IwD-
ckBVvfAQ 

Підписуйтеся на офіційні інформаційні джерела 
громади Придесення. 

Популяризуйте їх: коментуйте, діліться ними на своїх 
сторінках та зі своїми друзями! 

Користуйтеся лише офіційною інформацією! 
 

 

 

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

 

Пиндюра Віктор Васильович, с.Пухівка – 21 жовтня – 60 р. 
Різаненко Ольга Миколаївна, с.Пухівка – 21 жовтня – 60 р. 
Яринка Олександр Андрійович, с.Пухівка – 23 жовтня – 60 р. 
Поповський Віктор Миколайович, с.Пухівка – 24 жовтня – 60 р. 
Михайленко Віктор Васильович, с.Пухівка – 14 жовтня – 70 р. 
В’юн Раїса Петрівна, с.Пухівка – 23 жовтня – 70 р. 
Смолін Ольга Олександрівна, с.Пухівка – 1 жовтня – 75 р. 
Коростишевський Олександр Олександрович,Пухівка-8.10-75р. 
Волок Зінаїда Степанівна, с.Пухівка – 6 жовтня – 85 р. 
Петренко Антоніна Федорівна, с.Пухівка – 22 жовтня – 85 р. 
Барбон Ганна Іллівна, с.Пухівка – 1 жовтня – 90 р. 
Ніколаєв Костянтин Вікторович, с.Пухівка – 27 листопада – 60 р. 
Галушкіна Надія Михайлівна, с.Пухівка – 5 листопада – 65 р. 
Шовкун Михайло Омелянович, с.Пухівка – 12 листопада – 65 р. 
Герасименко Валентина Олександрівна, с.Пухівка – 21.10–65 р. 
Якуша Василь Васильович, с.Пухівка – 22 листопада – 65 р. 
Білецький Дмитро Олександрович, с.Пухівка – 12.11– 70 р. 
Гетьман Ольга Олександрівна, с.Пухівка – 13 листопада – 70 р. 
Труба Дмитрій Михайлович, с.Пухівка – 4 листопада – 75 р. 
Клімчук Леонід Кирилович, с.Пухівка – 13 листопада – 85 р. 
Різаненко Ганна Григорівна, с.Пухівка – 3 листопада – 90 р. 
Булах Ганна Федорівна, с.Літочки – 6 листопада – 85 р. 
Краєв Валерій Валентинович, с.Літочки – 3 листопада – 60 р. 
Бірса Григорій Петрович, с.Літочки – 12 жовтня – 60 р. 
Гайдак Григорій Михайлович, с.Літочки – 3 листопада – 65 р. 
Гайдак Катерина Олексіївна, с.Літочки – 5 жовтня – 65 р. 
Широн Ігор Євгенович, с.Літочки – 23 листопада – 65 р. 
Гапон Світлана Олександрівна, с.Літочки – 3 жовтня – 65 р. 
Кримець Мотрона Олексіївна, с.Рожни – 7 жовтня – 90 р. 
Мехед Валентина Яківна, с.Рожни – 17 жовтня – 85 р. 
Анупрієнко Ніна Василівна, с.Рожни – 12 жовтня – 70 р. 
Мальцева Тетяна Григорівна, с.Рожни – 4 листопада – 65 р. 
Нестеренко Сергій Федорович, с.Рожни – 19 жовтня – 60 р. 
Поліщук Віра Дмитрівна, с.Рожни – 31 жовтня – 60 р. 
Довгодько Михайло Григорович, с.Рожни – 11.11 – 60 р. 
Сахно Олена Василівна, с.Літки – 4 жовтня – 60 р. 
Домашенко Ірина Миколаївна, с.Літки – 10 жовтня – 60 р. 
Толочко Людмила Іванівна, с.Літки – 15 жовтня – 60 р. 

