
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Створення Зазимської об’єднаної територіальної громади 
 

Шість років тому розпочався тривалий процес 

децентралізації, що передбачає об’єднання 

населених пунктів України, збільшення фінансової 

спроможності громад і зростання їх 

самостійності. Не швидким цей процес був і в 

Придесенні. Але його часткове завершення 

відбулося 22 грудня 2019 року виборами голови та 

депутатів Зазимської об’єднаної територіальної 

громади, до якої увійшли села Зазим’є та Погреби. 

Явка склала трохи більше половини 

зареєстрованих виборців (явка в с.Зазим’є – 1037 

осіб, в с.Погреби – 1243 осіб). 

Вашій увазі пропонуємо склад новоствореної 

Зазимської сільської ради. 
 

Сільський голова – Крупенко Віталій Вікторович. 

(В с.Зазим’є отримав підтримку від 904 виборців, а в с.Погреби – від 1214 виборців). 
 

Депутатський корпус в однаковій кількості сформують представники двох сіл. 

 

Округ 1. Петрашин Руслан Юрійович – на виборах отримав 37 голосів з 109 загальної кількості голосів 

виборців, поданих за кандидатів. 
Межі округу: с. Зазим'є. Провулок Озерний, ст.«Молнія» вул.Садова,5 буд.20, ст.«Десенка» вул.Садова, 7 буд.19, 

вул.Садова, 10А буд.15, ст.«Зазим'є-12» вул.Садова, 25 буд.26, ст.«Зазим'є-5» вул.Садова, 17 буд.6, ст.«Зазим'є-8» 

вул.Садова, 20 буд.13, ст.«Зазим'є-19» вул.Красилівська, 15, вул.Шовковична, 2, пров.Громадський, 14, вул.Заплавна 

буд. 6,7, вул.Деснянська №49-№139, №52-№136, вул.Кринична, вул.Кринки, вул.Медова, вул.Поперечна, вул.Прирічна, 

вул.Урожайна, вул.Хвощі, вул.Червнева, вул.Десенка, вул.Західна, пр.Бузковий, пр.Мирний, вул.Благовісна, 

вул.Вірності, вул.Волошкова, вул. Калинова, вул.Колодень, вул.Спортивна, вул.Степова. 

 

Округ 2. Бондаренко Олег Вікторович – 59 голосів з 102. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Осинки, вул.Зарічна, вул.Юності, вул.П.Суботовського, вул.Яблунева, вул.Стара Гать, 

вул.Приозерна, вул.Березова, вул.Травнева, вул.Незалежності, вул.Ковалівська, вул.Грушевського, вул.Каштанова, 

вул.Райдужна, провулок Деснянський, вул.Деснянська, №1-№47, №2-№50, вул.В.Терешкової, вул.Новоселиця, №40-

№74, №23-№39, вул.Грушева, вул.Довженка, вул.Квіткова, вул.Польова, вул.Ю.Тарковського. 

 

Округ 3. Лисянська Ольга Віталіївна – 56 голосів з 108. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Новоселиця, №1-№21, №2-№42, вул.Г.Мельника, вул.Ватутіна, вул.Марущака, 

вул.Гагаріна, №16-№36, №15-№29, вул.Весела, вул.Веселкова, вул.Весняна, вул.Галицька, вул.Городецького, 

вул.Дружби, вул.Довга, вул.І.Франка, вул.Козацька, вул.Щаслива, вул.М.Чурай, вул.О.Вишні, вул.Прорізна, вул.Соборна, 

вул.Софіївська, провулок Дружби, провулок Прорізний, провулок Софіївський, вул.Мельника. 

 

Округ 4. Дацишин Михайло Михайлович – 37 голосів з 73. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Київська, вул. Київська, №24, №26, №28, №28А, провулок Київський, вул.Т.Радченко, 
вул.В.Стуса, вул.Джерельна, вул.Дніпровська, вул.Заболотна, вул.Зоряна, вул.Блакитна, вул.Дорошенка, 
вул.Рибальська, вул.Церковна, провулок Короткий. 
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Округ 5. Селик Юрій Миколайович – 44 голоси з 104. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Миру, вул.Шевченка, вул.Гагаріна, №1-№13, №2-№14. 

 

Округ 6. Прокулевич Ігор Богданович – 43 голоси з 70. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Широка, вул.Дубрівка, вул.Вишнева, вул.Молодіжна, вул.Затишна, вул.Берегова, 

вул.Тростянецька, вул.Л.Українки, вул.Сагайдачного, вул.Верболозна, вул.Висока, вул.Вільхова, вул.Зелена, 

вул.Крайня, вул.Осіння, вул.Березівка, вул.Солов’їна, вул.Пухівська, вул.Савичанська. 

 

Округ 7. Спичак Людмила Валентинівна – 78 голосів з 109. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Садова, вул.Нова, вул.Липнева, вул.Будівельників, вул.І.Богуна. 

 

Округ 8. Пустовалов Іван Вікторович – 27 голосів з 76. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Н.Барбон, вул.Лугова, вул.Лісова, №2-№92, №1-№43. 

