
«Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, 
він з рештою втрачає все, в тому числі і хліб». Степан Бандера

Сьогодні перед Коротичем постає питання – чи зали-
шитись занедбаним селищем, чи зробити рішучий крок 
у впевнене майбутнє. Молоді і активні мешканці Коро-
тича вважають, що нам необхідні суттєві і докорінні 
зміни на краще з метою розбудови заможної і впевненої 
громади. Потрібні нові методи, нові підходи і принципи. 
Але перш за все – потрібна нова команда, яка глибоко за-
цікавлена у розквіті нашого селища.
Для реалізації благородної мети відновлення Короти-

ча пропоную зробити такі першочергові кроки:
1. Проведення повної інвентаризації земель селища, пе-

ревірка законності та обґрунтованості передачі земель сели-
ща у оренду або власність, повернення незаконно переда-
них земель та передача їх молодим родинам.
За часів незалежності, багато земель нашого селища були

передані різним особам, і далеко не завжди така передача 
була законною та обґрунтованою. Інші ділянки не викорис-
товуються за цільовим призначення, що теж є підставою 
для припинення прав на таку ділянку. Наше завдання – 
покласти край розбазарюванню земель і безхазяйному їх 
використанню. За рахунок «тимчасово окупованих» зе-
мельних ділянок можна забезпечити молоді родини «стар-
товим капіталом», щоб коротичане, що не мають власної 
домівки, могли розпочати власне будівництво.

2. Залучення до селища ключового інвестора («Сільпо», 
«АТБ» тощо), будівництво спільно з інвестором об’єктів 
інфраструктури (доріг, дитячих майданчиків, приміщень 
різного призначення тощо).
Наразі постала необхідність у співпраці з інвестора-

ми, що допоможуть не тільки впорядкувати інфрастуктуру 
у селищі, але й створити робочі місця, щоб мешканці сели-
ща могли працювати недалеко від осель.
З таким інвестором слід укладати угоду про співробітни-

цтво, і за додержанням положень такої угоди буде слідкувати
особисто Селищний голова.

3. Створення
привабливого 
інвестиційного 
середовища у се-
лищі, залучення 
мешканців сели-
ща до роботи.
Наше селище

знаходится у до-
волі цікавому мі-
сці з точки зору 
можливо с т е й 
для бізнесу – 

якщо бізнес прийде до нас, люди зможуть зосередити
свої інтереси у селищі, не їздячи до Харкова. Бізнес має 
бути лише законним і таким, що не шкодить довкіллю на-
шого селища.

4. Розробка комплексного плану з вивезення сміття і очи-
щення сміттєзвалищу селищі.
Нажаль, самотужки нам це питання не вирішити, тому 

лише тільки чіткий план дасть змогу залучити фінансуван-
ня з різних джерел з метою ліквідації звалищ. 

5. Створення умов для розвитку сфери організації дитячо-
юнацького дозвілля.
Наразі, мешканці селища вимушені возити своїх дітей 

на різного роду гуртки та «розвивалки» до Пісочина та на-
віть до Харкова, що створює суттєві незручності. Метою 
є будівництво окремої будівлі, де охочі на конкурсних заса-
дах зможуть орендувати приміщення для організації різно-
манітних гуртків (підготовка до школи, малювання, твор-
чість, іноземні мови тощо).   

6. Ліквідація торгівлі на території селища наркотични-
ми засобами та іншими забороненими шкідливими речови-
нами, підвищення рівня безпеки у селищі.
Необхідно налагодити співпрацю з правоохоронними ор-

ганами та залучити активних мешканців селища до охорони
правопорядку. Тільки рішучі дії зможуть зупинити реаліза-
цію і споживання наркотичних речовин у нашому селищі.

7. Реалізація принципу повної відкритості влади і рішень,
що нею ухвалюються.
Носієм влади є громада, мешканці нашого селища. Влада

стане відкритою для всіх, про усі доходи та витрати влада 
звітуватиме перед людьми. Усілякі «схеми» мають лиши-
тися у минулому.
Відродимо Коротич разом!                      

Денис Журавель, 
Голова Громадської організації 

«КОРОТИЧАНСЬКА ЄДНІСТЬ»

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СЕЛИЩА КОРОТИЧ

Інформаційний листок ГО «Коротичанська єдність»
Жовтень 2015



Адміністративна реформа, що нав’язувалась нам зверху, 
все ж таки дала збій. Об’єднання громад Пісочину, Короти-
ча і Березівки, яке так активно просувалося спочатку, нара-
зі припинилося. Стало зрозуміло, що до місцевих виборів 
провести процес об’єднання з додержанням усіх необхід-
них умов та процедур просто неможливо.
Найголовніше – не був розроблений, обговорений та за-