Іщенко Любов Миколаївна, с.Літки – 18 жовтня – 60 р. 
Шкіра Світлана Василівна, с.Літки – 20 жовтня – 60 р. 
Камінецька Тетяна Мечеславівна, с.Літки – 7 жовтня – 65 р. 
Попович Олександра Володимирівна, с.Літки –19 жовтня–65 р. 
Камінецький Віктор Карлович, с.Літки – 25 жовтня – 65 р. 
Мажуль Микол Миколайович, с.Літки – 26 жовтня – 65 р. 
Денисенко Валентина Іванівна, с.Літки – 29 жовтня – 65 р. 
Гончар Юрій Іванович, с.Літки – 31 жовтня – 65 р. 
Грицаєнко Віталій Васильович, с.Літки – 15 листопада – 65 р. 
Андрієнко Галина Петрівна, с.Літки – 6 листопада – 65 р. 
Руденко Галина Миколаївна, с.Літки – 4 листопада – 65 р. 
Добровольський Микола Васильович, с.Літки –27 жовтня–70 р. 
Татаринова Катерина Миколаївна, с.Літки – 6 листопада – 75 р. 
Погиба Марія Пантеліївна, с.Літки – 20 жовтня – 75 р. 
Моця Віктор Васильович, с.Літки – 21 жовтня – 80 р. 
Музиченко Олексій Андрійович, с.Літки – 23 листопада – 80 р. 
Музиченко Олександр Дмитрович, с.Літки – 7 листопада –85 р. 
Кабан Надія Петрівна, с.Літки – 10 листопада – 85 р. 
Кирилюк Володимир Анатолійович, с.Зазим’я–14 жовтня–60 р. 
Стрельченко Тетяна Євгеніївна, с.Зазим’я – 6 жовтня – 60 р. 
Карсим Віра Михайлівна, с.Зазим’я – 2 листопада – 60 р. 
Швачко Віталій Григорович, с.Зазим’я – 2 жовтня – 60 р. 
Мельник  Сергій Миколайович, с.Зазим’я –29 листопада – 60 р. 
Андріанов Володимир Львович, с.Зазим’я – 11 жовтня – 60 р. 
Спичак Марія Дмитрівна, с.Зазим’я – 12 листопада – 60 р. 
Лейба Олексій Іванович, с.Зазим’я – 6 жовтня – 60 р. 
Дмитрук Валентина Григорівна, с.Зазим’я – 12 жовтня – 65 р. 
Щиголь Ольга Миколаївна, с.Зазим’я – 29 жовтня – 65 р. 
Каленіченко Любов Петрівна, с.Зазим’я – 12 жовтня – 65 р. 
Галицький Михайло Васильович, с.Зазим’я – 3 листопада–65 р. 
Карсим Катерина Павлівна, с.Зазим’я – 30 листопада – 65 р. 
Верещагина Валентина Миколаївна,Зазим’я–14 листопада-65р. 
Бакіров Микола Кадирович, с.Зазим’я – 21 жовтня – 65 р. 
Мельникова Валентина Григорівна,Зазим’я–27 листопада–65р. 
Кучерява Ганна Павлівна, с.Зазим’я – 19 жовтня – 70 р. 
Тимченко Володимир Васильович, с.Зазим’я –26 жовтня – 70 р. 
Радченко Василь Іванович, с.Зазим’я – 12 жовтня – 75 р. 

Привітання 



Барбон Анастасія Андріївна, с.Зазим’я – 22 жовтня – 75 р. 
Стрельченко Микола Якович, с.Зазим’я – 17 жовтня – 80 р. 
Росієць Марія Тимофіївна, с.Зазим’я – 29 жовтня – 85 р. 
Машевська Ганна Петрівна, с.Зазим’я – 5 листопада – 85 р. 
Марченко Таїса Василівна, с.Погреби – 8 листопада – 80 р. 
Биков Олександр Дмитрович, с.Погреби – 29 жовтня – 75 р. 
Загура Микола Григорович, с.Погреби – 6 жовтня – 75 р. 
Синчук Надія Іванівна, с.Погреби – 7 листопада – 75 р. 
Улещенко Марія Миколаївна, с.Погреби – 20 вересня – 75 р. 
Якуша Ольга Іванівна, с.Погреби – 24 жовтня – 70 р. 
Литвиненко Микола Ананійович, с.Погреби – 7 жовтня – 70 р. 
Негода Віктор Михайлович, с.Погреби – 20 жовтня – 70 р. 

