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Місцевий бюджет ледь виконується, але робота в громаді не зупиняється 

 

24 листопада 2022 року відбулася 44 позачергова сесія 
Зазимської сільської ради 8 скилання, до порядку денного 
якої було включено 22 питання, в тому числі, 4 земельних. 

Більшість питань стосувалися місцевого бюджету – 
розподіл бюджетних коштів, поточне та перспективне 
надходження до нього. 

Так, наприклад, було збільшено бюджетні 
призначення: 

-на оплату послуг з поточного ремонту тимчасового 
укриття в с.Зазим’я; 

-на оплату додаткових послуг з поточного ремонту 
тимчасового укриття в с.Літки; 

-на оплату послуг з ремонту та технічного 
обслуговування джерела резервного живлення та 
системи екстреного зв’язку на випадок надзвичайної 
ситуації та ін. 

В основному додаткові кошти на виконання цих робіт 
було отримано шляхом зменшення бюджетних 
призначень на реконструкцію адміністративної будівлі 
Зазимської сільської ради з добудовою актового залу та 
кабінетів. На цей рік було заплановано добудову 
Зазимської сільської ради з метою покращення надання 
адміністративних послуг населенню, однак у зв’язку з 
воєнним станом вже неодноразово доводилося ці 
заплановані кошти спрямовувати на створення об’єктів та 
здійснення заходів цивільного захисту населення. 

Окрім цього, було прийнято рішення про продаж права 
оренди земельних ділянок комунальної власності. Варто 
зазначити, що відкрита процедура з визначення 
переможця отримувача права оренди, що здійснюється за 
допомогою електронного аукціону, дає можливість 
кожному взяти участь в торгах і, таким чином, на 
конкурентній прозорій основі отримувати максимально 
можливі надходження до місцевого бюджету. Також, 
зважаючи на складну економічну ситуацію та з метою 
підтримки місцевого бізнесу, деяких орендарів 
комунальної власності було звільнено від сплати орендної 
плати на різний термін. 

В продовження цього, сільський голова Віталій 
Крупенко зазначив, що зустріч з підприємцями, яка 
відбулася 17 листопада відразу ж почала приносити 
позитивні результати як для громади, так і для самих 
суб’єктів господарювання. Зокрема, вже кілька 
підприємств та приватних підприємців почали процес 
перереєстрації свого бізнесу за місцем здійснення 
господарської діяльності, що дозволить з 1 січня 
збільшити дохідну частину місцевого бюджету за рахунок 

сплати ними податків за місцем здійснення господарської 
діяльності. Також, завдяки покращенню комунікації між 
бізнесом, деякі підприємці пришвидшили вирішення 
окремих питань господарської діяльності, допомагаючи 
один одному.  

В «Різному» Віталій Вікторович повідомив, що почав 
працювати номер телефону оперативного чергового 
громади – як централізований номер телефону щодо 
вирішення низки питань жителів громади. За час роботи 
оперативного чергового громади більшість питань 
стосувалися відключення електроенергії. 

Освітній процес в громаді продовжується стаціонарно 
наскільки це можливо. Ми є одною з небагатьох громади, 
де майже всі освітні заклади мають резервні джерела 
електроенергії, близьке розташування укриттів та очну 
форму навчання. 

Найближчим часом повинен початися ремонт 
приміщення в адмінбудівлі Рожнівського старостинського 
округу, де заплановано відкрити ще одну поліцейську 
станцію. Тим часом третій офіцер громади проходить 
навчальну підготовку. Таким чином, правоохоронна 
діяльність в Придесенні повинна стати більш оперативною 
та ефективною. 

 
Також листопад запам’ятався ще одним рішенням, від 

дотримання якого залежить безпека в громаді. 
У зв’язку зі збільшенням руху великогабаритного 

транспорту, систематичним засміченням проїжджої 
частини автомобільної дороги Т-10-08 при виїзді 
вантажних автомобілів на вказану дорогу із прилеглих 
земельних ділянок та перевезенням будівельного сміття і 
різних земляних сумішей у неналежним чином 
обладнаних автомобілях, з метою безпеки руху та 
мінімізації виникнення аварійних ситуацій 
розпорядженням сільського голови Крупенка Віталія 
Вікторовича у період з 8 листопада 2022 року до 
завершення воєнного стану ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 

-проводити роботи по підсипці земельних ділянок та 
проводити земляні роботи (в тому числі, роботи по зняттю 
та перенесенню ґрунтового покриву) власникам 
земельних ділянок, розташованих вздовж автомобільної 
дороги Т-10-08 Київ-Літочки-Кіпті; 

-завозити на територію Зазимської громади ґрунт, 
земляні суміші, будівельне сміття та інші відходи 
будівництва, в тому числі, утворені внаслідок руйнування 
будівель, спричинених російською збройною агресією в 
Україні. 

 

Щомісячник Зазимської сільської територіальної громади 

Діяльність Зазимської сільської ради 
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Зустріч з підприємцями 
 

У четвер 17 листопада в актовій 
залі санаторію «Хвиля» в теплій 
атмосфері відбулася зустріч влади і 
бізнесу Зазимської територіальної 
громади. 

Мета зібрання: максимальна 
поінформованість суб’єктів 
господарювання про діяльність 
Зазимської сільської ради, про 
використання сплачених податків та 
налагодження ефективної 
комунікації між радою і суб’єктами 
господарювання, поміж 
підприємцями, адже у непрості часи 
потрібно об’єднуватися, допомагати 
один одному. 

Сільський голова Крупенко 
Віталій так прокоментував зустріч: 

«Заповненість зали підтвердила, 
що бізнес з довірою і повагою ставиться до керівництва 
громади, має зацікавленість у діалозі. Ми ж у свою чергу 
завжди готові до співпраці, до сприяння у вирішенні 
проблемних питань. 

Це була перша наша зустріч в такому форматі. 
Зрозуміло, що на території громади є ще багато суб’єктів 
господарської діяльності, які з об‘єктивних причин не 
змогли відвідати наш захід. Тому наступного разу 
обов’язково зберемося значно більшим колективом. А 
сьогодні вдячний кожному підприємцю і підприємству за 
вчасно сплачені податки, за створені робочі місця, за дієву 
підтримку з перших днів війни і дотепер. Адже завдяки 

вам ми облаштовуємо укриття в 
закладах освіти, утримуємо 
первинну медицину, пожежні 
команди, ДФТГ, розвиваємо 
громаду. Дев’ятий місяць війна 
випробовує усіх нас на міцність 
духу, стійкість. Впевнений, що ми 
достойно все здолаємо, якщо 
кожен з нас на своєму місці 

добросовісно і відповідально робитиме все від нього 
залежне у досягненні нашої спільної мети – Перемоги 
України.  