тверджений статут об’єднаної громади. Без такого статуту
 будь-яке злиття є неприпустимим, адже лише у ньому міс-
титимуться чіткі правила взаємодії громад, прописані гаран
тії для забезпечення території Коротича необхідними ре-
сурсами зі зведеного загального бюджету тощо. Крім того, 
у Статуті об’єднаних громад має бути чітко прописана забо
рона розміщення на території Коротича будь-яких шкідли-
вих виробництв, передання земельних ділянок стороннім 
особам без конкурсу тощо.
Загальними зусиллями представників територіальної гро-

мади Коротича, зокрема діями активістів ГО «КОРОТИ-
ЧАНСЬКА ЄДНІСТЬ», був зупинений процес такого квап-
ливого об’єднання, що відбувався за сприяння в. о. Короти-
чанського селищного голови та депутатського корпусу Ко-
ротичанської сільради, які майже одностайно проголосува-
ли за об’єднання. Але ж це об’єднання могло стати захо-
пленням селища…  

Ініціаторами об’єднання – Пісочинською сільрадою, і її ке-
рівництвом було ухвалене мудре і виважене рішення про при-
зупинення процесу злиття. З’явилось розуміння того факту, 
що таке квапливе об’єднання лише нашкодить спільній гро-
маді, і увесь процес має все ж таки проходити еволюційно, 
а не революційно. 
Отже, на наступних виборах, які відбудуться у жовтні мі-

сяці 2015 року, ми будемо обирати нового Селищного голо-
ву незалежного Коротича, у якого буде шанс знову підійти 
до розгляду питання про об’єднання громад. Але це рішен-
ня повинно бути виваженим і підтриманим більшістю меш-
канців Коротича.

Денис Журавель, голова ГО «Коротичанська Єдність»

АЛЬТЕРНАТИВНА ДУМКА

НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

ОБЄДНАННЯ ГРОМАД НЕ ВІДБУЛОСЯ – КОРОТИЧ ПОКИ ЛИШАЄТЬСЯ САМОСТІЙНИМ

Чернобай Олег Олександрович, заступник Пісочинського селищного голови, член об’єднаної робочої групи:
«У об’єднанні територіальних громад я вбачаю перспективи розвитку як селища Пісочин, в якому я проживаю, так і се-

лищ, які долучаються до створення об’єднаної громади. Процес децентралізації влади дає можливість збільшити повно-
важення органів місцевого самоврядування та залучити додаткові кошти для розвитку населених пунктів. Саме громада 
одержує право впливати на вирішення нагальних проблем через своїх представників (голову, депутатів, яких обирають). 
Слід зазначити, що об’єднання – це добровільний процес. Населення повинно отримати якнайбільше інформації х цього
питання, щоб кожен зрозумів, що об’єднання громад – це запорука розвитку, що громада від цього тільки виграє. Звичайно,
не все ідеально. В процесі роботи виникають питання на законодавчому рівні. Сподіваємось, що Верховна Рада України 
дослухається до зауважень і відпрацює нормативно-правову базу об’єднання громад».

Снова есть повод поделиться с вами информацией – 
5 июля 2015 года состоялась очередная поездка группы 
«УКРАИНА НЕДЕЛИМА» и ГО «КОРОТИЧАНСЬКА ЄД-
НІСТЬ» в зону АТО.
В этот раз объектом нашего внимания стали артилле-

ристы, которые базируются в районе Новоайдара. Их потреб-
ности были более чем скромны – один комплект формы 
и берцев, и много всяких ежедневных нужностей – вода, 
мыло, влажные салфетки, средства от комаров, моющие 
средства для посуды и, конечно, еда. Из еды купили бой-
цам тушёнки разной и вкусной, сахар, крупы, чай, кофе, 
сухой вяленой колбасы и прочее подобное. И без сигарет 
для наших бойцов конечно не обошлось! Все продуктовые 
потребности были закрыты благодаря ГО «КОРОТИЧАН-
СЬКА ЄДНІСТЬ» и небезразличным  жителям пгт Коротич.
С топливом для поездки любезно помогли члены Харьков-
ского автоклуба, а печеньки были переданы от БФ «МИР-
И-ПОРЯДОК». Отдельное спасибо Оле и Паше – друзья, 
сердечное спасибо от наших воинов!
Дорога была длинна и полна опасностей в виде ям, кото-

рые наш бусик, который вёл ваш покорный слуга Денис 
Журавель, героически преодолевал. На полпути туда в хо-
довой бусика поселился целый оркестр, так она звенела! 
Но пути назад не было. В дальних лесах нас ждали ребята, 
наши защитники...
Есть понимание, что многие устали и почти все на пре-

деле, но мы не можем, просто не имеем права остановиться!
К огромному сожалению, с 12 июля ГО «КОРОТИЧАНСЬКА

ЄДНІСТЬ» была вынуждена отказаться от своей деятель-
ности по сбору денег для АТО в палатке. Из-за Постановле-
ния кабмина волонтеры оказались вне закона. Таким обра-
зом, с 12 июля и до теперешнего времени не собрано ни
копейки. Теперь мы вынуждены будем по-новому строить
нашу деятельность через сотрудничество с благотвори-
тельными фондами, чтоб снова иметь возможность собирать
средства для нужд наших защитников. А пока для тех, кто
желает помочь нашим Вооруженным силам, даем рекви-
зиты карты ПриватБанка из дружественной группы «УКРА-
ИНА НЕДЕЛИМА», который кроме того бесплатно ремон-
тирует тепловизоры для бойцов АТО: 