 

Округ 9. Делайчук Олег Володимирович – 32 голоси з 89. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Лісова, №45-№113, №94-№210, вул.Придорожня, буд.5 кв.№1-№110, провулок Східний. 

 

Округ 10. Бондаренко Тетяна Володимирівна – 40 голосів з 95. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Київська, №1, №2, №3, №4, вул.Залізнична, вул.Лісова, №45В, вул.Лісова, 35а, 

вул.Соснова, 1а, вул.Соснова, 2, вул.Соснова, 15, вул.Полярна, 14, вул.Ялинкова, 13, вул.Конотопська, буд.4, 

вул.Конотопська, 6, вул.Сонячний шлях, буд.9, вул.Броварська, вул.Києво-Деснянська, вул.Трояндова. 

 

Округ 11. Максименко Сергій Дмитрович – 79 голосів з 91. 

Межі округу: с. Зазим'є. Вул.Придорожна, буд.1 корп.1, вул.Придорожна, буд.1 корп.2, вул.Придорожна, буд.1 

корп.3, вул.Придорожна, буд.2, вул.Придорожна, буд.3, вул.Придорожна, буд.4, вул.Придорожна, буд.1А, 

вул.Придорожна, буд.14 кв.3, вул.Підлісна, 15. 

 

Округ 12. Силюков Данило Сергійович – 102 голоси 148. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Мічуріна, вул.Гагаріна, вул.Світанкова, вул.Грушевського, вул.А.Пасіченка 

 

Округ 13. Шевченко Володимир Дмитрович – 53 голоси з 72. 
Межі округу: с. Погреби. Вул.Єдності, парні № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, не парні № 

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 

вул.Соборна парні № 2, 4, 6, 6А, 8, 10, 12, 14, 16, 16А, вул.Яблунева, вул.Центральна, вул.Спортивна. 

 

Округ 14. Марченко Олексій Анатолійович – 70 голосів з 126. 
Межі округу: с. Погреби. Вул.Єдності парні № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54А, 54Б, 56, 58, 58А, 58Б, 60, 

не парні № 65, 65А, 65Б, 65/3, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 93А, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 105А, 107, 

109, 111, 113, 113А, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, вул.Суворова, вул.Європейська, вул.Козацька, 

вул.Привітна, вул.Юності, провулок Калиновий, провулок Суворова, вул.Прорізна. 

 

Округ 15. Биков Олександр Андрійович – 39 голосів з 121. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Молодіжна, вул.Вишнева, вул.Ратушного, вул.Садова, вул.Нова, вул.Весняна, 

вул.Лугова, вул.Райдужна, вул.Заозірська, пров.Пшеничний, пров.Степовий. 

 

Округ 16. Стрельченко Микола Васильович – 62 голоси з 98. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Завбірська. 

 

Округ 17. Сергієнко Оксана Василівна – 60 голосів з 124. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Соборна парні № 18, 20, 22, 22А, 24, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46,48, 50, 

52, не парні № 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21А, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 53, вул.Некрасова, 

вул.А.Малишка, вул.Зарічна, вул.Незалежності, вул.Шевченка, №1-№52. 



 

 

 

Округ 18. Камєнєва Тетяна Геннадіївна – 80 голосів з 101. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Солов’їна, вул.Польова, вул.О.Гончара, вул.Гайова, вул.Берегова, вул.Л.Українки, 

вул.Столична, вул.Осіння, вул.Софіївська, пров.Софіївський, вул.Городецького, вул.Франка. 

 

Округ 19. Бруєнко Сергій Петрович – 73 голоси з 117. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Комерційна, вул.Промислова, вул.Покровська, вул.Шевченка, №53-№66а, 

вул.Ватутіна, вул.Лісова. 

 

Округ 20. Бойко Андрій Олександрович – 72 голоси з 106. 

Межі округу: с. Погреби. Вул. Єдності парні № 62, 64, 66, 68, 70, 72, 72А, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84, 84А, 86, 86А, 

88, 88А, 90, 92, 94, 96, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 

вул.Єдності не парні № 131, 135, 137, 137А, 139, 141, вул.Кутузова, вул.Рибальська, вул.Чкалова, вул.Майданівська 

№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, вул.Погребський шлях, вул.Кодацька, 

вул.Старосільська, вул.Висока, вул.Мисливська, вул.О.Чижика, вул.Паркова, вул.Стародеснянська, вул.Солом’янська, 

вул.Сонячна, вул.Деснянська, вул.Дружби народів, пров.Старосільський. 

 

Округ 21. Бойко Віра Миколаївна – 75 голосів з 82. 

Межі округу: с. Погреби. Вул.Гайдара, вул.Гоголя, вул.Майданівська № 44, 45, 47, 47А, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 

65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83А, 85, 87, 89, 89А, 89Б, 91, 91А, 91Б, 93, 95, 95А, 97, 97А, 99, вул.Терникова, 

пров.Лозовий, пров.Парковий. 

