
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

З днем народження, Погреби! 
 

Моє рідне село, цьогоріч ми святкуємо твоє 475-ліття. 
Звичайно, це умовна цифра, адже 1545-м роком лише 
датується перша згадка про тебе в люстрації Київського 
замку. Я впевнений, що на твоїх землях й раніше були 
поселення. З досліджень Марухненка Івана Григоровича 
можна припустити, що через твої деснянські луги 
проходили народи дотрипільських часів, на рівнинах 
будували свої обійстя представники зарубинецької 
культури, по навколишніх шляхах вели варту княжі загони. 

Змінювалися часи. Змінювалися люди. І ти 
змінювалося, моє рідне село. І ці зміни відбуваються 
зараз. З маленького поселення ти перетворювалося в 
хутірець, потім в село, а зараз… А зараз ти перетворюєшся 
в містечко: збільшується чисельність населення, зростає 
площа забудови, створюються нові підприємства. В нас  
хороші люди і далекоглядне сумлінне керівництво. Це є 
гарантією, що й в наступні роки на тебе, Погреби, чекає 
лише прогрес! 

Так хотілося відсвяткувати твоє день народження 25 
липня, але епідеміологічна ситуація в країні внесла свої 

корективи. Хотілося, щоб, як завжди, лунала музика, 
танцювали гості, лунали тости, атмосфера наповнювалася 
радістю і веселощами. До тебе на свято прийшли б сотні 
людей. І це були б не тільки погребці і зазимці. День села 
Погреби люблять відвідувати жителі й інших сіл і міст. 

До тебе на свято прийшли б найменшенькі погребці. А 
їх з часу святкування минулого Дня села народилося аж 40 
діток. Це: 

Николаєнко Максим Сергійович, Негода  Соломія 
Володимирівна, Бізенков Владислав Олексійович, 
Гладких Тімур Костянтинович, Негода Олександр 
Артемович, Січна Мілана Володимирівна, Петрусенко 
Домініка Віталіївна, Гринько Владислав Сергійович, 
Щербаков Гордій Андрійович, Орєшина Даніелла 
Володимирівна, Хархун Соломія Олександрівна, Комаха 
Поліна Максимівна, Кучерська Діана Олександрівна, 
Бащенко Маяй Юріївна, Вегера Сергій Сергійович, Нагога  
Олексій Тарасович, Ланда Кіра Олексіївна, Перінько Дарія 
Олександрівна, Євтушенко Артем Владиславович, Коваль 
Емілія Олександрівна, Крикун Мирослав Дмитрович, 
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Кучеренко Кароліна Василівна, Мамаян Моніка 
Арманівна, Корнієнко Марія Павлівна, Чиж Макар 
Григорович, Кучерина Назар Сергійович, Строкач  Ангеліна 
Артемівна, Нестерова Діана Олександрівна, Тимченко 
Христина Сергіївна, Леляк Роман Олегович, Литовченко 
Злата Андріївна, Степанюк Арсен Андрійович, Гогуля 
Олександр Олександрович, Пилипенко Веніамін 
Олександрович, Кузьменко Нікіта Максимович, Ціпцюра 
Соломія Романівна, Бурко Олександр Андрійович, 
Філоненко Наталія Олегівна, Післегін Єгор Олександрович, 
Камшилін Дмитро Михайлович. 

 
Старші люди теж люблять відвідувати День села. А 

серед них цьогоріч багато ювілярів: 
90+ років: Баштанар Раїса Трохимівна (15.04.1925), 

Марченко Михайло Петрович (15.03.1926), Овсійко Іван 
Петрович (05.07.1928). 

90 років: Гузенко Галина Олександрівна (01.01.1930), 

Безугла Анастасія Павлівна (28.02.1930), Маркова Тетяна 

Радіонівна (20.03.1930), Денисенко Анастасія Миколаївна 

(24.12.1930), Сергієнко Анастасія Олександрівна 

(26.10.1930). 

85 років: Улещенко Варвара Василівна (01.03.1935), 

Бондаренко Ольга Нечипорівна (03.03.1935), Негода 

Галина Сергіївна (12.09.1935), Кладун Варвара Василівна 

(27.09.1935), Негода Варвара Павлівна (13.10.1935), 

Ткаченко Галина Василівна (20.10.1935), Тимохіна Галина 

Петрівна (05.11.1935), Кривобок Марія Михайлівна 

(09.11.1935). 