5168 7572 5599 7266 Высочин Андрей
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Все ближе и ближе выборы в местный совет. 
Всё больше и больше нам дают обещаний, которые 

различные кандидаты в депутаты в местные органы 
власти во многих случаях даже не собираются вы-
полнять. 
Мы сидим по квартирам, по домам и говорим, что 

такой-то и такой-то – негодяй, обманщик, подводил 
и ему верить нельзя.
Я, Редин Сергей, житель посёлка Коротич, являюсь

начальником Департамента Харьковского района
по борьбе с коррупцией и организованной преступ-
ностью «НР». И я так же, как мы все, хочу, чтобы 
в местные органы проходили честные люди. Я хочу,
чтобы наши улицы освещались, чтобы были заасфальти-
рованы тротуары и дороги. Я хочу, чтобы у каждого жи-
теля была возможность обратиться в местный орган власти и решить возникшие проблемы. 
Я обращаюсь ко всем жителям Коротича с просьбой присылать мне информацию

о недостойном поведении кандидатов, о фактах коррупции, о фактах непорядочности,
элементарной человеческой непорядочности. 
А если Вы среди кандидатов увидите достойных людей – обоснуйте, почему Вы так 

считаете. Эти факты могут быть обнародованы в газете «Коротичанська Єдність», а при
необходимости могут быть переданы в соответствующие органы, которые должны зани-
маться разбором соответствующих фактов.
Со мной Вы можете связаться, позвонив по телефонам: 
050-343-64-64; 067-577-50-10,
или написав мне письмо на электронную почту: 
е-mail: korotich.org@ukr.net

Всегда Ваш, Сергей Редин

«Страна находится в опасности. Коррупция достигла невиданных размеров, и, чем 
больше с ней борются, чем больше создают организаций и подразделений по борьбе с кор-
рупцией, тем больше она расцветает. Очень странно, когда руководителя подразделения 
по борьбе с коррупцией назначают власти: тогда получается, что руководитель анти-
коррупционного подразделения уже не может скрывать коррупционные деяния человека, 
который его назначил.  
По-настоящему независимым является Комитет по борьбе с коррупцией и орга-

низованной преступностью «НР». В Харьковском районе Харьковской области его руково-
дителем является Редин Сергей Николаевич, хорошо известный как предприниматель, и 
как просто честный человек. Именно поэтому к нему тянутся люди, именно поэтому он 
может реально помочь и защитить как людей, так и предпринимателей. И да поможет 
ему Бог в этой нелёгкой работе!»

Гордиенко М. Ф., 
заместитель председателя Комитета по борьбе с коррупцией 

и организованной преступностью «НР»
095-802-39-21; 067-576-72-95; 057-723-06-25; e-mail: mikaurist@gmail.com

КО ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ПОСЁЛКА КОРОТИЧ 
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Доброго дня. Сьогодні наш гість Сидоренко Олег.
Олег є активістом «Громадянського об’єднання – «Альтернатива», а також людиною, 

яка буде представляти громаду в Харківській обласній раді від «Об’єднання Самопоміч»!
Олег, розкажіть нашим читачам про себе.
Добрий день. Мені 36 років. Одружений, у мене двоє маленьких 

дітей – хлопчик 9 років і півторарічна дівчинка. З 2004 року живу 
в Харкові, але дуже багато часу проводжу в Пісочні, де базується моє 
підприємство і де я займаюся громадською діяльністю. Народився 
я в індустріальному місті Нікополь на Дніпропетровщині. Там закін-
чив середню школу. Вищу освіту економіста я одержував в іншому 
індустріальному місті – Кривому Розі. Після університету працював 
бухгалтером на феросплавному заводі, економістом в ПриватБанку, 
а з 2006 року займаюся власним бізнесом, реалізовуючи продукцію 
для монтажу зовнішніх комунікацій (водопровід, каналізація, водо-
відведення, телекомунікації тощо).
Почати займатись громадською діяльністю у 2010 році мене під-

штовхнуло знайомство із лідерами Пісочинської організації «ГО – 
«Альтернатива» Вадимом Мілушкіним, Віктором Киселем, Станісла-
вом Шапарем та іншими енергійними й цілеспрямованими людьми,
яким небайдуже майбутнє свого селища і району та які піклуються
про життя людей, що знаходяться поруч і потребують підтримки 
та допомоги. 