 

Округ 22. Ярошенко Олена Сергіївна – 65 голосів з 130. 
Межі округу: с. Погреби. вул.Каштанова, вул.Київська, вул.Різдвяна, вул.Лідіївська, вул.Удитинська, вул.Теплична, 
вул.Горького, пров.Горького, вул.Тополина, пров.Тепличний, вул.Озерна, вул.Зелена, вул.Квітнева, вул.Кленова, 
вул.Лозова, вул.Травнева, пров.Приозерний, вул.Дубова, вул.Лісова, вул.Приозерна. 

 

 
 

Створення «Вісника Придесення» 
 

Шановні зазимці і погребці! Ми стали однією 

громадою. Як зазначає сільський голова Зазимської 

об'єднаної територіальної громади Крупенко В.В., 

діяльність місцевої влади повинна бути прозорою та 

освітлюватися в різних засобах масової інформації. 

В с.Погреби з кінця 2015 року випускається щомісячник 

«Погребський вісник», який є надійним джерелом 

інформування населення про діяльність сільської ради та 

події в населеному пункті. Паралельно з цим, надається 

оперативна інформація в офіційній групі «Погребського 

вісника» в Фейсбук, на яку зараз підписано більше, ніж 2,7 

тис. осіб. 

Виходячи з вище викладеного, на базі «Погребського 

вісника» ми започатковуємо роботу «Вісника 

Придесення». Це стосується як друкованого видання, так 

і групи в соціальній мережі (QR-код на неї ви можете 

побачити на першій сторінці). Він матиме кілька 

відмінностей в порівнянні з попередником: 

1. Буде висвітлюватися інформація про життя ДВОХ сіл: 

Погребів і Зазим'я.  

2. Кількість примірників збільшиться, так як газета буде 

розповсюджуватися в двох селах. 

Важливо! Щоб інформація пропорційно 

висвітлювалася про події села Погреби та Зазим’є, 

необхідно додатково залучити кореспондента. Це має 

бути людина, яка любить та знає село Зазим’є та буде 

готова про це писати. 

Пропозиції щодо своїх кандидатур надсилайте на 

електронну адресу pogr-pres@ukr.net. Прохання 

кандидатам на цю адресу надіслати невеликий 

мотиваційний лист: чому ви хочете цим займатися, 

скільки часу ви на це готові приділяти та ваші 

пропозиції по вдосконаленню «Вісника Придесення». 

Також запрошуємо керівників спортивних, культурних 

та навчальних закладів Зазим'я і Погребів надсилати статті 

про події в своїх колективах для публікації в «Віснику 

Придесення». 

За останні чотири роки в «Погребському віснику» було 

викладено багато про Погреби і всі бажаючі можуть 

ознайомитися з цими матеріалами на сайті http://rada-

pogreby.com.ua/pogrebskii-v-snik/statt-na-bokovikh-

paneliakh/pogrebskii-v-snik . 

Крім того, чекаємо на розповіді про Зазим'є, цікаві 

події з історії села, художню творчість, інформацію про 

відомих особистостей, спортивні досягнення та ін. 

Діяльність сільської ради Зазимської ОТГ 



 

 

Реалізовані проекти за участю Погребської сільської ради наприкінці 2019 року 

В останній місяць своєї діяльності 

Погребська сільська рада 

продовжила свою роботу по 

формуванню комфортних умов 

життя громади с.Погреби. В середині 

грудня збудували автобусні зупинки 

по вулиці Столична (неподалік 

дитячого майданчику) та Ватутіна 

(навпроти вул.Покровської). В першу 

чергу зупинки збудували для дітей, 

які чекають шкільний автобус. Також 

по цих вулицях кілька разів в день 

проїжджає автобус, що надає 

послуги пасажирського перевезення по маршруту 

«Погреби-ст.м.Лісова» (через ліс). 

В цей час було змонтовано вуличне освітлення ще 

кількох погребських вулиць. Ними стали вулиці Гайова, 

Городецького, Софіївська, Озерна, частини Гончара та 

Співочої. Закінчили роботи по монтуванню вуличного 

освітлення вулиці Яблунева. Вкінці грудня, як і 

планувалося, встановили вуличне освітлення вулиць 

Грушевського та Пасіченка. 

Наша школа стає 

сучаснішою і кращою. 

Неодноразово ми писали 

про ті трансформації 

нашого освітянського 

будинку, що останніми 

роками здійснює 

Погребська сільська рада 

за підтримки вищих 

органів влади, депутатів, 

підприємців, жителів 

села. Зазвичай такі 

масштабні роботи 

намагаються зробити в літній час. Але є те, що можна 

робити й зараз. Проявили ініціативу два підприємства і 

зробили подарунки для школи напередодні Нового року. 

Завершилися роботи по встановленню камер 

відеоспостереження (компанія HomeNet) та 

високошвидкісного безпровідного Інтернету wi-fi 

(компанія Аква Родос). Камери покращать безпечність 

перебування школярів в закладі, а wi-fi буде 

використовуватися лише в навчальних цілях.  