80 років: Кияниця Катерина Іванівна (04.01.1940), 

Улещенко Ольга Петрівна (02.02.1940), Левковець Марія 

Марківна (16.02.1940), Науменко Антоніна Євтухівна 

(28.02.1940), Пересада Галина Федосіївна (13.04.1940), 

Давидок Віталій Андрійович (20.05.1940), Ковалевський 

Віктор Вікторович (04.07.1940), Бацан Ольга Макарівна 

(12.07.1940), Гринько Михайло Іванович (15.08.1940), 

Бондаренко Галина Андріївна (22.09.1940), Руденко 

Наталія Вікторівна (18.04.1940).  
75 років: Брейтер Галина Яківна (15.02.1945), 

Улещенко Софія Павлівна (08.06.1945), Гузенко Галина 

Євдокимівна (20.08.1945), Галицький Віталій Якович 

(08.01.1945), Легка Надія Кирилівна (23.08.1945), Бацан 

Катерина Петрівна (11.07.1945), Яремчук Любов 

Михайлівна (16.05.1945), Болецька Ольга Олександрівна 

(10.03.1945), Водоп’янова  Тетяна Герасимівна 

(25.01.1945).  

70 років: Трушковський Василь Іванович (01.01.1950), 

Негода Микола Павлович (03.01.1950), Макойнікова 

Ольга Іванівна (04.01.1950), Буренкова Любов Іванівна 

(12.01.1950), Бикова Галина Василівна (12.01.1950), 

Некрашевич Володимир Іванович (15.02.1950), Кладун 

Ніна Михайлівна (22.02.1950), Касіч Микола Іванович 

(10.03.1950), Давиденко Євгеній Михайлович (21.03.1950), 

Легка Лідія Іванівна (06.05.1950), Тимощук Георгій 

Арсенійович (10.05.1950), Барда Ганна Іванівна 

(07.06.1950), Ралко Галина Михайлівна (14.06.1950), 

Кравченко Микола Васильович (26.06.1950), Деменіна 

Ольга Іванівна (09.07.1950), Легкий Василь 

Миколайович (15.07.1950), Мельник Галина 

Павлівна (21.08.1950), Марченко Ольга Борисівна 

(03.09.1950), Кравченко Марія Антонівна 

(14.09.1950), Кришень Варвара Олексіївна 

(02.10.1950), Кирієнко Олександр Миколайович 

(02.10.1950), Бруєнко Ніна Миколаївна 

(10.11.1950), Булда Ніна Шайманівна (18.12.1950). 

Цілими родинами відвідують День села. А в 
нас, між іншим, є багато багатодітних сімей, які 
старанно працюють над збільшенням чисельності 
твого населення, моє рідне село. Тут варто 

згадати:  
-Шелудько Людмила Борисівна і Шелудько Віталій 

Валерійович (діти: Сергій, 2005 р.н., Олександр, 2009 р.н., 
Артем, 2016 р.н.);  



-Негода Олена Михайлівна і Негода Юрій 

Миколайович (діти: Вікторія, 2006 р.н., Денис, 2008 р.н., 

Олександр, 2016 р.н.); 

-Козловець Наталія Миколаївна і Козловець Валерій 

Іванович (діти: Ангеліна, 2007 р.н., Давид, 2010 р.н., 

Святослав, 2005 р.н., Самуїл, 2012 р.н.); 

-Карабіненко Вікторія Василівна (діти: Димитрій, 2002 

р.н., Радіон, 2004 р.н., Вадим, 2008 р.н., Олександр, 2006 

р.н.); 

-Макойніков Максим Васильович і Щербина Ксенія 

Анатоліївна (діти: Олена, 2014 р.н., Володимир, 2016 р.н., 

Владислав, 2018 р.н.); 

-Негода Тетяна Іванівна і Негода Сергій Петрович (діти: 

Ярослав, 2006 р.н., Назар, 2009 р.н., Владислав, 2013 р.н.); 

-Карнаушенко Павло Валерійович і Карнаушенко 

Любов Олександрівна (діти: Нікіта, 2007 р.н., Валерія, 2010 

р.н., Тимур, 2012 р.н.); 