За цей час я допомагав проводити щорічні суботники в паркових зонах Пісочина, брав участь у благо-
устрої селища. Кожного червня, починаючи з 2010 року я всіляко підтримую організаторів і долучаюся 
до проведення дитячого спортивно-розважального заходу «Велодень в Пісочині», що вже вийшов за межі 
селища та в якому взяли участь, отримали призи і задоволення більше, ніж 800 дітей-учасників, від най-
молодших до повнолітніх.
Декілька років тому Ви вже балотувались на місцевих виборах, але не пройшли. Скажіть, будь 

ласка, що саме підштовхнуло Вас прийняти взяти участь у виборах цього разу? Ви вважаєте, що за-
раз у вас більше шансів?
Так, в 2010 році я брав участь у місцевих виборах до Дергачівської районної ради. Тоді я тільки починав 

займатися громадською та політичною діяльністю і програв на своєму окрузі кандидату від «Партії регі-
онів» – раднику голови районної ради. 
Після цього я продовжив слідкувати за політичною ситуацією в країні й у нашому регіоні,  активно спіл-

кувався з багатьма людьми, проводив зустрічі як один з помічників-консультантів депутата Харківської 
облради. Одним словом, набирався досвіду для того, щоб самостійно виходити до людей із конкретними 
пропозиціями щодо покращення життя і полегшення умов їх взаємодії із нашими забюрократизованими 
державними органами. Я вчився для того, щоб приходити й розказувати, що у владі такі ж самі звичайні 
люди (тільки трошки лінивіші), і разом із пересічними громадянами знаходити механізми впливу на чи-
новників різного рангу для виконання ними своїх обов’язків.
Сьогодні я йду на вибори до Харківської обласної ради від політичної партії «Об’єднання Самопо-

міч». На вибори ми йдемо разом з професійною, новою командою справжніх людей, що не заплямовані 
співпрацею із попередньою владою і не мають на меті будь-якими методами дорватися до влади й сидіти 
на «розпилах» бюджетних коштів. У кожного з нас є досвід управління, власна громадянська позиція 
й віра в те, що саме зараз влада підійшла до необхідності повного очищення, перезавантаження і реаль-
ної праці для власного народу.
І я вважаю, що наша команда, і я, в тому числі, здатні прийти до влади і зробити Харківщину місцем 

комфортного проживання. А за шанси треба боротися. Я це роблю!
Чи знаєте ви  своїх конкурентів на виборах і як ви їх оцінюєте? 
Я не звик у власних невдачах звинувачувати когось іншого, крім себе. Також, починаючи нову справу, 

я не підлаштовуюся під конкурентів, суперників, опонентів або інших учасників процесу. Я просто нама-
гаюся якомога якісніше й, найголовніше, чесно виконувати свою частину роботи. Тому я своїх, як ви ви-
словилися, конкурентів на виборах особисто не знаю, домовленостей ніяких з ними не маю і оцінювати 
їх не збираюся.
Моя основна задача, якщо виборці довірять мені право представляти громаду в Харківській облра-

ді, приходити до людей, слухати їх, об’єднуватися і разом вирішувати поточні проблеми вулиці, селища 
й району.
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Олег, чим відрізняється Ваша програма від програми Ваших опонентів? Чому виборці мають від-
дати свій голос саме за Вас?
Ще раз хочу наголосити, що інших кандидатів на цих місцевих виборах я не знаю, їхні програми не ви-

вчав і порівнювати, чим я буду від них відрізнятися, не буду. Однак, можу передбачити, що кандидат від 
діючої влади може спиратися на свої адміністративні можливості - це і обіцянки виділення бюджетних ко-
штів на якісь селищні потреби, і «робота» з людьми, що отримують зарплати від держави. Кандидат від 
послідовників «регіоналів», можливо, знову буде обіцяти «покращення» і «почую кожного». Напевно, бу-
дуть і гречкосії, і пустомелі, і просто випадкові перехожі.
На що я орієнтуюся в своїй програмі – так це на об’єднання зусиль, на самоорганізацію громади 

і на спільне вирішення нагальних потреб. Від себе можу пообіцяти, що вивчу проблеми кожної вулиці ва-
шого селища, кожну ділянку свого округу особисто відвідаю. Разом із мешканцями ми вибудуємо меха-
нізм дій для того, щоб примусити владу виконувати свої прямі обов’язки й обіцянки.
Одним із напрямів своєї депутатської й громадської діяльності планую втілення екологічного проекту

 «Чиста вода». Разом із незалежною лабораторією якості води ми проведемо перевірку стану води 
в усіх вуличних колодязях на вміст нітратів та розмістимо інформаційні таблички з результатами аналізів 
по кожному колодязю.
Також планую впроваджувати програму з інформаційного забезпечення мешканців приватних домово-

лодінь, де є вигрібні ями або вуличні туалети, щодо інноваційних біологічних розробок на основі спеці-
альних бактерій, септиків, що виключають неприємні запахи, переробляють фекалії в біогумус та знижу-
ють рівень нітратів, що потрапляють через ґрунтові води до колодязів.
Чому саме Ви йдете на вибори від партії «Об’єднання «Самопоміч»? Чому саме ця партія? 
У Самопомочі мені імпонує обережний багаторівневий підхід до підбору кандидатів, які висувають-