 

 
 

ВИХОВНА ГОДИНА «ЛЮДИНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ДОБРА» ДО РІЧНИЦІ ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО 

 
«Людину гріє не кожух, а тепле слово». 
У грудні 2019 року учні 6-Б класу на чолі 

з класним керівником Негодою Оксаною 
Михайлівною провели захід, присвячений 
творчості видатного педагога, мудрого 
вчителя, директора школи, доброго сина і 
тата – В. О. Сухомлинського. 

Метою виховної години було 
ознайомити учнів із життям і творчістю 
великої людини, формувати вміння 
міркувати, оцінювати свої вчинки, 
спонукати до пізнання світу, викликати 
бажання наслідувати позитивні риси 
персонажів прочитаних оповідань, 
виховувати працелюбність, повагу до 
старших і любов до рідної землі, доброту, 
людяність, потребу в справжній дружбі. 
Формувати у дітей почуття відповідальності, 
розуміння того, що людина – не просто 
частина природи, а найвище її створіння. 

Захід розпочався флешмобом «Спільне серце нашої 
родини» із закликом до мудрості, духовності, доброти, 
взаєморозуміння, любові до оточуючих та природи. 

Учні переглянули відеоролик про В. О. 
Сухомлинського, його життєвий і творчий шлях, 
декламували вірші та співали пісень про доброту, ввічливі 

слова, повагу і любов до батьків, до всіх людей на Землі. 
Цікаво пройшли інсценізації творів «Іменинний обід», «Як 
Федько відчув у собі людину», «Добре слово». 

Приємно вразив присутніх вишуканий танок боротьби 
добра і зла.  

Тож творіть добро - вам відповідатимуть любов'ю і 
щедрістю. Тоді будуть у нашій країні мир і злагода! 

Життя громади 

 

 

 

 



 

 

Вітаємо Переможців районних етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, 
Всеукраїнських конкурсів та конкурсу-захисту МАН України 

 

1.Погребська школа 
В листопаді - грудні 2019 року учні нашої школи взяли 

активну участь у районному етапі Всеукраїнських 
учнівських олімпіад та  Всеукраїнському конкурсі захисті 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України. 

Протягом року школярі із жвавим захопленням 
готувалися до наукових змагань під керівництвом 
досвідчених вчителів, що принесло високі результати. 

У районному етапі Всеукраїнських учнівських 
олімпіад взяли участь 40 учнів, 17 із них отримали 
перемоги. 

 
З англійської мови три переможці: 
І місце  посіла 

Фролова Ніка, учениця 
11класу, 

ІІ місце  - Кравченко 
Каріна, учениця 10 
класу  (вчитель Гармаш 
Олена Сергіївна), 

ІІ місце  - Лавріненко 
Стефанія, учениця 9 
класу (вчитель 
Гриненко Оксана 
Григорівна). 

 
З біології  у нас 3 

переможці: 
ІІ місце - Хакімова 

Каріна, учениця 11 
класу, 

ІІ місце –  Скибін 
Артем, учень 10 класу,  

ІІ місце - Лавріненко 
Стефанія,  учениця 9 
класу (вчитель 
Марченко Ірина 
Миколаївна). 

 
З математики - 2 

переможці: 
І місце –  Лавріненко Стефанія, учениця 9 класу, 
ІІ місце - Колесник Ярина, учениця 8 класу (вчитель 

Гузенко Юлія Сергіївна); 
з хімії - 2 переможці: 
ІІ місце - Чиж Іван, учень 7 класу (вчитель Чиж Тетяна 

Віталіївна), 
ІІІ місце - Лавріненко Стефанія, учениця 9 класу 

(вчитель Донченко Юлія Миколаївна). 
 
З правознавства отримала: 
ІІ місце Хакімова Каріна, учениця 11 класу (вчитель 

Ляшенко Людмила Анатоліївна). 

 
З фізики посів: 
ІІ місце Скибін Артем, учень 10 класу (вчитель Селюк 

Світлана Юріївна). 
 
З екології отримала: 
ІІІ місце Хакімова Каріна, учениця 11 класу (вчитель 

Марченко Ірина Миколаївна). 
 
Із зарубіжної літератури: 
ІІІ місце у Самір Маріам, учениці 10 класу (вчитель 

Панасюк Тетяна Петрівна). 
 
У ІІ (районному) етапі VIII Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та 
студентської молоді імені Т. Г. Шевченка: 

І місце  посіла Гумега Соломія, учениця 9 класу 
(вчитель Бойко Олександра Олексіївна). 

 
У XVII Міжнародному конкурсі знавців 

української мови ім. П.Яцика (районний етап): 
І місце посіла Полякова Софія, учениця 10 

класу (вчитель Гармаш Олена Сергіївна), 
ІІ місце - Ле Суан Анна, учениця  5-А класу 

(вчитель Хуторна Людмила Іванівна). 
 