-Крупенко Віталій Вікторович і Крупенко Анна 

Вікторівна (діти: Максим, 2013 р.н., Віктор і Владислав, 

2016 р.н.);  
-Божок Ірина Борисівна і Божок Роман Васильович 

(діти: Аліса, 2010 р.н., Артур, 2011 р.н., Андрій, 2014 р.н., 

Ангела, 2017 р.н.); 

-Безсмертна Тетяна Іванівна і Безсмертний Володимир 

Ількович (діти: Ольга, 2003 р.н., Роман, 2006 р.н., 

Володимир, 2016 р.н.); 

-Крикун Альона Василівна і Крикун Дмитро Іванович 

(діти: Іван, 2002 р.н., Єлизавета, 2005 р.н., Дмитро, 2008 

р.н., Любомир, 2016 р.н., Мирослав, 2020 р.н.); 

-Чиж Анна Євгеніївна і Чиж Олександр Григорович 

(діти: Анастасія, 2005 р.н., Михайло, 2009 р.н., Дмитро, 

2019 р.н.); 

-Богуцький Олександр Зіновійович і Богуцька Анна 

Володимирівна (діти: Тимур, 2015 р.н., Олександр і Артур, 

2018 р.н.); 

-Скурнягіна Оксана Петрівна (діти: Анастасія, 2007 р.н., 

Олександр, 2001 р.н., Єлизавета, 2016 р.н.); 

-Лещенко Вікторія Віталіївна і Лещенко Віталій 

Ігорович (діти: Денис, 2006 р.н., Кирило, 2010 р.н., 

Максим, 2013 р.н.); 

-Грек Вікторія Юріївна і Грек Юрій Миколайович (діти: 

Ангеліна, 2010 р.н., Кирил, 2013 р.н., Мілослава, 2014 р.н., 

Максим, 2017 р.н.); 

-Легкий Олександр Олександрович (діти: Назар, 2019 

р.н., Софія, 2014 р.н., Олександр, 2002 р.н.); 

-Ткаченко Діана Валентинівна (діти: Марк, 2019 р.н., 

Ніколь, 2011 р.н., Діана, 2013 р.н.); 

-Маркевич Наталія Вікторівна (діти: Валентин, 2006 

р.н., Максим, 2002 р.н., Павло, 2010 р.н.); 

-Масквичова Наталія Володимирівна і Москвичов 

Володимир Петрович (діти: Володимир, 2009 р.н., 

Святослав, 2002 р.н., Ярослав, 2013 р.н.); 

-Марченко Світлана Василівна і Марченко Віталій 

Григорович (діти: Артем, 2009 р.н., Євгеній, 2002 р.н., 

Марта, 2013 р.н.); 

-Жуковська Тетяна Володимирівна і Жуковський Олег 

(діти: Анастасія, 2006 р.н., Антон, 2009 р.н., Марія, 2013 

р.н.); 

-Скрипник Валерія Віталіївна (Лев, 2008 р.н., Габріель, 

2009 р.н., Себастьян, 2011 р.н.); 

-Крупенко Марина Олегівна (діти: Анастасія, 2009 р.н., 

Єлизавета, 2015 р.н., Єгор, 2020 р.н.); 

-Січна Тетяна Леонідівна і Січний Володимир Іванович 

(діти: Матвій, 2012 р.н., Іван, 2015 р.н., Мілана, 2020 р.н.); 

-Гогуля Олександр Миколайович і Улещенко Ярослава 

Петрівна (діти: Діана, 2007 р.н., Аріна, 2011 р.н., 

Олександр, 2019 р.н.); 

-Корнієнко Павло Андрійович і Корнієнко Олена 

Михайлівна (діти: Трохим, 2004 р.н., Мальвіна, 2009 р.н., 

Марія, 2020 р.н.); 

-Нагога Галина Сергіївна і Нагога Тарас Станіславович 

(Олексій, 2020 р.н., Андрій, 2005 р.н., Матвій, 2010 р.н.).  

Було б чудово їх всіх – і немовлят, і старожилів, і 
багатодітних батьків – запросити на сцену та відзначити 
подаруночком. Але карантин нам це не дозволив зробити. 
Нічого страшного! Найближчим часом ці люди отримають 
свої подарунки – комусь принесе депутат, хтось 
самостійно захоче забрати в сільській раді. 