Щира подяка директору санаторію «Хвиля» Анатолію 
Сємьонову за люб’язно надану можливість проведення 
заходу у безпечному місці та всім учасникам зустрічі. 

В єдності наша сила! Разом до Перемоги!  
Також запрошуємо ВСІХ підприємців долучатися до 

наповнення «Каталогу підприємств і підприємців 
Зазимської сільської територіальної громади». За 
допомогою цього збірника ми хочемо продемонструвати 
жителям громади, гостям Придесення, а також всім 
підприємствам, що багато послуг, товарів та робіт можна 
отримати в наших селах. Зараз Каталог є лише в 
електронному вигляді. Коли зберемо відповідну 
інформацію хоча б про 100-150 підприємств, то будемо 
вирішувати питання щодо друку та розповсюдження, з 
метою ефективного та дієвого рекламування місцевих 
суб’єктів господарювання». 

Каталог можна переглянути за посиланням через qr-
код. 

 
 

 

Процес приєднання до ПЦУ триває 
 

Початок повномасштабного вторгнення російської 
федерації активізував процес приєднання релігійних 
приходів УПЦ до Православної Церкви України. Люди 
почали розуміти, що хай і опосередкована підлеглість 
Української православної церкви російській православній 
церкві, але вона відіграла важливу роль в початку 
військових дій, адже з уст багатьох її священників та 
прихожан линула пропаганда «руского міра». А з 
початком окупації значних територій України священники 
УПЦ були одними з перших, хто погоджувався на 
співпрацю з ворогом. Звичайно, не всі, але зафіксованих 
та підтверджених випадків колабораціонізму багато. 

 

Окрім того, стаючи на захист УПЦ та засуджуючи ПЦУ, 
віряни УПЦ оперують практично тотожними російській 
пропаганді фразами: 

-ПЦУ це порошенківська церква, тому що він домігся 
отримання автокефалії. А відповідно, ця церква є 
політичною (37:40 і 49:00 хвилини першого відео); 

-Розкол між православними України розпочали 
американці (50:20 хвилина першого відео); 

УПЦ не має відношення до РПЦ і в Статуті УПЦ від 
27.05.2022 р. немає жодної згадки про РПЦ, крім 
посилання на грамоту, видану патріархом Алексієм в 1990 
році тощо (43:00 хвилина першого відео). 

Життя громади 



Ці ж фрази було промовлено 
вірянами УПЦ 26 листопада 
2022 року в селі Рожни. Але 
чомусь ці люди не розповіли 
чому митрополит Онуфрій 
входить до складу Священного 
Синоду РПЦ, чому в Києво-
Печерській Лаврі співають 
російські піснеспіви, чому за 

їхньою версією в усіх бідах в Україні винні українські 
націоналісти та чому підтримка попереднього Президента 
в отриманні Томосу, що дало можливість українцям 
повернути справжню автокефалію та включити ПЦУ до 
диптиху, є негативним явищем. 

Іншими словами, ця стаття про продовження 
приєднання церков Придесення до Православної церкви 
України. 

28 серпня відбулися збори релігійної громади с.Рожни, 
на яких рішенням більшості парафія храму Різдва 
Богородиці приєдналася до Православної церкви України. 
Наприкінці жовтня було завершено процес перереєстрації 
релігійної громади. На перше богослужіння до храму вже 
в статусі релігійної громади у складі ПЦУ було 
заплановано зайти 26 листопада 2022 року. 

Перше богослужіння повинно було початися о 15:00. 
Віряни ПЦУ прийшли до церкви за години три до цього. В 
цей час службу проводив священник Олександр 
Ковалевський разом з близько 15 прихожанами. Після 
служби Луценко Ігор Вікторович, голова парафіяльної 
ради релігійної громади с.Рожни (ПЦУ), звернувся до 
присутніх, повідомивши, що відповідно до результатів 
зборів релігійної громади церква приєдналася до ПЦУ і о 
15:00 буде перше богослужіння. 

Віряни УПЦ почали перебивати доповідача, 
сперечатися та часто повторювати вище вказані фрази. 
Однак серйозного конфлікту вдалося уникнути. Зокрема, 
завдяки священнику Олександру Ковалевському, який 
зумів втримати емоції своїх вірян та не допустити до 
словесних образ та силового протистояння. 

Всі присутні покинули храм. Після опису майна 
ревізійною комісією, церкву опечатали. 

Словесний спір продовжився під храмом між вірянами 
ПЦУ та захисниками УПЦ, яких стало більше – приїхали 
представники з Лаври, своє ЗМІ та духовне керівництво. 

Суперечка тривала недовго і згодом всі прихильники УПЦ 
покинули подвір’я церкви. 

Наближалася 15:00. До церкви прибув 
новопризначений священник с.Пухівка Іоан. Згодом у 
супроводі погребського священника Олександра на 
територію храму зайшов новопризначений настоятель 
храму Різдва Богородиці с.Рожни Володимир Воровий.  

Отець Володимир звернувся до рожнівців, привітавши 
їх з цим знаковим днем та запросив до храму на першу 
молитву. Голова парафіяльної ради Луценко Ігор зірвав 
печатку та відкрив перед вірянами двері до церкви. 

Отці Володимир, Іоан та Олександр провели 
богослужіння, а також згадали зморених голодом 
українців, яких радянська влада знищила під час 
голодоморів 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. 

На завершення отець Володимир звернувся до 
парафіян: 

«Чесні отці, дорогі браття і сестри, насамперед дякую 
всім за спільну молитву в знаковий день, коли ми 
прийшли в храм. Ми молимося українською мовою. 
Молимося за владу українську. Молимося за українських 
воїнів. Молимося за всіх, кого в своїх помислах маємо. 
Також хочу подякувати всім, хто долучився до цієї 
благоугодної справи. Дякую кожному і усім, хто приклав 
до цього свої зусилля. Надіюся, з Божою допомогою і 
опікою, ми й надалі будемо молитися, прославляти Бога в 
цьому величному храмі. Молитися за всіх наших рідних, за 
всіх наших близьких, за наше українське воїнство, за нашу 
українську державу і за всіх православних християн, яких 
в своїх помислах маємо…. 