У конкурсі-захисті науково-дослідницьких 

робіт Малої академії наук України (відділення 
хімія та біологія) взяли участь четверо школярів, 
всі отримали призові місця: 

І місце - Скибін Артем (10клас), секція «Хімія», 
І місце – Хакімова Каріна (11клас), секція 

«Валеологія», науковий керівник Чиж Тетяна 
Віталіївна; 

ІІ місце – Скибін Артем (10 клас), секція 
«Ботаніка», 

ІІ місце - Ясько Надія (10 клас), секція 
«Екологія», науковий керівник -Марченко Ірина 
Миколаївна. 

 
Звичайно ж, отримані результати є спільною працею 

учнів та  наставників: вчителів, наукових керівників. 
Завдяки їх небайдужості та досвідченості, роботи учнів 
отримали високу оцінку та принесли перемогу юним 
науковцям. 

Вітаємо учнів-переможців та учасників Всеукраїнських 
учнівських олімпіад, конкурсу-захисту МАН України. 
Пишаємося вами, наші розумні й талановиті діти, бажаємо 
натхнення і перемог в майбутньому!  

Висловлюємо подяку вчителям школи, які посприяли 
розвитку обдарованих учнів! 

 

автор статей 

Чиж Тетяна Віталіївна 

Заступник директора Погребської школи 

На фото: Чиж Т.В. і Скибін А. 



 

 

2.Зазимська школа 

 

Призери ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

із базових дисциплін у 2019-2020 н.р. 

 

 

Призери конкурсів (2019-2020 н.р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п ПІБ учня Клас Предмет Місце ПІБ вчителя 

1 Приходько Ірина 11 Українська мова та література І Ярошинська Л.М. 

2 Щиголь Вероніка 9 Українська мова та література ІІІ Ярошинська Л.М. 

3 Кисла Катерина 8 Українська мова та література ІІ Новицька І.В. 

4 Трохименко Максим 8 Географія ІІ Книш І.І. 

5 Щиголь Вероніка 9 Географія ІІІ Книш І.І. 

6 Радецька Надія 7 Математика І Ємельянова О.В. 

7 Трегуб Софія 11 Англійська мова ІІІ Радченко Л.І. 

8 Дунська Анастасія 11 Технології (трудове навчання-дівчата) ІІІ Дударева І.А. 

9 Кисла Катерина 8 
 

Зарубіжна література ІІ Калениченко Л.Л. 

10 Приходько Ірина 11 Зарубіжна література І Калениченко Л.Л. 

№ 
п/п 

ПІБ Клас Назва конкурсу Місце ПІБ вчителя 

1 Трегуб Софія 11 МАН (І районний етап) 
(Відділення ІV. Історії. 

Секція: Історичне краєзнавство ) 

І Книш С.С. 

2 Приходько Ірина 11 Міжнародний конкурс з української мови ім. 
Петра Яцика (ІІ етап) 

І Ярошинська 
Л.М. 

3 Радецька Надія, 
Пиндюра Олександра, 
Шитов Ілля 
 
Барбон Данило 
Приходько Руслан, 
Ващенко Михайло 
 
Зайчук Сергій, 
Савін Олег, 
Воробйов Микола 

 
7-А 

 
 
 

9-А 
 
 
 

8 
 
 

 
 
 
 

Всеукраїнський турнір з робототехніки «FIRST 
LEGO», конкурс «Гра роботів» 

 
 
 
 

ІІ 

 
 
 
Ващенко А.В. 

Зазимська школа – 

 Зазимське навчально-

виховне об’єднання 

 



 

 

 

Читаючи «Перлину Придесення».  Доповнення від Сергієнка В.С. 

14 жовтня 2019 року відбулася презентація книги історії села Погреби «Перлина Придесення». Протягом кількох 

тижнів книгу отримало багато читачів. І це не тільки представники нашої громади. Кілька екземплярів 

відправилися навіть до Канади. А ще один примірник відправився до міста Харкова, де живе Сергієнко Володимир 

Сергійович, який народився в 1939 році в нашому селі та матеріали якого використано в книзі. Місяць тому ми 

отримали лист від Володимира Сергійовича, в якому він дякує всім, хто долучився до створення «Перлини 

Придесення», а також вказує деякі доповнення до викладеного в книзі матеріалу. 
 

1.Розвиток медицини. 

Одним з перших лікарів в с.Погреби був Сергієнко 

Борис Минович, який народився в 1901 році в с.Погреби 

по вулиці Шевченка, 56. Працював лікарем в м.Київ, а 

також надав лікарську допомогу жителям Погребів. 

В 1930 році повертався з Києва в село Погреби через 

ліс. Біля Ковпита (озеро серед лісу за ТЕЦ-6) його зустріли 

якісь озброєні люди і вбили. Причина вбивства невідома. 

Вбитого на підводі привезли до його хати. Його матір, 

Сергієнко Катерина Ігнатівна, говорила, що ті, хто привіз 

тіло Бориса, розповіли як після вистрілу він упав, потім 

підхопився, перехрестився і помер. 

Всі його медичні праці та багато тематичної літуратури 

передано Брую Гнату Андрійовичу, який створив в 

Погребах медичну службу. 