До речі, Погреби, в минулому році нам вдалося видати 
про тебе книгу. Вона ділиться на тематичні розділи, які 
наповнені цікавими фотографіями та розповідями. Один 
розділ присвячений сільській бібліотеці і її багаторічному 
очільнику – Кривобок Надії Микитівні. Цьогоріч Надію 
Микитівну відзначено званням «Почесний житель 
с.Погреби». І це цілком заслужено! Тому що це не просто 
людина, а епоха, з якою пов’язаний розвиток не тільки 
сільської бібліотеки, але й культури. Так-так, культури! 
Погреби, ти не віриш? Почитай в книжці своєї історії. 

Багато інших людей ми ще згадали б на твоєму дні 
народженні. Щодня вони роблять тебе кращим і 
затишнішим. Серед них багато підприємців, активістів, 
спортсменів, культурних діячів, освітян. 

А які пісні лунали б на святі!  Спів «Берегині» і Рути»  - 
це завжди щось неймовірне і красиве.  Але не потрібно 
передчасно засмучуватися. Колективи разом зі своїм 
керівником Семеляком Андрієм Володимировичем 
підготували  пісенне відеопривітання. Тож  заходьте в 
«Вісник Придесення» в фейсбуці, де неодмінно можна 
буде знайти посилання на це відео. 

Погреби, на завершення ще хочу зазначити, що  з цього 
року в тебе з’явився побратим. Це твій сусід село Зазим’є. 
Ти й раніше з ним  дружив. Взагалі, у вас так багато 
спільного! А тепер ви стали партнерами, адже 
об’єдналися в одне ОТГ. Прогнозується, що восени ваша 
компанія поповниться іншими селами Придесення. Як би 
там не було, бажаю вашому об’єднанню злагоджених дій, 
успішних проектів і розвитку. 

А тобі, Погреби, хочу побажати, щоб ти не втрачав свої 
елементи унікальності та ідентичності, які створюють 
активні жителі, чудова природа та багата історія. Розвитку 
тобі, моє рідне село! І щоб праця та досягнення жодного 
покоління не були втрачені і затерті на сторінках твоєї 
історії!  

 
 



 
 

Робота не зупиняється 
 

Робота Зазимською сільською радою виконується 
стабільно з місяця в місяць. Раз в кілька тижнів проходять 
сесії, на яких приймаються важливі для громади рішення. 
Наприклад, на сесії від 23.07.2020 депутати проголосували 
за співфінансування з Погребського та Зазимського 
бюджетів для придбання автомобіля для муніципального 
офіцера поліції, який з 1 вересня повинен розпочати 
службу в нашій громаді. Щоб його робота була 
ефективніша, продовжуються роботи по встановленню 
камер відеоспостереження. Вже встановили камери на 
погребських вулицях Ватутіна і Столичній, незабаром 
мережа відеонагляду покриє все село Зазим’є. 

Сільська рада намагається вдосконалити вуличне 
освітлення, встановлюючи LED-лампи, які є економніші та 
якісніші. За липень такі роботи проведено на зазимських 
вулицях Квітнева, Каштанова та Грушевського. 
Найближчим часом аналогічні заміни відбудуться на 
вулицях Ковалівська, Райдужна і Незалежності. Так, є ще 
вулиці, де взагалі відсутнє вуличне освітлення. Але про 
них ніхто не забуває. Розробляється проекти, проводяться 
експертизи. При отриманні необхідного фінансування їх 
буде освітлено. 

В липні здійснено асфальтування міжквартальних 
проїздів між багатоквартирними будинками, що 
знаходяться на Хуторі в Зазим’ї. 

Також завершено реконструкцію шкільного подвір’я 
Погребського НВО. Однак роботи біля школи не 
завершено. Згідно проекту, який передбачає 
реконструкцію центру Погребів, біля школи розширюють 
дорожнє полотно та облаштовують новий тротуар, який 
вкриє бруківка. 

Розпочинаються роботи по встановленню очисної 
системи в бюветі, що знаходиться біля центрального 
погребського стадіону, так як останнім часом було 
виявлено погіршення якості води в ньому. А цей бювет, як-
не-як, забезпечую питною водою не тільки жителів 
громади, які щодня набирають тут воду, але й погребські 
соціальні заклади (школа, садочок, амбулаторія). 