Касіч Галина Миколаївна, с.Погреби – 28 жовтня – 70 р. 
Вдовенко Михайло Васильович, с.Погреби – 24 вересня – 70 р. 
Яковенко Тетяна Володимирівна, с.Погреби–2 листопада–65 р. 
Улещенко Валентина Олексіївна, с.Погреби – 25 жовтня – 65 р. 
Легкий Микола Захарович, с.Погреби – 24 листопада – 65 р. 
Мірбавіна Ніна Миколаївна, с.Погреби – 9 жовтня – 65 р. 
Марченко Ольга Павлівна, с.Погреби – 28 листопада – 65 р. 
Суховієнко Тетяна Сергіївна, с.Погреби – 6 вересня – 65 р. 
Кладун Микола Васильович, с.Погреби – 25 листопада – 60 р. 
Овсійко Ніна Іванівна, с.Погреби – 28 жовтня – 60 р. 
Гузенко Василь Михайлович, с.Погреби – 27 листопада – 60 р.
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8 листопада відзначав свій 65-річний ювілей 
житель села Погреби  

 
Гринчук Микола Олександрович 

 
Вітаємо члена Броварської районної 

громадської організації «Чорнобильський Спас» 
та активного учасника оборони громади 
Придесення під час повномасштабного 
вторгнення російських окупантів в Україну. 

Бажаємо міцного козацького здоров’я, щастя 
та довголіття! 

Хай наша спільна мрія – Перемога України – 
якнайшвидше здійсниться! 

З повагою 
побратими з «Чорнобильського Спасу» 

 25 вересня святкувала своє 50-річчя 
медсестра Погребської медамбулаторії 

 
Сугоняко Оксана Іванівна 

 
З днем народження, чудовий фахівець своєї 

справи, прекрасна медсестра. Хай працюється 
славно, а живеться цікаво, хай кожен день дарує 
посмішки вдячних пацієнтів, улюблених друзів і 
колег, нехай кожна хвилина і кожна година будуть 
наповнені радістю, натхненням і дивом. Бажаємо 
змін тільки на краще і віри тільки в хороше. 

Будьте здорові та щасливі! 
З повагою 

друзі та колеги 

28 листопада святкує своє 80-річчя вчителька 
Погребської школи 

 
Гречана Лідія Андріївна 

 

Вітаємо чудову вчительку з чудовим ювілеєм! 
Принагідно хочемо подякувати Вам за мудрість та 
життєвий досвід, якими ви ділилися з нами. 

Ми стали хорошими людьми. І в цьому також 
є Ваша заслуга. 

Хочемо побажати Вам ще багато років життя. 
Хай Ваше серце буде міцним, а розум світлим. 

Хай діти та внуки будуть поряд, дарують Вам 
свято своєю підтримкою та словами вдячності і 
любові. 

З повагою 
вдячні учні 

14 жовтня святкує свій 80-й день народження 
вчителька Погребської школи 

 
Кравченко Діна Миколаївна 

 
Шановна наша вчителька. Шкільні роки 

багатьох погребських школярів асоціюються з 
вами – з вашою вимогливістю до дисципліни, 
порядку та належного навчання. Для багатьох Ви 
були і є прикладом хорошої і порядної людини. 

Дякуємо Вам! І хочемо побажати Вам 
довголіття, життєвої енергії та міцного здоров’я! 

Хай кожен Ваш день буде наповнений 
радісними моментами та щирими усмішками! 

 

З повагою 
вдячні учні 

mailto:pogr-pres@ukr.net