…Також, хочу сказати, що завтра (27 листопада – ред.) 
у нас буде богослужіння на 8 годину. А на тижні вирішимо 
питання методичні, з приводу часу. Все узгодимо. 
Попередньо будемо молитися зранку на 8 годину в 
Рожнах, а на 10 в Літках, тому що з благословення нашого 
предстоятеля на даний час я опікуватимуся двома 
храмами (Різдва Богородиці в Рожнах і Свято-
Покровським в Літках)…». 

Також зазначимо, що 19 листопада в храмі Покрови 
Божої Матері с.Пухівка відбулося перше богослужіння 
після приєднання до ПЦУ. Збори релігійної громади 
Пухівки щодо вирішення зміни підпорядкованості 
відбулися 18 вересня 2022 року. 

Посилання на відео за посиланням через qr-код. 
 
 
 

Священник про чергову гуманітарну поїздку на схід 
 

Мені важко писати звіт про останню поїздку, бо робота 
ведеться в режимі нон-стоп, немає відчуття завершеності, 
але я спробую все ж таки звітувати... 

Отже, в понеділок 14-го листопада ми з побратимами 
нашої ДФТГ завантажили машину, погрузили на лафет 2 
причепи (замовляли наші бійці з 72 бригади ЗСУ), в 
причепи затентували все, що було принесено і придбано 
нашим бійцям, все що було для них зібрано за останній 
час, освячено і чекало в церкві. Заїхали також до наших 
односельчан-волонтерів, завантажили медицину для 
госпіталя в Ізюмі, деякі адресні посилки бійцям (що 
згодом передали в Краматорську). Маршрут був 
складний. Приїхали в село в районі Курахово, 

вивантажили причепи з провіантом і речами для 72 
бригади. Далі рушили в Краматорськ – там передали 
посилки хлопцям, що воюють на Бахмутському напрямку. 

Це було вже ввечері, тож було темно і тривожно. Потім 
поїхали в Ізюм. Там не було світла. Богдан Башак 
(погребський волонтер) зізвонився з лікарем госпіталя і 
ми завезли до неї ліки. 

Далі ми поїхали кудись за Лиман. Заблукали. Заїхали в 
село Богородичне, де загинув наш побратим і односелець 
Ярослав Сергієнко. Село це розбите вщент. Вперлися в 
знищений міст, ледь розвернулись з лафетом і з 
пригодами поїхали назад в Ізюм трасою, яка нам була 
відома. Доїхали до хлопців, відчепили лафет і поїхали ще 



ближче до фронту – в село на межі, де наші козаки дають 
прочухана окупанту. Там вивантажили останнє. Провели 
ніч. Вернулись на базу, де стояв лафет. Закинули на лафет 
поламану машину, взяли хлопців, яких відпустили в Київ 
на 5 днів і цією веселою компанією поїхали додому. В 
Києві (вже вночі) зняли машину з лафету біля СТО, 
розвезли хлопців по домах і повернулись в Погреби.  

Всіх емоцій і подій не можу вмістити в цьому дописі. 
Якось напишу роман в стилі Ремарка. 

Що по цифрах: 
-Проїхали 2000 км і витратили 280 літрів дизельного 

палива. 
-Було зібрано в церкві (від передостанньої поїздки до 

останньої) 39 400 гривень, з них 15 500 грн зібрали ДНЗ 
«Лісова пісня» і Погребський ліцей. Великий уклін 
вчителям і вихователям, батькам і дітям. Ви справжні 
Українці, справжні Люди!  

-Величезна подяка Віталію Петрусенку і його родині за 
пожертву в 500 доларів. Ми придбали бензиновий 
генератор для 72 бригади за 25 000 гривень завдяки вам. 
Величезна подяка від хлопців! 

-4000 гривень окремо на цю дорогу пожертвував 
Сергій Глевацький. 

-2000 гривень, а також теплі речі і провіант 
пожертвував Сергій Науменко. 

-Щира подяка Сусановій Діні Володимирівні з нашої 
улюбленої погребської за ліки для 72 бригади (на суму 
більш ніж на 2000 грн.). 

-Окрема подяка Наталії Демченко з Зазим‘я за ліки для 
пункта стабілізації 72 бригади. 

-Отцю Анатолію з Зазим‘я величезне дякую за 
термобілизну для хлопців. 

-Ще загалом 5000 гривень відправили мені на рахунок. 
Ці кошти переважно були витрачені на паливо. Велика 
подяка нашій діаспорі в Швеції, зокрема, Вікторії 
Маркштадт. 

-Не знаю скільки точно витратили коштів (треба 
рахувати по чеках), але залишилось 3529 гривень 80 
копійок.  

-За 100 літрів дизельного 
палива щиро дякую 
Босакевичу Анатолію. Ще 50 
літрів нам на цю поїздку 
надав Олександр 
Красновський. Щира йому 
подяка. 

-Окрема подяка за 
тракторний причеп і пиріжки 
для бійців, які робились всю 
ніч, нашій рідній Олені 
Яковенко і її дочкам: Маші, 
Юлі і Ясі. Ви просто герої! 

-Дякую за другий причеп 
Крілик Надії Миколаївні.  

-Ганні Іванівні Барда 
велика подяка за в'язані 
шкарпетки для наших ЗСУ! 

-Також велика подяка і 
низький уклін Катерині 

Михайлівні (а їй 95 років) за в'язані килимки для хлопців. 
Наші люди дійсно незламні!  

-Велика подяка Оксані Довгань за ліки і каремати для 
хлопців. 

-Дякую від наших козаків Дятловській Ользі за овочі і 
консервацію. 

-Ковтуну Олександру за постійну підтримку фронту, 
консервацію і яблука. 