ся до органів влади. Тут намагаються сформувати дійсно команду професіоналів, стараються уникнути 
потрапляння у списки кандидатів в депутати людей із заплямованою репутацією та «темним» минулим. 
Тому ще місяць назад «Об’єднання «Самопоміч» відкрила свої списки кандидатів до місцевої влади для 
публічного обговорення і всебічного вивчення серед виборців.
Мені подобаються публічність «Самопомочі», наявність дискусії та поваги всередині партії й відсут-

ність «вождя», якому треба вклонятися і від рішень якого залежить дієздатність партії.
Головне, мені близький підхід – «хочеш змін – візьми і зроби». Треба втілювати зміни у повсякденному 

житті, змінюватися, починаючи з себе і свого оточення, поступово покращуючи життя навколо.
Як Ви плануєте вирішувати проблеми свого району?
Для того, щоб вирішувати проблеми району, по-перше, їх потрібно вивчити. Для цього я із помічниками

 плануємо провести зустрічі з мешканцями кожного населеного пункту округу. Ми будемо обговорювати 
проблеми кожної окремої вулиці, фіксувати їх та узагальнювати. По-друге, із самими людьми будемо оби-
рати найгостріші питання і розробляти механізми їх вирішення. Проблеми, для подолання яких нам ра-
зом із громадою буде досить власних сил і розуму, будуть невідкладно та ефективно вирішені. Питання, 
які залежать від бажання виконавчої влади їх вирішувати, ми плануємо виносити на громадський кон-
троль і, за підтримки депутатів різних рівнів від нашої політичної сили і громадськості, примушувати 
безпосередніх виконавців бачити проблемні питання та їх вирішувати. І, по-третє, я виступаю за створен-
ня механізмів постійного контролю за діяльністю органів державної влади та місцевого самоврядування
 з метою максимально прозорої співпраці між ними і громадою. Якщо люди довірять мені представля-
ти свої інтереси в обласній раді, я буду проводити виїзні зустрічі з мешканцями округу мінімум один раз 
на місяць і звітувати про виконану роботу. Кожного тижня ми з помічниками будемо проводити депу-
татські прийоми й обговорювати нагальні питання, спільно вирішувати проблеми та планувати й коорди-
нувати свої подальші кроки та дії.
І останнє питання на сьогодні. Україна, якою вона має бути, щоб в ній хотілось жити?
Це питання одночасно і складне, і просте. Я хочу щоб в Україні зростала громадська активність за-

для всеохоплюючого утвердження в суспільстві цінностей людської гідності, взаємної поваги, свободи та 
справедливості, щоб люди відстоювали принципи самоврядності, самоорганізації та єдності й були справ-
жніми господарями на своїй землі. Усвідомлювати й бажати ці речі – дуже просто. А втілювати їх, коли 
ти сам, дуже складно.
Я разом із «Об’єднанням «Самопоміч» виступаю за розбудову на Харківщині громадянського суспіль-

ства, підвищення ролі громадян та їхніх добровільних об’єднань у всіх сферах життєдіяльності. Я за ви-
ховання патріотизму, за збереження традицій сімейних цінностей і норм людської моралі. Хочеться жити 
в соціально справедливій країні, де немає понять бідність, незахищеність, де належно функціонують ін-
ститути правової держави, які сприяють реалізації прав і свобод громадян.
Я хочу бачити Україну незалежною, самодостатньою, сильною, успішною. Мрію, щоб в Україні прожи-

вали справжні громадяни, а не безправне і безголосе населення.
Дякуємо за відверту розмову.
Дякую, що запросили. До зустрічі.
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НАША НОВА МІЛІЦІЯ
Батальйони спеціального призначення 

МВС України «Слобожанщина» та «Харків-1»
– наша НОВА МІЛІЦІЯ. Навесні 2014 року 
Харків був на межі проголошення так званої
«ХНР». Харківська обладміністрація була за-
хоплена проросійськи налаштованими людь-
ми. Бойовики били людей на вулицях мирно-

го Харкова, а тодішня міліція не протидіяла беззаконню. 
Громадяни з проукраїнською позицією не почували себе без-
печно не тільки на мітингах, але й у спальних районах міс-
та. Харків потребував захисту, в тому числі, від самих же 
стражів правопорядку. 