2.Історія 

шкільного 

автомобіля ГАЗ-

1531 

(«полуторка»). 

В той час мати 

вантажний 

автомобіль в 

приватній 

власності не 

дозволялося. Авто 

було закріплено за 

школою. Десь на 

підприємстві 

Пасіченко Андрій 

Мефодійович 

випросив для 

школи списаний 

автомобіль, який 

був в 

непрацездатному 

стані. Сергієнко 

Борис Сергійович 

взявся за ремонт 

вантажівки, до 

якого підключив і 

автора цієї історії – Сергієнка Володимира Сергійовича. 

Двигун ремонту не підлягав через сильне зношення 

блоку циліндрів та колінчатого валу. Серед металобрухту 

Борис знайшов інший двигун. Сергієнко Іван Минович на 

токарному верстаті виточив чавунні притіри. Борис і 

Володимир цими притірами ремонтували блок циліндрів. 

Поршні, кільця та інші деталі купували нові. Колінчатий 

вал купив Пасіченко А.М. Так вдалося зробити двигун як 

новенький. 

Ходова також була розбита, тому і їй робили 

капітальний ремонт. Деякі деталі купували нові, а деякі 

робив Іван Минович. Вийшов майже новий автомобіль. 

Пасіченко взяв водієм Бориса. У вільний від праці в 

школі час автомобілем допомагали жителям села. Коли 

Борис був зайнятий, то його підміняв Володимир. На авто 

возили сіно погребцям з-за Кодака та виконували інші 

роботи. Через кілька років Борис почав 

працювати в колгоспі, тому водієм «полуторки» 

став сам Андрій Мефодійович.  
3.Вклад Сергієнка Івана Миновича в 

розвиток села. 

Іван Минович народився в 1894 році в 

с.Погреби на нинішній вул.Шевченка, 56. Помер 

в 1976 році, похований на погребському 

кладовищі на Заобірку. 

За своє життя він зробив багато добрих справ 

для нашої громади. Своїми руками змайстрував 

токарний верстат з ножним приводом. Багато 

ручних пресів з набором різноманітних штампів 

та багато іншого. В селі в той час це була лише 

одна така майстерня. До нього за допомогою 

зверталися не тільки жителі Погребів, але й 

Зазим’я та навіть тракторна бригада 

Погребського відділку радгоспу ім.Кірова. Якщо 

під час робіт в полі ламалася якась деталь чи 

агрегат, зверталися до Івана Миновича і він 

створював нову деталь. 

Також Іван Минович гарно грав на скрипці. 

Мабуть його внуки – Биков Олександр 

Дмитрович та Матвійчук (Бикова) Любов 

Дмитрівна – перейняли його талант не тільки від 

батька, але й від діда. 

 

Передаємо свої вітання Володимиру  Сергійовичу в місто Харків та запрошуємо всіх наших читачів  

доповнювати книгу історії села Погреби.

 

Історія рідного краю 

Сергієнко Володимир Сергійович 



 

 

 

Незрівнянна 

Я до своєї мами притулюся. 

Кріпко обійму, мило поцілую. 

З тобою легко, я нічого не боюся. 

Так радісно, коли твій голос чую. 

Я в твої очі, мамо, задивлюсь –  

Сумні й веселі, в них багато дива. 

Тихенько й щиро мамі посміхнусь. 

Я хочу, щоб вона була щаслива. 

Тож відпочинь, рідненька. 

Замість тебе я необхідне все перероблю. 

Я все умію, бо вже не маленька. 

За всіх і все сильніше я тебе люблю. 

Спасибі, мамо, що ти є така у мене -  

Незамінна і найкраща за усіх. 

Не було б тебе – не було б життя для мене. 

Без смутку й сліз хай буде твій чарівний сміх. 

Я підросла. Мені все небайдуже: 

В усьому хочу я тобі допомогти. 

Найкраща в світі! Тож люблю я тебе дуже. 

Немає більше на землі таких як ти… 

 

Материнська 

Гортаю сторінки свого життя 

І зупинюсь лиш на тій сторінці, 

Коли відчула я найкращі почуття – 

Бог показав цей світ моїй дитинці. 

 

Ти найцінніший дар моєї долі. 

Ні з чим його не можна порівняти. 

Лиш було б добре жити моїй доні. 

Готова все, навіть життя віддати. 

 

Прошу, щоб Бог тобі зробив щасливу долю. 

У незабуткові вдивляюсь оченята. 

Присядь до мене ближче, моя доню. 

Дай, як у дитинстві, мамі рученята. 

 

Ну положи голівку на коліна, 

Бо хочу тебе пригорнути, приласкати. 

Як швидко виросла моя малесенька дитина. 

Так час летить, старіє твоя мати. 

 

Ну дай же, доню, хоч на тебе надивитись, 

Що в тебе в серці і в душі відчути, 

Сльозою радості тихесенько умитись, 

Все, що було погане, те забути. 

 

Запам’ятай, рідненька, я з тобою. 