-Шевелю Анатолію і його сім'ї велика подяка.  
-Крикун Валерій і Оксана передали казанок і багато 

іншого необхідного. Дякуємо щиро. 
-Стець Світлані за рукавиці на цілий взвод величезна 

подяка! Її сину Івану за провіант дякуємо. 
-Олександру і Людмилі Рудковським дуже велика 

подяка за спальні мішки і деяку медицину. 
-Наталії Миколаївні Крупенко дуже велике дякую за 

пиріжки для наших захисників. 
-Харитоненку Олександру Сергійовичу велика подяка 

за наданий нам на цю екстремальну поїздку лафет. 
-Жінкам парафії Свято-Успенської церкви села Погреби 

дякую за консервацію і провіант. Ви найкращі! 
-Тарасу Лавріненку велика подяка за мультіван, який 

витримав таку важку дорогу, і велике вибачте! Бо ми 
трошки його пом'яли. Вибачте, Тарасе Вікторовичу! 

-Кравченко Юрій, наш побратим з ДФТГ, зварив із 
тракторного і мотоциклетного причепів 2 автомобільних. 
Це велика робота. Дякую йому щиро! 

-Велика подяка Сидоренко Ользі. Не дивлячись на те, 
що її чоловік служить на «нуля», вона постійно допомагає 
іншим підрозділам. 

-Дякую чудовому майстру-токарю Легкому Валерію 
Миколайовичу. Він постійно лагодить все для нашого 
ДФТГ та фронту, робив чудові пічки обігріву для наших 
бійців. 

-Слід окремо відзначити Башака Богдана Осиповича. 
Це волонтер від Бога. Він зробив більше, ніж ми собі 
можемо уявити. Коли я роблю одну поїздку, він робить 
три. Почав він волонтерити ще з 2014 року. 

Я обов'язково когось забув згадати в цьому дописі. Так, 
намагаючись бути уважним, все важко тримати в голові. 



Не ображайтесь на мене. Небо все бачить. Хлопці на 
фронті дуже цінять те, що ви для них робите! 

Низький вам уклін! 
Ось справді чому нас неможливо здолати. Ось причина 

чуда наших перемог, нашої незламності. Все в любові до 
наших захисників і милосерді!  

За ваші пожертви ми багато придбали додатково, 
дещо відправили поштою, що не встигли довезти 
особисто.  

Продовжуємо працювати задля перемоги! Далі буде... 
 

Джерело: за матеріалами запису священника 
Олександра Лимана в фейсбук-групі 

«Свято-Успенська парафія с.Погреби» 
 
 
 

 
 

Вічна пам’ять Щиголю Євгенію Васильовичу! 
 

Війна жорстока. Гинуть кращі 
сини і доньки України. Знову сумна 
звістка прийшла до Придесення – від 
отриманих поранень помер 
військовий із Зазим’я. 

Щиголь Євгеній Васильович 
народився 8 жовтня 1973 року в 
с.Зазим’я. Навчався в Зазимській 
школі. За направленням 
військкомату з січня по червень 1991 
року навчався в Білоцерківській 
об’єднаній технічній школі ДОСААФ 
за програмою водія транспортних 
засобів категорії «В» та програмою 
підготовки механіків-водіїв 3 класу 
гусеничного тягача – МТ-ЛБ. З 
листопада 1991 року по вересень 
1993 року проходив військову службу 
в в/ч 3359. 

Батько двох синів 1993 та 2005 років народження. 
Російська агресія на сході України та анексія Криму 

знов покликали Євгенія Васильовича до військової 
служби. З 14 березня 2015 року до 27 квітня 2016 року 
перебував у складі військової частини польової пошти 
В2749 (що з 10.11.2016 р. змінила умовне найменування 
на А1493) на посаді механіка-водія. Перерва у 
проходженні військової служби була пов’язана з 
операцією по видаленню спинної грижі. Безпосередньо 
брав участь в антитерористичній операції на сході України 
з 19 червня 2015 року по 27 вересня 2015 року та з 24 
жовтня 2015 року по 27 березня 2016 року, за що був 
нагороджений медаллю. 

Після демобілізації працював у водоканалі м.Бровари. 
Початок повномасштабного вторгнення російських 

окупантів не залишив його осторонь. В перший же день 
він відправився до військкомату. Однак взяти до рук 
зброю зміг лише 15 березня, коли був зарахований до 
складу Добровольчого формування «Загін ТрО при 
Президентові України» Київської міської територіальної 
громади №9. 

З 21 червня 2022 року починає проходити службу у в/ч 
А4005, з якої 8 липня 2022 року переведений у в/ч А4010 
та призначений на посаду старшого стрільця штурмового 
відділення штурмового взводу штурмової роти 
штурмового батальйону. Згодом був відправлений на 
фронт. 

15 жовтня 2022 року Євгеній зателефонував своїй мамі 
та сказав, що відправляється на «полювання», після якого 

планує приїхати додому. Тоді він був у 
Костянтинівці, а перед цим у Торецьку. 

Це був останній раз, коли він вийшов 
на зв’язок зі своїми рідними. 

Мама не знала куди зник її син, який 
перестав виходити на зв’язок. Завдяки 
допомозі Кривобок (Барбон) Наталії 
Андріївни – жительці с.Зазим’я та 
журналістці – вдалося знайти Євгенія. 

Як можна зараз відтворити ті події, 
то «полюванням» виявився дуже 
жорстокий та важкий бій, в результаті 
якого військовий отримав серйозні 
поранення. З поля бою спочатку його 
відвезли в госпіталь у Краматорську, а 
згодом – у Дніпро. При собі воїн не мав 
жодних документів. Лише на шиї висів 
медальйон з номером, за яким було 
встановлено, що це «Щиголь Євгеній 

Васильович, приблизно 35 років». 
Як тільки рідні дізналися місцезнаходження Євгенія, 

вони відразу вирушили до Дніпра. Військовий без 
свідомості лежав у ліжку, підключений до різних апаратів, 
що підтримували його життєдіяльність. Діагноз, 
встановлений лікарями 17 жовтня, лякав. 

Рідні досі не знайшли його документів. Коли вони 
відновили номер мобільного телефону військового, то до 
них кілька разів телефонували його бойові товариші, які 
говорили, що бачили при ньому військовий квиток на 
місці їхньої тодішньої дислокації, а перед відправленням 
на бойове завдання він, мабуть, зняв куртку, в якій лежали 
документи, та десь її залишив. 

Згодом військова частина А4010 надала довідку, в якій 
зазначалося, що 17 жовтня близько 13:40 в районі 
населеного пункту Майорськ Донецької області Щиголь 
Євгеній Васильович отримав уламкове поранення голови 
внаслідок артилерійського обстрілу противником позицій 
третього штурмового батальйону в/ч А4010. 