4 квітня 2014 року міністр МВС
Арсен Араков підписав указ про
створення в Харкові добровольчих
міліцейських батальйонів. У ко-
роткі строки з добровольців на-
брали батальйони «Слобожан-
щина», «Харків-1» та роту «Хар-
ків-2». Вони стали основою НО-
ВОЇ МІЛІЦІЇ. Комбати Андрій 
і Сергій Янголенки – колишні
«беркутівці», які відмовились їха-
ти на зачистку Майдану і, маю-
чи впевнену проукраїнську пози-
цію, очолили нові підрозділи. До батальйонів прийшла час-
тина міліціонерів з інших підрозділів, яким не подобався 
заведений порядок ієрархії і хабарництва, прийшли майда-
нівці, щоб офіційно протистояти «бєспредєлу» на вулицях. 
А ще – люди мирних професій, які хотіли стати «новими, 
чесними і достойними міліціонерами». Багато з них мали 
високооплачувану роботу або власний бізнес. Ці люди ра-
дикально змінили своє життя заради того, щоб знищити ко-
румповану міліцейську систему! Створення цих батальйо-
нів переломило ситуацію в місті. Харків залишився мир-
ним українським містом. 
Хлопці боронили нашу Україну і в зоні АТО. 27 серпня

2014 року, коли українська армія відступала з великими 
втратами з-під Іловайська, а дорога на Маріуполь була ого-
лена, «Харків-1» і «Слобожанщина» ввійшли у Волноваху 
і взяли під контроль цей напрямок. Вони рішуче відбива-
ли диверсійні напади і завдяки вмілому керуванню комба-
тів втрат у батальйонах не було. Коли через два місяці наші 
військові підійшли, батальйони допомагали їм проводи-
ти складні спец операції. Зараз частина «Слобожанщини»
знову знаходиться в Донецькій області.
Люто ненавидячи ці батальйони, бойовики об’явили 

комбатів ворогами номер 1 і підірвали автомобіль комбата 
«Слобожанщини» Андрія Янголенка, в якому знаходилась 

і його жінка. Але вони вижили і зараз продо-
вжують свою справу. 
Майже всі бійці цих героїчних батальйонів 

отримали посвідчення учасників АТО і ма-
ють нагороди. Вони довели, що готові боро-
нити державу і закон. Але це – не армія. Спів-
робітники хочуть бути саме міліціонерами, 
щоб змінити саме цю систему. Для упередження терактів 
та виявлення диверсантів, а також для підтримки спо-
кою на вулицях міста, «Харків-1» і «Слобожанщина» 
створили Групи Швидкого Реагування (ГШР). Вони ціло-

добово патрулюють місто, працю-
ючи, як патрульні міліціонери, але
при цьому мають набагато кращу
підготовку і дуже швидкий приїзд 
на місце виклику. І, головне, це вмо-
тивовані патріоти своєї країни.
Для патрульних машин перед-

бачена певна кількість пального,
проте вона втричі менша, ніж по-
трібна для цілодобового чергуван-
ня. Але робота повинна робитись 
в будь-якому разі, тому на бензин
гроші збирають волонтери. Є скла-
днощі з амуніцією, транспортом, 

спец знаряддям. Держава не забезпечує патріотів необхідни-
ми речами, але бійці за будь-яких умов готові захищати рід-
ний Харків і всю Україну. 
Харків’яни повинні знати , що в нашому місті вже є НОВА 

патріотична, думаюча міліція, і хлопці готові захищати лю-
дей від зовнішнього ворога та свавілля чиновників. Звер-
тайтесь. Батальйони міліції особливого призначення «Хар-
ків-1» та «Слобожанщина» завжди прийдуть на допомогу. 
Тільки опираючись на нашу НОВУ МІЛІЦІЮ ми зможемо 
здійснити прогресивні зміни в Україні і втримати мир!
Якщо ви можете підтримати НОВУ МІЛІЦІЮ фінансово 

(пальне, амуніція, транспорт, технічні засоби та інше) – існує
Благодійний фонд, який тісно співпрацює з батальйонами.
БФ «ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВИМ УКРАЇНИ» 
Код ЄДРПОУ 39558020 
Пер. Червонопрапорний, д. 2, оф. 54, 61002, м. Харків, 

Україна.
Засновник фонду Олена Ловчиновська.
 Контактний телефон: 050 323 45 03 
Номер картки Приват Банку: 5169 3305 0373 6677 
Розрахунковий рахунок для перерахування грошо-

вих коштів в гривні: № 26006052331319 в ПАО КБ «При-
ватбанк», МФО 351533 БО «БФ «Допомога військовим 
України».

ДМИТРО ПЕТРУК У КРЕАТИВНІЙ ФОРМІ ВИСЛОВИВ СВОЮ ЛЮБОВ ДО РІДНОГО СЕЛИЩА
Відреставрований вказівник зустрічатиме відтепер усіх подорожніх, які їхатимуть по трасі

«Харків-Київ». Поварили, пофарбували, прибрали сміття біля стели. За словами активістів, це – 
символічний жест, пофарбувати стелу, візитку селища Комунар, яка не фарбувалася більше 30 ро-
ків, вдихнути нове життя. Почати зміни.