Я поруч завжди, вдома і в дорозі. 

Ношу у серці я тебе з собою, 

Чекаю завжди на батьківськім порозі. 

 

Яка ж бо, донечко, у мене ти вродлива. 

Все красивіша з кожним днем і повсякчас. 

Без тернів лиш була б життєва нива, 

Щоб промінь світла в темнім царстві не погас. 

 

Ти моє щастя, тебе дуже я люблю. 

Так хочеться багато ще сказати. 

У сні з тобою, коли навіть сплю 

Не забувай, що в тебе є рідненька мати. 

 

Життя твоє барвінком хай цвіте – 

Символ безсмертя, вічного життя. 

Полинь-травою хай не заросте 

Ота стежина, що веде у майбуття. 

 

Марченко Тамара 

(с.Погреби, вул.Шевченка) 

Наша творчість 



 

 

Вже вдруге ми проводимо конкурс віршів з нагоди відзначення Дня української мови і писемності. 

Цього разу в конкурсі взяли участь 11 віршів від 5 авторів, які в зазначені терміни надіслали свої вірші 

до редакції. Голосування відбулося в офіційній групі «Погребського вісника» в Фейсбук. В попередньому 

випуску газети ми опублікували вірші-переможці. Представляємо вашій увазі вірші учасників конкурсу. 

 

*  *  * 
О не обманюйтеся, добрі люди, 

Лукавий спить і бачить нас, 
Не дасть ніхто ні хліба, ні свободи, 
Ні золота, ні щастя в добрий час. 

Ми засиділися, окопались, 
Прядем своє пригнічене життя, 
Чекаємо на милості держави, 

На рапс з полів і добрий курс рубля, 
Із «крайніх хат» із ляд і погребів, 

Долаючи багаторічну втому, 
Нам треба виповзати із домів, 
Не на майдани, не в парткоми, 
Не клуб по «зраді» і «ганьбі» 
Не в партії і в різні «блоки», 

А єдністю у правді й боротьбі, 
Постати, дати відсіч тій орді, 

Що вже п'ять довгих років 
Шле домовини з нашими синами, 

До наших «крайніх хат», маєтків і садиб, 
На благодатну з довгими ланами, 

Святую нашу землю, з селами й містами, 
З весіллями, нічними ліхтарями, 

Де все у нас гаразд, живемо, хата з краю, 
І дивимося шоу про любов... 
Можливо нас розбудить стук 

Цвяхів у домовини, 
Ще юних-юних, відданих синів, 

У жертву нашій ситій ліні. 
 

отець Олександр Лиман 
 

 
За які ти гріхи страждаєш? 

 
Йду землею своєю плідною 
І душа до небес піднімається, 
Як радію я нею рідною! 
Як весною усе розцвітається. 
 
Україно моя, Україночко, 
Скільки зір над тобою сяє. 
Ти прабабка моя і дитиночка, 
За які гріхи ти страждаєш? 
 
У жнива розливаєшся золотом 
На безкрайніх полях, рідна матінко. 
Стогнеш ти, бо тебе поколото 
На паї, на участки, на затінки. 
 

Восени ти даруєш тонами 
Фрукти, овочі і всі злакові. 
Доморослі ж пани з закордонними 
Загребуть, продадуть – їм однаково! 
 
Їм однаково де опиняться 
Наші діти і наші онученьки. 
Ти давно цим нелюдам противишся 
І до неба тягнеш свої рученьки. 
 
Ти хрестами, церковними банями 
Піднімаєш молитви до Бога. 
До країв ти залита стражданнями. 
Твоє серце у пазурах злого. 

Малюк К.І. 

 



 

 

 

Чемпіони України із Зазим’я 

22 грудня 2019 року в м.Бровари відбувся 

чемпіонат України з боксу у віковій категорії до 22 

років. Представники Київської області вибороли 5 

золотих медалей. 

Троє з них це представники села Зазим’є та 

спортивного клубу «Патріот»: Сєдая Марія, Ловчинська 

Марія та Ловчинський Дмитро. 

Варто зазначити, що зараз Дмитро тренується під 

керівництвом заслуженого тренера України Поліщука 

Олександра Івановича. 

На даний час тренування боксерів відбувається в 

Броварському Вищому училищі фізкультури, але 

початок був закладений в спортивному клубі в 

с.Зазим’є. 
 

За матеріалами тренера чемпіонів 

Тюріна Сергія 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Погребський волейбол не стоїть на місці 
 

На початку грудня 2019 року наша волейбольна 

команда, яку тренує Галькевич Валерій, взяла участь в 

турнірі з волейболу спортивної ліги милосердя «Inna-

Brovary sport charity». 

Перемогу здобути не вдалося - СК «Бердичів» виборов 

золоті нагороди, - але характер і наполегливість погребці 

проявили. Науменко Іван став кращим гравцем. 

Команда дякує сільському голові Крупенко В.В. за 

підтримку. 