20 листопада Євгенія перевезли у Вінницькій госпіталь, 
де 30 листопада 2022 року о 09:10 ранку він помер. 

Поховання Щиголя Євгенія Васильовича відбулося на 
зазимському кладовищі 4 грудня 2022 року. 

Провести Героя в останню дорогу зібралися не тільки 
зазимці, а жителі всієї громади, які схиляли голову перед 
похоронною колоною, що слідувала від зазимського 
мосту до батьківського дому. 

Відспівував Євгенія в Свято-Воскресенському храмі 
священник Анатолій Слинько. 



Після служби в церкві процесія рушила до кладовища. 
Сотні людей прийшли попрощатися з Євгенієм. 

Сільський голова Віталій Крупенко, стоячи біля труни 
загиблого військового промовив: «…Євген віддав своє 
життя задля того, щоб ми могли жити у своїх домівках, 
бути не під окупацією. Він зробив усе можливе задля 
цього. Наш обов’язок – як і влади, так і кожного, - 
пам’ятати його героїчний вчинок, робити все можливе, 
щоб його сім’я відчувала підтримку кожного з нас. 
Низький уклін матері Героя – Марії Миколаївні за такого 
сина – справжнього патріота нашої Держави. Царство 
Небесне, Євгенію!»  

Перший вчитель та колишній директор Зазимської 
школи Пасіка Володимир Григорович доповнив: : «…Ми 
одержали звістку про смерть Євгенія. Перед цим за місяць 
я спілкувався з Марією Миколаївною. Як болісно вона 
переживала за свого сина. І хочеться сьогодні сказати 
слова Василя Симоненка: «Можна вибрать друга і по духу 
брата, Та не можна рідну матір вибирати… Можна все на 
світі вибирати, сину, Вибрати не можна тільки 
Батьківщину». За цю Батьківщину, за нашу квітучу Україну 
Євген поклав своє життя. Не дивлячись на те, що йому 
можна було не піти [на війну], але його серце вірою і 
правдою служило нашому народу, своїй сім’ї, своїм 

друзям. Ще із шкільної парти він був 
відважним, сміливим, добродушним і 
завжди з посмішкою зустрічав всіх людей. Як 
болісно сьогодні говорити про те, що у 21 
столітті найкращі сини і дочки нашої 
Держави кладуть голови за волю, за радість, 
за те, щоб і надалі процвітала наша Україна. 
Тож кожного ранку просімо Бога нехай 
береже нашу велику Україну. Нехай Господь 
береже і цінує весь наш народ. От тільки 
миролюбивий, тільки такий волелюбний 
народ може відстояти правду, може 
отримати перемогу. Вічна пам’ять Герою, 
який добровільно віддав своє життя за нас із 
вами. Царство небесне Євгенію. Вічна 
пам’ять про Євгенія – Героя-захисника буде 
жити в наших серцях».

 
 

Вічна пам’ять Лихоносу Руслану Вікторовичу! 
 

На жаль, в нашій громаді знову втрата серед 
захисників України. В ніч з 28 на 29 листопада перестало 
битися серце військового з села Погреби Лихоноса 
Руслана Вікторовича. 

Руслан народився 23 червня 1978 року. Навчався в 
Зазимській школі, а після переїзду родини в Погреби 
продовжив здобувати загальну середню освіту в 
Погребській школі. Завжди відзначався любов’ю до 
людей та бажанням бути корисним. Саме тому в його 

трудовій діяльності був тривалий період роботи 
пожежником-рятівником. І, мабуть, саме жага до 
справедливості та захисту людей змусили його взяти в 
руки зброю і піти на захист Держави з перших днів війни в 
2014 році. 

За словами рідних, Руслан планував захищати 
Батьківщину допоки не завершиться війна. За цей 
тривалий час, будучи на посаді мінометника, він виконав 
багато бойових завдань на сході України. Останнім місцем 
його бойової звитяги був Бахмут. Тут і досі йдуть дуже 
запеклі бої. 

Місяць тому в Руслана заболіла спина – три грижі 
почали давати про себе знати. Довелося госпіталізуватися. 
Підлікувавшись, Руслан 28 листопада приїхав додому та 



найближчими днями мав повертатися до своїх 
побратимів в 54 окрему механізовану бригаду імені 
гетьмана Івана Мазепи, яка зараз дає бій російським 
окупантам під Бахмутом. Однак в ніч на 29 листопада 
Руслан помер – обірвався тромб.  

В Героя залишилася мама, дружина Євгенія, юні 
донечки Ангеліна та Ліза, рідні, друзі, побратими, 

товариші та очікування такої бажаної Перемоги, задля 
досягнення якої він присвятив останні вісім років свого 
життя. 

Похорони Героя відбулися 1 грудня 2022 року на 
погребському кладовищі. 

Вічна пам’ять Герою! 

 
 
 

Електрика – це розкіш! 
 

Ракетні обстріли росіян 23 листопада 2022 року 
сприяли настанню першого блекаута для України. 
Електроенергія зникла в усіх населених пунктах нашої 
Держави, зачепивши навіть сусідню Молдову. Ми 
опинилися без світла, зв’язку та навіть тепла. Коли 
Зазимська сільська рада попередила в чатах громади, що 
електрики не буде понад три дні і потрібно економити 
енергію своїх телефонів та павербанків, люди почали 
говорити, що місцева влада наводить паніку і сіє негатив. 

Завдяки злагодженій роботі енергетиків та впливу 
різних обставин, в нашій громаді відносно швидко 
відновилося електропостачання і вже наступного дня ми 
майже перестали відчувати ознаки того страшного 
блекауту, про який попереджали. 

Але так повезло не всім! 
Багато українських міст та сіл більше двох діб не мали 

електропостачання. Київ почав подавати електрику по 
графіку лише на кілька годин. Навіть деякі важливі 

державні органи працювали практично без електрики, 
води, інтернету. 

Та, разом з цим, в нашій громаді знайшлися люди та 
підприємства, яким, очевидно, байдуже проблеми 
суспільства та держави! Вони не тільки не дотримуються 
світломаскування, але й навіть енергозаощадження. Їхні 
ліхтарі та вивіски світяться як новорічні ялинки, роблячи 
внесок в дисбаланс енергосистеми України, яка й так 
тримається з останніх сил. 