За підтримки Зазимської сільської ради та 
безпосередньої участі Сергієнка Володимира вдалося 
реконструювати старий пожежний автомобіль і привести 
його до привабливого вигляду та технічно справного 

стану. Варто відзначити активних учасників реанімації 
машини. Це Бондаренко Євген, Суботовський Сергій, 
Комаха Сергій. 

 
Поки що автомобіль буде працювати в Погребському 

пождепо (на діючому зараз планують замінити цистерну), 
а потім передадуть в Зазимську СПК, замінивши нинішю 
сильно зношену машину. 

Результати зазначених проектів можна побачити і 
відчути вже зараз. А скільки всього робиться на 
перспективу! Скільки важливих питань вирішується в 
кабінетах Зазимської сільської ради та адміністративного 
приміщення в с.Погреби! Сільська рада забезпечує 
населення всіма можливими адміністративними 
послугами. Робота не зупиняється. 

 
 
 
 

Почесний житель с.Погреби 
 

В 2017 році встановили звання «Почесний житель с.Погреби». В минулі роки на День села ним відзначали 
Науменко Тетяну Іванівну, Гайову Наталію Іванівну та Литвиненка Миколу Івановича. В 2020 році це звання 
отримала Кривобок Надія Микитівна. 

Кривобок Надія Микитівна народилося в селі Гоголів 
Броварського району Київської області у 1938 році. Після 
закінчення 8 класів у Гоголівській середній школі, 
вступила до Чернівецького культпросвітницького 
технікуму на бібліотечний факультет.  Після закінчення 
навчання  вище вказаного закладу  отримала направлення 
на роботу у село Кулаженці. Там працювала завідувачем 

Будинку культури. У грудні 1957 року прийняла 
Погребську сільську бібліотеку. На той час книжковий 
фонд бібліотеки налічував  5250 примірників, читачів було 
250 чоловік. Завідувач бібліотекою робила подвірні 
обходи населення, була налагоджена робота книгонош, 
які обслуговували інвалідів та людей похилого віку. Надія 
Микитівна проводила  краєзнавчу роботу, збирала 

Діяльність сільської ради 

Історія рідного краю 



матеріали по історії с. Погреби. 
Цікаву роботу завідувач 
бібліотекою проводила по 
вшануванню трудових династій, 
ветеранів праці і ветеранів війни. 
Погребську бібліотеку відвідували 
письменники Юрій Збанацький, 
Микола Сом, народна артистка 
Таїсія Литвиненко. З нашою 
місцевою поетесою Варварою 
Гринько були неодноразово 
проведені зустрічі, вечори поезії. 
Завідувач бібліотекою приймала 
активну участь у громадському 
житті села Погреби – була 
депутатом сільської ради, 
керівником драматичного гуртка, 
проводила обряди шлюбу. Надія 
Микитівна більше 40 років свого 
життя присвятила служінню книзі. 
Без перебільшення можна сказати, що Надія Микитівна 
внесла значний вклад у розвиток бібліотечної справи. 
Вона віддавала всі сили обраній професії. Її енергія і 

творча ініціатива були спрямовані на підвищення 
авторитету бібліотек в суспільстві та іміджу професії 
бібліотекаря. 

 
Матеріал підготувала завідувач Погребською сільською бібліотекою 

Лазарєва Нінель Павлівна 
 
 
 
 

Рідне село Погреби 

Люблю безмежно де живу я, 
І в любу пору дня й доби, 
До Києва стоїть на варті 
Село красиве Погреби! 
І так от з давен повелося, 
Та й лишилось до сьогодення, 
Що Погреби - величне й досі. 
Зовуть «Перлина Придесення». 
Та й розстелилось на луги, 
Цвіте, шириться й досі. 
Десни тут теплі береги, 
Мов в сонячнім колоссі. 
Тут вечорами чути співи: 
Дорослі, діти, творчість квітне. 
Багато різних колективів. 
Село розкішне і привітне. 
Так, це наш дім, в якому ми 
Своїх дітей навчаєм. 
У спорті, танцях, у піснях, 
Село величаєм. 
Тут  молодь сильна як один 
Організм завзятий. 
Тож чим пишатись маєм ми, 
І приклад показати. 
І як можливо не любити 