– Ідея розфарбувати стелу виникла спонтанно, – розповідає один з організаторів акції Дмитрій 
Петрук. Каналізація тече в ярок, не має світла, доріг, сміття не вивозиться більше 30 років, каналі-
заційні колодці відкриті. І ми з друзями подумали, з чого почати зміни в нашому селищі. З візитки, 
з обличчя Комунара. Бо люди, які проїджають трасою Харків-Київ, мабуть думають або тут нікто 
не живе або не зрозуміло хто живе в бурянах та смітниках. Чому б не зробити стелу, поварити її та 
пофарбувати, символічно вдихнути життя в наше селище, почати змінюватися самим і своє жит-
тя, своє селище. Оголошення про те, що шукаємо однодумців, розмістили у соціальних мережах. 
Люди відгукнулися, і після отримання згоди від директора ДСП «Комунар» ми взялися за роботу. 
Дуже приємно, що відгукнулися люди з селищ Пісочин, Коротич, партія «Самопоміч», громадська 
організація «Коротичанська єдність».
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НАВІЩО СОРТУВАТИ СМІТТЯ?
Щоб не лишити у спадщину нашим дітям величезні 

смітникові   звалища. На території Коротича знаходиться 
більше 20 смітників і з кожним роком  їх стає все більше.
Знизити негативний вплив на навколишнє середови-

ще. Папір на  звалищі розкладається протягом 2-5 років, 
консервні банки – майже 100 років, поліетиленові матері-
али – 200, пластмаса і ПЕТ-пляшки – 500, а скло – майже 
1000 років. Сміття природним шляхом розкладається дуже 
багато років, а доки розкладається - забруднює ґрунт, воду, 
атмосферу. 
Зменшити накопичення відходів, які псують наше 

здоров’я. Зростаюче забруднення довкілля призводить до 
підвищення рівня захворювань населення, таких як алер-
гія, захворювання дихальних шляхів, патології вагітності 
й пологів, зростає кількість дітей з уродженими хворобами,
і виникнення злоякісних новоутворень, пов’язаних з впли-
вом хімічних канцерогенів.
Можливість багаторазового використання відходів. 

З вашого розсортованого сміття можна виготовити: з ПЕТ-
пляшок – пластмасові труби, люки, ящики, меблі для дач і

відкритих терас; із макулатури – газети, книжки; з битого 
скла – нові пляшки; з жерстяних банок – дроти.
Економія природних ресурсів, енергоносіїв та сиро-

вини. Отримання паперу з макулатури замість деревини 
не лише рятує від вирубки цінні ліси, а й на три чверті ско-
рочує витрати енергії і вимагає лише половину обсягу води, 
що споживається при використанні деревної сировини. 
Економія коштів. Тільки 20% побутових відходів не 

придатні для переробки. Із п’яти мішків розсортованого 
сміття чотири буде відправлено на переробку. І тільки за 
один мішок буде сплачено вами, щоб він потрапив на сміт-
тєзвалище. Сортування побутових відходів допоможе іс-
тотно заощадити на їх вивезення та утилізацію. 
Не спалюйте сміття − бережіть себе і природу! Прак-

тика спалювання сміття  є  справжнім  екологічним  лихом. 
З димом  у  повітря  виділяються діоксини − одні з найо-
трутніших для людини речовини. Вдихання диму нерідко 
призводить до виникнення респіраторних захворювань, на-
падів астми, головного болю, запаморочення, алергії та по-
гіршення роботи серця.

Йдучи Комунаром, відтепер не бійтесь впасти у відкритий люк. 
Завдяки місцевому активісту Дмитрію Петруку, Фесенко Наталії, 

кандидату у депутати Харківської обласної ради від «Обєднання Само-
поміч» Сидоренко Олегу, проблему з відкритими каналізаційними коло-
дязями було вирішено. 
Десятки років у селищі Комунар, попри численні звернення місцевих 

мешканців до місцевої влади, відкритими залишалися 16 каналізацій-
них колодязів. 

«Біля відкритих люків бігають діти. У нас діти і кожні 5 секунд не 
можливо простежити за ними. Каналізація має бути закритою», – 
звернулися мешканці Комунару до активістів за допомогою.

Денис Журавель,
кандидат в депутаты 
Коротичанского поссовета 
по одномандатному 
мажоритарному 
избирательному округу №12
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СОРТУВАННЯ СМІТТЯ – ШЛЯХ ДО КРАЩОГО ЖИТТЯ
І знову не лишаємо осторонь роз-

в’язання проблеми сміття в нашому се-
лищі. Позбутися від твердих побутових
відходів можна трьома способами: за-
копувати, спалювати чи утилізувати.
Сміттєві полігони, на яких закопу-
ють відходи, займають багато місця 
і швидко заповнюються, а спалюван-

ня забруднює повітря. Щорічно викидається тони сміття, 
яке можна багаторазово використовувати як цінний ресурс.
Переробка відходів з використанням сучасних еколо-

гічно чистих технологій, зокрема утилізації сміття, дуже 
ефективний спосіб розв’язання проблеми, оскільки госпо-
дарське сміття необхідно сортувати, збираючи окремо хар-
чові відходи, метал, папір, поліетилен і скло. Ми раді Вас 
сповістити, що селище Коротич стало учасником дійсно 
сучасного та прогресивного Екопроекту Артема Костець-
кого «ЕкоЛендінг», що переміг у всеукраїнській програмі 
«Будуймо ЕКО Україну разом», організованій за підтримки 
еко-бренду «Чернігівське». 
У результаті запеклої боротьби поміж 15 областей Укра-