В першу ніч після ракетних обстрілів та відновлення 
електропостачання патрулем ДФТГ було зафіксовано 
багато порушників світломаскування та 
енергозаощадження. Практично всі приватні особи та 
заклади, яким було зроблено зауваження, відразу 
вимкнули освітлення. Однак в наступні дні порушення 
щодо енергозаощадження всеодно фіксувалися по всій 
громаді.

 
 
 

Дякуємо християнам міста Берлін 
 

28 листопада. Нарешті понеділок почався з хороших 
новин. За підтримки Православної Церкви імені Апостола 
Андрія Первозванного (м.Берлін, Німеччина) та 
добровольців Зазимського ДФТГ Ложки Павла та Бублія 
Юрія вдалося отримати більше 300 комплектів 
термобілизни, що буде передана оборонцям 
Добровольчого формування Зазимської територіальної 
громади. 

Дякуємо всім, хто допоміг в отриманні речей. 
До речі, це вже друга партія допомоги від прихожан 

берлінської церкви. Три місяці тому віряни передали 
більше двох тисяч пар берців, що було розподілено між 12 
підрозділами ЗСУ та ДФТГ. 

Не зупиняємося допомагати та підтримувати наших 
воїнів! 

Спільними зусиллями – до Перемоги!
 
 
 
 

 

Зустріч з талановитою поетесою Людмилою Сотник 
 

Нещодавно в читальній залі Літківської сільської 
бібліотеки КЗ «Центр культури, дозвілля та спорту» 
Зазимської сільської ради відбулась зустріч з нашою 
землячкою – талановитою поетесою, прозаїком, 
журналістом, редактором Людмилою Сотник. Вона є 
переможцем літературних конкурсів «Маленькі історії на 
кожен день» (2017), «Житомир ТЕN» (2019), «Поетична 
зима Миколи Сома» (2021). 

Її поетичні добірки друкувались на сайтах Літфоруму 
альманаху «ТекстОver», літературно-художньому журналі 
«Київ». Прозаїчні твори були надруковані в книзі, яку 
люб'язно подарувала бібліотеці авторка. 

Наша творчість 



Однією з найкращих бібліотек Києва був знятий 
відеокліп про творчість Людмили, де в її виконанні звучать 
поетичні твори. Творчість Людмили Сотник зачаровує 
своєю неповторністю, самобутністю, щирістю, 
досконалістю змісту та форми. 

Присутня на зустрічі староста с.Літки Наталія Дацько-
Різник висловила слова щирої вдячності за чудові вірші, за 

те, що кожен мав змогу «вдихнути» красу поетичних 
рядків з глибоким змістом поетичного слова. 

 
Джерело: запис Анни Кожушко 

в фейсбук-групі КЗ «ЦКДС»

 
 
 

Живемо! 
 

Народний аматорський ансамбль українського 
фольклору «Живемо» (с. Зазим’я) взяли участь у 
благодійному заході «Шевченківські вечорниці», 
який проходив 5 листопада в Броварах. 

Читали вірші, співали українських пісень, брали 
участь у різноманітних майстер-класах, пригощалися 
смачними частуваннями. А головне, тепла душевна 
атмосфера протягом всього заходу. 

Наше українське слово, нашу українську пісню, 
наші українські звичаї, традиції , культуру не можна 
зламати. 

Бо ми - українці! Нація сильних, мужніх, 
волелюбних! 

І, навіть, у складних воєнних буднях ми 
єднаємося, збираємося і підтримуємо один одного, 
аби не зламати віри в перемогу, надії в світлий 
завтрашній день. 

Пишаймося і гордимося, що ми – українці! 
 

Автор: Наталія Кривобок
 

 
 
 

З днем працівників культури та майстрів народного мистецтва 
 

У День працівників культури та майстрів народного 
мистецтва Калинівський будинок культури зібрав 
культурну еліту Броварського району, аби висловити 
слова вдячності та шани тим, хто зберігає нашу історичну 
спадщину, зберігає культурні традиції, пропагує наші 
обряди, звичаї та народні надбання для широких верств 
населення. Одним словом, в залі зібралися ті, хто несе 
культуру в маси, примножує і розвиває наше культурне 
надбання. 

Важко переоцінити вклад наших працівників 
культурної галузі у розвиток громади. Ні одне свято не 
проходить без їх участі. А щоденні будні – то копітка 
робота над відточенням кожної деталі. 

Чимало приємних миттєвостей, щирих посмішок і 
аплодисментів викликає у людей робота учасників 
художньої самодіяльності, які віддають своє життя щирій 
пісні, запальному танку, театральному мистецтву, 
прикладній творчості. 

Вітаючи фахівців культури зі святом, представники 
влади Броварського району голова районної ради Сергій 
Гришко, керівник апарату районної військової 
адміністрації Олена Попова відзначили не тільки вагомий 
внесок у розвиток культурної галузі району та виховання 

майбутнього України, а й внесок у перемогу нашої 
держави над російським агресором. 

За сумлінну працю та високий професіоналізм велику 
когорту представників культурної галузі було відзначено 
Почесними грамотами та Подяками Київської обласної 
військової адміністрації, Броварської районної військової 
адміністрації та Броварської районної ради. 

Серед нагороджених і наші придесенці – Оксана Туліка 
(с.Зазим’я), Наталія Микитко (с.Літки) та Андрій Семеляк 
(с.Погреби). 

На завершення святкових урочистостей відбувся 
святковий концерт, в якому взяли участь представники 
усіх громад Броварського району. 

І хоча війна внесла в роботу культурної галузі свої 
корективи, але наші творчі і талановиті працівники не 
зупиняються, хіба що інколи доводиться вимушено 
робити невеликі паузи. 

Сподіваємося, що скоро війна закінчиться і ми 
здобудем перемогу! 

І залунає наша українська мелодійна пісня в усьому 
світі по-особливому переможно! 

 

Автор: Наталія Кривобок



Відомий український поет у Погребах 
 

13 листопада 2022 року в Погребському 
ліцеї відбулася цікава культурна подія. На 
зустріч з жителями громади завітав 
український поет, журналіст, телевізійний 
продюсер, спортивний коментатор Дмитро 
Лазуткін. 