Ці вулички над вечір? 
Ідеш селом. Усе живе. 
Все бігає малеча. 
Неначе вулик це село - 
Усі завжди  при ділі. 
Бо тут бажання жити є 
І тут черпаєш сили. 
Пташиний спів завжди луна 
Якось веселіше. 
Бо це Перлина Придесення! 
Тут все цвіте і дише. 
Тут наша молодість, життя. 
Люблю село. Дивуюсь, 
Що робиться все до пуття. 
Селом не налюбуюсь. 
Віра ж у кожному живе 
Та шана Батьківщині. 
Багато маєм патріотів, 
Що служать і донині. 
Тож чим пишатись маєм ми 
Погребській родині. 
Бо ростимо патріотів 
Сильних духом й вільних! 

 

Гузенко Олександра 

На фото: зустріч з Варварою Пилипівною Гринько.  Верхній ряд з ліва 

на право: О.М. Негода, О. Д. Глевацький, В. П. Гринько, М. М. Яворенко, 

Р. А Середа,  нижній ряд з ліва на право : Н. М. Кривобок, С. М. Кучерява. 

Наша творчість 



 
 

Футбол 
 

Тривають чемпіонати з футболу на полях Київщини та 
Броварщини за участю наших команд. 

27 червня ФК «Десна» приймала ФК «Асканія-Флора» 
з Калинівки в рамках другого туру чемпіонату Київської 
області. Господарі виявилися сильнішими – 3:0. За 
погребський колектив забивали Кострома Ігор, Яременко 
Олег та Козюберда Сергій. 

Через тиждень в матчі наступного туру проти біло-
зелених в Погребах не зміг встояти ФК «Денгофф», який 
пропустив єдиний гол від Бондаренка Володимира. 

В четвертому турі ФК «Десна» на виїзді зіграла внічию 
з ФК «Джуніорс» - 1:1. Гол на свій рахунок записав 
Яременко Олег. 

18 липня в матчі п’ятого туру удача відступилася від 
погребців, які вдома програли для енергійного й 
швидкого ФК «Колос» з Пустоварівки – 1:3. Всередині 
другого тайму єдиним забитим м’ячом з пенальті 
відзначився Руженцев В’ячеслав. 

Однак фортуна досі супроводжує першу погребську 
команду в Кубку Київщини. 

1 липня біло-зелені на виїзді переграли ФК 
«Вертикаль-Обухів» в рамках 1/16 турніру – 1:2. Один гол 
забив Кострома Ігор, другий гол в свої ворота допоміг 
забити суперник. 

8 липня відбувся наступний етап, в якому деснянці 
приймали ФК «Авангард» зі Бзова – 1:0 завдяки влучному 
пострілу Яременка Олега. 

Чекаємо на чвертьфінальний поєдинок за участю ФК 
«Десна». 

У вищій лізі Броварського району нашу громаду 
представляє ФК «Зазим’є». 

Другий тур зазимці пропустили через непарну кількість 
команд в лізі. 

В третьому турі, що відбувся 5 липня, ФК «Зазим’є» 
мінімально переграло гостей з Рудні – 2:1. Голи забивали: 
Мануйленко Дмитро, Яіцький Сергій. 

В четвертому турі на княжичанському полі зазимці 
зіграли внічию з місцевим ФК «Штурм» - 2:2. Забитими 
м’ячами за нашу команду відзначилися Прокулевич 
Богдан та Марченко Микола. 

Наступний матч, який відбувся 19 липня в с.Зазим’є 
запам’ятався вболівальникам дуже цікавою і емоційною 
грою з ФК «Ресмус» - 1:1. Гол з пенальті забив Марченко 
Микола. 

Без жодних втрат очок крокує в першій лізі району ФК 
«Десна-2». 

В другому турі друга погребська команда на своєму 
полі не залишила шансів для броварського «Юніона» - 6:0. 
Голи забивали: Сторожук Максим (3), Бруєнко Сергій, 
Негода Ігор, Гончаров Іван. 

Через тиждень, 4 липня, деснянці здобули виїзну 
перемогу в матчі з ФК «Альтернатива» в с.Шевченкове – 
2:4. Голи забивали: Бруєнко Сергій (2), Крупенко Андрій 
(п), Гончаров Іван. 