їни, які запропонували 49 еко-ідей щодо вирішення про-
блем енергозбереження, утилізації та вторинної переробки
 відходів тощо, десять ініціативних груп отримали право 
на фінансування на втілення еко-проектів у всеукраїнській 
екологічній програмі «Будуймо ЕКО Україну разом!». Се-
ред них було розподіллено 1 354 360 грн, які підуть на ре-
алізацію ідей, а з результатами можна буде ознайомитися 
ще до кінця жовтня цього року. Одним із переможців про-
грами став еко-проект «EcoLanding – Екологічний десант-
Харківський район». Команда проекту «ЕкоЛендінг» – це 
представники громадських організацій Харківського ра-
йону: «Добра воля» (Артем Костецький – автор проекту); 
ГО «Альтернатива» (смт Пісочин), «Зробити світ кращим» 
(смт Коротич); «Моє місто Південне» (м. Південне); «Тери-
торія нових досягнень» (сел. Березівка); «Громадянський 
рух «Наш дім Мерефа» (м. Мерефа). 
Мета проекту полягає у формуванні екологічної куль-

тури нового покоління, популяризації сортування сміття. 
Офіційний старт екологічного проекту «EcoLanding» від-
бувся 2 травня 2015 року. В проекті передбачено встано-
вити контейнери для роздільного збору твердих побутових 
відходів (ТПВ), налагодити систему збору та вивозу з кіль-
кох населених пунктів Харківського району: Пісочин, Ко-
ротич, Березівка, Мерефа, Південне. Будуть проведені про-
світницькі заходи у школах та дошкільних навчальних за-
кладах, а також роз’яснювальна робота серед мешканців 
цих населених пунктів щодо необхідності та правил сор-
тування ТПВ.
Слід зауважити, що на сьогодні селище Коротич перебу-

ває на межі екологічної катастрофи, адже тут налічується
 більше 20 великих несанкціонованих сміттєзвалищ. На за-
пит активістів щодо програми утилізації ТПВ, місць його 
збору та шляхів вивезення, було отримано лише відписку 
про те, що 20 звалищ ніби –то було ліквідовано. Та чи є то 
правдою? 

Фото та ваші очі свідчать зовсім про інше. На жоден з ін-
ших пунктів запиту відповіді не отримано. Висновки такі: 
програм з поводження з твердими побутовими відходами, 
облаштованих місць їх збору, як і договорів щодо їх виве-
зення в Коротичі не існує. І при цьому всьому наш селищ-
ний голова не тільки сам нічого не робить для вирішення 
даної проблеми, а ще й перешкоджає активістам вирішити 
цю проблему. Зокрема на запит щодо виділення ділянки під 
контейнери для роздільно збору ТПВ, виявилося що така 
ділянка землі має бути приватизований (ким? громадською 
організацією?) і мати кадастровий номер. Цікаво, одне із 
звалищ, яке знаходитися в 20 метрах від житлового будин-
ку, має кадастровий номер і земля під нею приватизована? 
Земля селища належить громаді! Активісти ставлять кон-
тейнери для роздільного збору ТПВ, іншого варіанту вики-
нути сміття в селищі немає! І активісти зобов’язуються за 
свій рахунок, своїми силами вивозити відходи, виконуючи 
роботу місцевої влади, і вони ж, виявляється, повинні ще й 
приватизувати цю землю?..

Цитата з листа, відповідь Ю. В. Олійника, голови се-
лищної ради: «Згідно світової практики система розділь-
ного збору сміття впроваджується, як правило на терито-
рії населених пунктів, де розташовані багатоквартирні бу-
динки і не дає результатів в приватному секторі, де місця 
знаходження сміттєвих баків перетворюються на несанк-
ціоновані сміттєзвалища». Та хіба біля контейнерів з ПET-
пляшками або склом на території приватного сектора міста 
Харкова, Мерефи, Південного і так далі, не кажучи вже про 
європейські містечка, бувають звалища? Хіба коротичани 
не відносять себе до цивілізованого суспільства?... 
Екологічний десант готовий змінювати ситуацію. Разом 

із населенням планується не тільки налагодити роздільний 
збір відходів, а й змінити ставлення людей до сміття, яке 
може бути вторсировиною. Зокрема с. Комунар вже двічі 
проводились масштабні акції зі збору макулатури, показав-
ши тим самим своє відповідальне відношення до сортуван-
ня сміття. А 27 вересня для мешканців  вулиць Чапаєва, Ле-
ніна, Щорса та вул. ім. 105-ти буде проводитись інформа-
ційна акція з правил та особливостей збору та сортування 
ТПВ. Запрошуються всі бажаючі! Стежте за оголошеннями.
Люди готові сортувати сміття, не готова влада.
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