Багатьом телеглядачам його голос 
досить знайомий. Особливо шанувальникам 
боксу, адже практично всі бої Кличків 
коментував саме він. Окрім цьому, Дмитро 
має інший бік своїх талантів – він досить 
відомий в Україні поет, твори якого 
наповнені легкістю та точністю думки. 
Мабуть, найбільш відомим його віршем є 
твір «Така спокуслива», який був 
покладений на музику та виконаний групою 
KOZAK SYSTEM. Ця пісня стала саундтреком 
до серіалу «Останній москаль». 

Модератором зустрічі була Тетяна Давиденко, яка 
досить відома серед сучасних українських письменників. 

Дмитро Лазуткін презентував присутнім свою нову 
збірку «Закладка», зачитавши деякі вірші та прозові твори 
з неї. 

На жаль, зустріч відвідало мало людей, попри те, що 
для під’їзду з інших придесенських сіл було надано 
безкоштовний автобус. Спілкування з поетом було 
приємним, легким і цікавим. А освітлення від ліхтарів та 

те, що зустріч проходила в укритті, передавало атмосферу 
сьогодення. До речі, як військовий кореспондент, Дмитро 
часто відвідує прифронтові зони та буває на «нулі». Тому 
його вірші на воєнну тематику  звучать реалістично та 
переконливо. 

Організатори заходу: Сучасна громадська бібліотека 
с.Зазим’я, Управління освіти, культури, молоді та спорту 
Зазимської сільської ради, Молодіжна рада Придесення. 
Фото зробив Viktor Kruk.

 
 
 

 

Спортивні здобутки листопада 
 

4-5 листопада в м.Софія (Болгарія) 
відбувся Чемпіонат Європи з карате. 
Житель с.Пухівка Мирослав 
Омельченко (на фото з тренерос 
Опеньком Сергієм) здобув третє 
місце. 

6 листопада ФК «Десна» зіграла 
матч-відповідь півфіналу «Кубку 
Патріотів», обігравши ФК «Авагард» 
(Бзів) з рахунком 1:2. Двічі 
відзначився Слюсар Євген. 

13 листопада у фіналі «Кубку 
Патріотів» проти ФК «Калинівка» 
деснянці поступилися перемогою у 
серії післяматчевих пенальті. В 
основний та додатковий час рахунок 
був 0:0. 

19 листопада в м.Київ відбувся 
турнір з боксу до дня Збройних сил 
України. Вихованець нашого клубу, 
зазимець Максим Сергієнко (тренери 
Тюрін С., Череп О.), успішно провівши 
двобої, виборов перемогу. 

З 17 грудня починається зимовий 
чемпіонат Броварського району з футболу, в якому, 
попередньо повинні взяти участь 14 команд (13 
колективів вже офіційно подали заявки. Останні матчі 

заплановано зіграти 1 квітня 2023 року. Придесення 
представлять три команди: ФК «Десна», ФК «Десна-2» 
(обидві з Погребів) та ФК «Зазим’є». 

Спорт 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оперативний черговий громади 
 

Війна, на жаль, триває. Систематично відбуваються 
відключення електроенергії. Час від часу наш відносний 
спокій порушують повітряні тривоги. Попереду зима. 
Можливі нові виклики і випробування: тривала відсутність 
електроенергії, опалення в оселях, розряджені телефони, 
замети та ін. Як справлятися з проблемами, до кого 
звертатися? 

Зазимська сільська рада від сьогодні визначила 
оперативного чергового громади і номер телефону, до 
якого ви можете звернутися з нагальних питань: 
відсутність електроенергії понад визначений графіками 
час; повідомлення про правопорушення, порушення 
громадського порядку, недотримання режиму 
світломаскування, 
комендантської години, 
правил поводження з 
побутовими відходами, 
ігнорування суб’єктами 
господарювання повітряної 
тривоги, повідомлення про 
пожежу чи іншу 
надзвичайну ситуацію, 
падіння аварійного дерева 
на проїжджу частину та ін. 
Тобто з питань, що 
створюють небезпеку 
здоров’ю і життю громадян. 

Черговий фіксуватиме повідомлення та передаватиме 
його компетентному органу чи профільному підрозділу 
для оперативного вирішення. 

Номер оперативного чергового додано до списку 
адміністраторів в вайбер-групу «Вісник Придесення». 
Тому від імені чергового в цій групі буде публікуватися 
оперативна інформація. 

Прохання звертатися до оперативного чергового лише 
у випадку реальної необхідності. Не блокувати зв’язок з 
оперативним черговим дзвінками щодо повсякденних 
питань (знайшли собаку, зламалася пральна машина і 
т.п.). 

Номер оперативного чергового: 093-542-58-09. 
Прийом дзвінків щоденно з 05.00 

год. до 23.00 год. 
Для кращого зв’язку пропонуємо 

спілкуватися з черговим за 
допомогою інтернет-зв’язку (дзвінки 
або текстові повідомлення в 
месенджерах вайбер, телеграм, 
вотсап). Зазимська сільська рада 
зараз працює над тим, щоб зв’язок в 
мережі Lifecell був стабільним. В своїх 
телефонах ви можете змінити 
налаштування мережі, обравши 
автоматичний вибір мережі. 

Разом подолаємо всі труднощі, 
проблеми і негаразди! 

Оголошення 

Втрачений військовий квиток МО 015010, виданий Сидоренку Андрію Володимировичу 
25.03.1980 року народження, вважати недійсним. 

Шановні жителі Придесення! 
Проблеми з електропостачанням 

змушують багатьох з нас 
використовувати буржуйки, грубки, 
каміни та генератори, щоб в домівках 
було тепло. Але їх використання 
потребує дотримання додаткових 
правил безпеки! 

Вже є неодноразові випадки в 
Україні, коли від чадних газів 
генератора задихалися люди. 
Використовувати генератори в закритих 
приміщеннях заборонено! 

А перед використанням грубок, 
камінів, буржуйок ви повинні 
передбачити всі умови: вивід диму, 
термостійкість стін/стелі/підлоги тощо. 

Дотримуйтеся правил безпеки! 
Бережіть своє життя, свою родину, 

свій дім! 