Матч четвертого туру ФК «Десна-2» грала на своєму 
полі проти ФК «Димерка» - 2:0. Голи за погребців 
забивали Слюсар Євген і Швидак Юрій. 

Переможним виявився й вояж до Красилівки, де 
деснянці переграли місцевий ФК «Арсенал» з рахунком 
0:2. Обидва м’ячі в свій актив записав Марченко Сергій. 

 

Волейбол 
 

В середині липня об’єднана команда зазимців і 
княжичан з волейболу взяла участь в змаганнях серед 
ветеранів.Матчі відбувалися на новенькому спортивному 
майданчику в смт Калинівка. На жаль, нашій команді не 
вдалося виграти жодної гри, поступившись гоголівському 
«Форсажу» та командам з Літок і Калинівки. 

Через кілька днів, 16 липня, на корті в центрі 
села Погреби відбулася товариська гра нашої 
волейбольної команди проти команди села 
Літки. Далі витяг зі статті Бойка Андрія: 

«Результати для команди Погребів, на 
жаль, невтішні – з близько десяти партій ми 
виграли лише одну. Суперники брали досвідом, 
рівнем гри та злагодженими діями. Натомість 
в нашої команди всі ці показники ще тільки 
розвиваються. Адже з цією метою й 
проводяться товариські ігри – аби зрозуміти 
свої помилки, зігратися з командою, 
відпрацювати схеми та тренуватися далі. 
Також це безцінний досвід, який так необхідний 
нашій команді. 

Тому запрошуємо до нас на тренування всіх 
бажаючих, які в майбутньому прославляли б не 

тільки наше село, але й всю об’єднану територіальну 
громаду Зазим’я та Погребів.  

Окремо висловлюємо подякую команді з Літок за те, 
що прийняли наше запрошення, знайшли вільний час та 
подарували нам досвід і показали відмінну гру. 

До зустрічі на корті!» 

 

Спорт 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Щодо визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки 

Повідомлення про оприлюднення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки – «Розділу 
охорона навколишнього природного середовища» проекту змін до генерального плану поєднаного з 
детальним планом території с.Погреби Броварського району Київської області 
     З метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості на офіційному сайті Погребської 
сільської ради за адресою http://rada-pogreby.com.ua/ оприлюднено заяву про визначення обсягу 
стратегічної екологічної оцінки – «Розділу охорона навколишнього природного середовища» проекту змін 
до генерального плану поєднаного з детальним планом території с. Погреби Броварського району 
Київської області. 
    Строк громадського обговорення заяви – 15 днів з дати даної публікації. 
    Відповідальний за організацію розгляду – сільський голова Крупенко Віталій Вікторович. 
    Пропозиції до проекту містобудівної документації приймаються в адмінбудівлі сільської ради за адресою: 
07416, Київська область, Броварський район, село Погреби, вулиця Єдності, 57, 
е-mail: pogrebyrada@ukr.net. 

   Адміністрація сільської ради 
 

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО СПЛАТУ ПОДАТКУ НА ЗЕМЛЮ 
 

Шановні користувачі, орендарі та власники земельних ділянок! 
       Зазимська сільська рада нагадує вам про обов’язковість сплати земельного податку та орендної плати за 
землю! 
        За несплату земельного податку та орендної плати ви, в першу чергу, несете відповідальність перед 
Законом, а також  наносите збитки місцевому бюджету, основним джерелом наповнення якого, на 
сьогоднішній день, є збір за користування землею. 
       Пам’ятайте, що від вашого розуміння та дотримання вимог чинного законодавства залежить 
оздоровлення ваших дітей, соціальні виплати, благоустрій села, утримування закладів позашкільної освіти та 
ін. 

   Зазимська сільська рада 
 

Оголошення 

Привітання 

Зі святом, погребці! 
 

Любі мої односельчани. Від щирого серця вітаю вас з Днем села Погреби. Впевнений, що ви, як і я, хотіли 

б відсвяткувати це свято разом у великій щасливій погребській родині. На жаль, епідеміологічна ситуація та 

викликаний через неї карантин не дозволяють нам зібратися на традиційний захід, який ми завжди 

наповнюємо співами, танцями, вітаннями, веселощами. Але це все тимчасово! Сподіваюся, що через рік ми 

зберемося разом, щоб відсвяткувати наше спільне свято! 