Спорт 

На фото: Сєдая Марія, Тюрін Сергій, Ловчинський Дмитро, Ловчинська Марія 



 

 

 

 

 

Оголошення 

4 січня святкує день народження 

депутат Зазимської ОТГ 

Лисянська Ольга Віталіївна 
 

Нехай волошками цвітуть літа 
прекрасні, 
Нехай здійсняться тисячі бажань, 
Щоб доля дарувала тільки щастя, 
Ні грама бід, ні капельки страждань. 
                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

9 січня святкує день народження 

депутат Зазимської ОТГ 

Сергієнко Оксана Василівна 
 

Життя хай квітне, мов вишневий сад, 
І кожен день усміхнено радіє, 
А доля подарує зорепад 
Здоров'я, миру, успіхів надії. 
 
                                                   

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

15 січня святкує день народження 

депутат Зазимської ОТГ 

Бондаренко Тетяна 
Володимирівна 

 

Хай щастя панує у вашому домі 
І радість у ньому живе, 
Здоров’я міцного і щирої долі 
Хай Бог посилає і Вас береже. 
                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

5 січня святкує день народження 

землевпорядник Зазимської сільської 

ради 

Троценко Ніна Михайлівна 
 

Хай зло далекими стежками обминає, 
А успіх супроводжує в усьому і завжди 
Нехай в душі тільки весна буяє 
Без клопотів, печалі і журби. 
                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

16 січня святкує день народження 

депутат Зазимської ОТГ 

Бойко Андрій Олександрович 
 

Хай Матір Божа вас охороняє, 
Господь із неба щастя посилає. 
Хай буде здоров'я міцне, як граніт, 
На многая, многая, многая літ. 
                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 

23 січня святкує день народження 

головний бухгалтер Зазимської сільської 

ради 

Машевська Галина 
Володимирівна 

 

Хай здоров'я, радість і достаток, 
Сиплються немов вишневий цвіт 
Хай малює доля з буднів свято, 
І дарує Вам багато літ!                          

                            З повагою 
Зазимська сільська рада 

 



 

 

Вітання сільського голови Крупенка Віталія Вікторовича 
 

Шановні жителі сіл Зазим‘є та Погреби! Віднині ми стали 

однією громадою, що ще більше зміцнює наші й так тісні 

культурні, історичні, родові зв‘язки. І Новий 2020 рік ми 

починаємо вже як нове адміністративно-територіальне 

формування – Зазимська об’єднана територіальна громада.  

По-перше, хочу подякувати всім, хто прийшов на виборчі 

дільниці, хто підтримав і підтримує мене. Я буду намагатися 

працювати на результат, виправдовуючи ваші сподівання. 

Розумію, бути очільником об‘єднаних таких двох сіл як Зазим‘є і 

Погреби, це велика відповідальність. Об’єднання це нове явище 

як для зазимців, так і для погребців. Але ви також обрали 

депутатів, з якими ми створимо дієву команду, що працюватиме 

на результат. Сподіваюся, що ви зробили правильний вибір. 

Впевнений, що спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу 

громаду найкращою в районі, області і навіть в Державі. Ми повинні об’єднатися не тільки на папері 

гербовою печаткою, а в наших помислах і діях. 

Займаючи посаду сільського голови с.Погреби останні чотири роки, я впевнився, що немає нічого 

неможливого! Навіть найскладніший проект є реальним для втілення. Потрібно лише почати його 

реалізовувати і вірити, що все буде успішно! Лише спільними зусиллями ми досягнемо успіху нашої громади! 

Роботи вистачить на всіх! Починаймо працювати вже зараз! Так, буде непросто. Але ми готові працювати, 

вчитися, ставати кращими! 

По-друге, прийміть від мене найщиріші вітання з новорічними та різдвяними святами. Нехай 2020 рік буде 

щасливим для кожного з нас. Мир, любов і затишок хай панують в наших домівках! Щоб наші плани і дії 

завжди співпадали між собою та були спрямовані на досягнення високих результатів як для кожного з нас, 

так і для суспільства загалом. 

Щасливого всім Нового року та Різдва Христового! 
 

 

Учнівський і педагогічний колектив Погребської ЗОШ  щиро вітають з Днем народження (23 

грудня)  голову Зазимської ОТГ Крупенка Віталія Вікторовича. 

 

Колись Марк Твен сказав слова святі: 

«Коли родився, день важливий, звісно... 

Але найголовніший у житті, 

Коли ти зрозумів, чому й навіщо...». 

У цьому, мабуть, істина свята: 

У двері лиш до тих заходить успіх, 

Покликання кого - творить дива 

І відкривать людини справжню сутність. 

Ремонти в школі... світло і асфальт...Майданчики, 

футбол...комусь рятунок... 

На всіх стежках у рідних Погребах 

Є Вашої  турботи візерунок. 

Вітаєм щиро. Зичим від душі: 

Здоров'я, радість щоб були в родині! 

Щоб Вашу працю цінували всі, 

А Ви завжди-завжди були щасливі! 

ВЕЛИКЕ ВАМ СПАСИБІ! 
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