Повідомляємо про адреси пунктів обігріву: 
 

 с.Літочки, вул.Каштанова, 11А (приміщення будинку 
культури) 

 с.Літки, вул.Шевченка, 63 (зал засідань на 2 поверсі 
адмінбудівлі старостинського округу) 

 с.Літки, вул.Шевченка, 65 (ліве крило приміщення будинку 
культури) 

 с.Рожни, вул.Свободи, 41В (зал засідань на 2 поверсі 
адмінбудівлі старостинського округу) 

 с.Пухівка, вул.Деснянська, 1А (приміщення бібліотеки на 1 
поверсі адмінбудівлі с/округу) 

 с.Зазим'я, вул.Гостинна (Гагаріна), 5 (приміщення бібліотеки 
на 2 поверсі будинку культури) 

 с.Зазим'я, вул.Деснянська, 97А (зал на першому поверсі у 
приміщенні релігійно-громадського центру) 

 с.Погреби, вул.Єдності, 57 (зал засідань на 1 поверсі 
адмінбудівлі старостинського округу) 

  с.Погреби, вул.Соборна, 7А (приміщення на 2 поверсі 
адмінбудівлі пождепо) 



Додатковий набір у ДФТГ 
 

З початком повномасштабного вторгнення російської 
федерації одними з перших, хто в нашій громаді 
долучився до оборони, були місцеві чоловіки та жінки, які 
згодом у складі створеного Добровольчого формування 
Зазимської територіальної громади стали ефективною і 
дієвою силою. Безпосередня участь добровольців в 
підтримці підрозділів Збройних Сил України стали 
запорукою того, що ворог не зайшов на територію 
Придесення. Робота на блокпостах, що здійснюється й 
зараз, забезпечує спокій в комендантський час та не 
дозволяє різним протизаконним та ворожим групам 
проникати в наші села. 

Війна триває. Питання оборони, навчання 
Добровольчого формування та створення відповідної 
оборонної інфраструктури задля здійснення спротиву 
можливому повторному вторгненню росіян в нашому 
регіоні залишається досі актуальними! 

За останні кілька місяців через мобілізацію в ЗСУ ряди 
Добровольчого формування зменшилися. Але задачі, 
покладені на ДФТГ, залишаються! 

Тому з метою доукомплектування підрозділів 
Добровольчого формування оголошується додатковий 
набір громадян, які люблять свою державу, свою громаду 
та готові брати участь в навчаннях, бойовому злагодженні 
та виконанні інших задач з охорони правопорядку та 
зміцненні обороноспроможності нашої громади! 

Діяльність в ДФТГ не оплачується. Графік роботи 
можна погодити з командуванням і максимально зручно 
підлаштувати під свої потреби. 

Та найголовніше, що отримає доброволець – це повага 
від жителів громади, гордість від рідних і близьких. Ім’я 
кожного добровольця буде записано золотими буквами в 
історію нашої громади! 

Деталі за телефоном: +380 67 444 36 30 
(Валерій Андрійович). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дитячо-юнацький футбольний 
клуб «Зазим‘є» проводить набір 
дітей: 

-2007 р.н. 
-2008 р.н. 
-2009 р.н. 
-2010 р.н. 
-2011 р.н. 
-2012 р.н. 
-2013 р.н. 
-2014 р.н. 
-2015 р.н. 
-2016 р.н. 
-2017 р.н. 
 
Чимало батьків в наш час 

приділяють велике значення спорту 
і намагаються прищепити цю любов 
своїм дітям. Чи важливо це? Звісно 
так. Роль спорту в житті дитини 
велика і вона безпосередньо 
пов’язана з його здоров’ям. 

Дитячий футбол має чимало 
переваг, які досить позитивно 
позначаються на здоров’ї дітей. 

Всупереч поширеній думці, ця 
гра сприяє не тільки фізичному 
розвитку, а й інтелектуальному. У 
дитини є всі шанси виразити себе на 
ігровому полі. У спорті хлопчик (або 
дівчинка) отримує можливість 
спробувати власні сили, відчути 
командний дух, зрозуміти, на що він 
здатний і як добре може 
розрахувати тактику гри. 

 

Підтримуймо наших захисників! 
6 грудня 1991 року Верховна Рада ухвалила Закон України 

«Про Збройні сили України». 
За цей час наші війська пройшли різні етапи свого 

існування. Від майже занепаду до становлення боєздатної 
армії. 

На початок 2022 року ми займали 22 місце в рейтингу 
кращих армій світу. Після 24 лютого 2022 року наша армія 
стала ПЕРШОЮ! Хай не в рейтингу, але для нас наші ЗСУ є 
ПЕРШИМИ та НАЙКРАЩИМИ! 

Як би важко нам не було, але зараз ці рядки ми можемо 
читати завдяки нашій армії, яка продовжує гнати ворога назад 
в їхнє болото, даруючи нам можливість жити сьогодні та 
вірити, що завтрашній день ми зможемо зустріти живими та 
здоровими. 

Нашим оборонцям ще важче. Сирі окопи, морозний вітер, 
постійні обстріли... Про які проблеми зі світлом там можна 
говорити!? 

Підтримуйте воїнів завжди і всюди. Допомагайте їм при 
першій можливості. Дякуйте військовим за їхню нелегку 
роботу! 

Принагідно нагадуємо, що в громаді діє благодійний фонд 
«Придесення», куди кожен з вас може перерахувати кошти, 
що спрямовуються на оплату потреб військових придесенців 
та Добровольчого формування Зазимської територіальної 
громади. 

 

РЕКВІЗИТИ: 
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 (!!!) 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Нагадуємо про систему сміттєзбору, яка діє в громаді 
 

Сортоване сміття (вторсировина) 
Збирається щотижня в кожному селі з-під 

домоволодінь компанією Hasket Recycling (деталі за 
телефоном 066-104-62-62, 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» та попередній перелік вулиць маршруту 
сміттєзбірного автомобіля: 

 
Рожни – кожен понеділок 
Літки, Літочки, Соболівка – кожен вівторок 
Пухівка – кожна середа 
Зазим’я – кожен четвер 
Погреби – кожна п’ятниця 
 
 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. 
 

 
 

РЕЧІ ДЛЯ ДОМУ - ПОРЯД З ВАШОЮ ОСЕЛЕЮ 

  

Секція водного поло продовжує свою роботу! 
Запрошуємо на тренування в басейн «Хвиля» в понеділок, середу, п'ятницю о 17:45. 

Набираємо хлопців і дівчат 2011 років народження та молодше. 
Довідки за телефоном 067-404 27 72 (Клєстов Віталій Валерійович) 
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