Я вам бажаю затишку в ваших оселях. В першу чергу, в нашому спільному домі – селі Погреби і цілій 

Зазимській ОТГ. Ми з однодумцями щодня працюємо, щоб і в Погребах, і в Зазим’ї створювалися і 

покращувалися умови для життя. Дякую всім вам, що ви допомагаєте нам в цій нелегкій справі. Разом ми є 

силою! Разом ми досягнемо всіх поставлених цілей! 

Міцного вам здоров’я! Щоб кожен ваш день був позитивним і націленим на нові перемоги. Щоб ваші руки 

ніколи не опускалися перед перешкодами. Щоб ваш розум ніколи не захмарював сумнів. Щоб ваше серце 

ніколи не зупинялося випромінювати тепло і добро. 

Бажаю вам любові і взаємоповаги! Лише, коли ми почнемо розуміти один одного, ми зможемо зрозуміти 

нашу спільну мету і шляху до її досягнення! 

Зі святом, друзі! 

З повагою сільський голова Крупенко В.В. 

http://rada-pogreby.com.ua/
mailto:pogrebyrada@ukr.net


Зазимська сільська рада, колеги, родичі та друзі вітають з днем народження 
ювілярів та іменинників: 

Хотячук Марія Іванівна – 25 липня – 65 років. 
Соловей Леонід Петрович, голова виконкому Зазимської с/р 1986-1993 рр. – 28 липня – 65 років. 
Троц Людмила Володимирівна, медсестра – 17 липня – 40 років. 
Марухненко Тетяна Григорівна – 7 серпня – 50 років. 
Заєць Людмила Вікторівна, зав.господарством ДНЗ «Академія дитинства» – 23 липня – 55 років. 
Литвиненко Галина Петрівна – 17 серпня – 60 років. 
Спичак Володимир Іванович – 29 липня – 60 років. 
Слинько Ольга Анатоліївна, пенсіонерка – 25 липня – 65 років. 
Карсім Світлана Анатоліївна – 14 серпня – 40 років. 
Стрельченко Софія Василівна, пенсіонерка – 10 липня – 70 років. 
Беляєва Любов Дмитрівна, пенсіонерка – 2 липня – 70 років. 
Машевська Ганна Костянтинівна, пенсіонерка – 14 липня – 80 років. 
Селюк Анатолій Семенович, пенсіонер – 30 липня – 80 років. 
Карсим Марія Миколаївна, пенсіонерка – 2 липня – 85 років. 
Ярошинський Микола Іванович – 4 серпня – 60 років. 
 
Чеперис Ганна Борисівна, лікар-педіатр  – 16 липня. 
Польчук Інна Володимирівна – 30 липня. 
Ярош Віра Дмитрівна, кухар Зазимського НВО  – 8 липня. 
Баришполець Володимир Миколайович, член виконкому Зазимської с/р– 9 липня. 
Силюков Данило Сергійович, депутат Зазимської с/р  – 29 липня. 
Шевченко Володимир Дмитрович, сімейний лікар с.Погреби, депутат Зазимської с/р  – 27 липня. 
Дітківська Тетяна Володимирівна, член виконкому Зазимської с/р  – 6 червня. 
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6 серпня святкує свій 70-річний ювілей 

доктор педагогічних наук, проф. 

Національного університету 

ім.М.П.Драгоманова 

Булда Анатолій Андрійович 

Хай постійний успіх, радість і 
достаток 

Сипляться до вас, немов вишневий 
цвіт, 

Хай життєвий досвід творить з 
буднів свята, 

Господь дарує довгих-довгих літ! 
 

З повагою 

родина, друзі, колеги 

23 липня святкує день народження 

кохана дружина, любляча мама, чудова 

тітонька і просто хороша людина 

Дереза Ольга Василівна 

Нехай цвітуть під небом синьооким 
Ще довго-довго дні й літа, 

А тиха радість, чиста і висока, 
Щоденно хай до хати заверта! 

Бажаємо здоров'я, сонця у зеніті, 
Любові, доброти і щастя повен дім, 

Нехай у серці розкошує літо 
І соняхом квітує золотим. 

 

З любов’ю 

рідні і близькі 
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