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

Вітаємо 
з Новорічними 
святами 
і Водохрещам!

25 жовтня 2015 року ви зробили свій вибір, обравши 
не тільки депутатів обласної і районної рад Харківщини, 
а і селищного голову смт Коротич та вуличних депутатів.
Результати виборів у нашому селищі були здебільшого про-
гнозованими, але не без питань. Як вам добре відомо, пе-
ремогу на виборах на посаду селищного голови здобув 
Олійник Юрій Валерійович, який до того часу виконував 
обов’язки селищного голови. За Фесенко Наталію віддали
свої голоси більш ніж 300 мешканців Коротича, що є теж не-
поганим результатом, але для перемоги цього не вистачило.
Хотілося б сподівались, що наш односельчанин Олійник Юрій 
виправдає довіру, яку висловило йому населення, щоб життя
у Коротичі змінилося на краще. Тому територіальна гро-
мада вже зараз вимагає від новообраного селищного 
голови вжити рішучих кроків задля вирішення на-
гальних проблем селища Коротич. На зволікання немає
часу, а усі повноваження для вирішення проблем се-
лищний голова має.
Що до результатів виборів на одному з округів у Коро-

тичі, було доволі дивно, що громадського діяча, волонтера,
корінного місцевого жителя, активного борця за інтереси
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ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ КОРОТИЧА!
Коротича переміг наш
односельчанин, який за
опитуваннями нічим 
не запам’ятався жителям 
однієї з найбільших ву-
лиць Коротича. Нехай
такий результат лиша-
ється на совісті тих, хто
його домігся. А з нашо-
го нового вуличного де-
путата – Клименка Ро-
мана Миколайовича – 
буде особливий попит – 
громада вулиці чекає на конкретні результати його роботи, 
бо інакше  нащо його обирали?..
Нинішня селищна рада, як і її голова, обрані за законом 

лише на два роки. Цілком можливо, що наступні вибори від-
будуться вже до об’єднаної територіальної громади Пісочи-
на, Коротича та Березівки. І багато в чому від селищного го-
лови та депутатів залежатиме, на яких умовах Коротич уві-
йде до такої громади, чи це буде перемога громади Коротича,  
або ж З-Р-А-Д-А інтересів громади Коротича.
Окремо дякую тим, хто віддав свої голоси за мене на ви-

борах до селищної ради за округом №12. Таким чином, цією 
статтею я продовжую працювати як член громади Коротича, 
як голова Громадської організації «Коротичанська єдність» 
на користь громади Коротича.          З повагою, Денис Журавель

Коротич знову без світла. 
Невже у темряві 

легше робити 
чорні справи? 
Чому місцевій 

владі подобаються 
неосвітлені вулиці? 

Громада 
вимагає світла! 

Нічний дозор Коротича.

К О Н К У Р С
Зима, спасибо!
БЫЛО ЯРКО!

Общественные организации 
«Коротичанська єдність»
и «Зробити світ кращим» 
организуют фотоконкурс 
«Зима, спасибо! Было ярко!»       
                      (Детали на стр. 4)
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Громадські організації «Коротичанська єдність» 
та «Зробити світ кращим» запровадили свою діяльність 
у 2015 році. Багато проектів було втілено спільними зусил-
лями. Це наш перший звіт за рік нашої праці. 

2015 рік був непростим, а можна навіть сказати – тяж-
ким, – як для нас, так і для країни в цілому. Наша діяль-
ність з самого початку була спрямована на допомогу 
військовим, нашим землякам в зоні проведення АТО у Лу-
ганській та Донецькій областях. Окрім цього, ми не забували 
про основну нашу статутну діяльність. Представляємо ва-
шій увазі основні проекти, які втілювались на протязі 2015 
року нашими командами. 
Проект «Допомога – SOS для людей з обмеженими 

можливостями та малозабезпеченим сім’ям з дітьми»
передбачає постійну інформаційну підтримку для тих, хто
потребує допомоги. Багато людей з обмеженими можли-
востями бажають, щоб їх почули. Їх бажання, потреби ми
публікуємо, і будемо надалі публікувати на сторінках на-
ших груп в соц. мережах. Дякуємо простим людям, які від-
гукуються і допомагають. Ми кожного вислуховували та
чим могли допомагали. Одна категорія населення потребу-
вала психологічної підтримки, інша категорія населення 
потребувала матеріальних коштів на лікування та реабілі-
тацію. 
Оскільки наші орга-

нізації не мають мож-
ливості виділяти гроші
на це, ми публікували
їх потреби на своїх
сторінках у соц. мере-
жах, у вигляді оголо-
шеннь. Відгукувались
як благодійні фонди,
так і прості люди. Ве-
личезне дякуємо між-
народному благодійному фонду «Карітас». За допомогою 
громади ми зібрали та розподілили одежу, взуття та дитяче 
ліжечко. Цей проект ми обов’язково будемо продовжувати.

«Волонтерський рух: ми не поруч – ми разом».У зону
АТО волонтери ГО «Коротичанська єдність» у 2015 році
доставляли на передову нашим військовим як речі першої
необхідності (продукти харчування, одяг, генератори, бензо-
пили, інструмент тощо), так і маленькі приємні речі (со-
лодощі, дитячі малюнки, кукли-мотанки, навіть листи від
наших односельчан, інші приємні дрібнички) на сумму по-
над 38 000 грн. В Коротичанському ліцеї провели кон-
курс дитячого малюнка серед учнів 3 – 6 класів.
Дякуємо всім дітям, які творчо і відповідально поставив-

ся до цього конкурсу. Всі малюнки були відправлені бійцям 
на передову в зону АТО. Переможці конкурсу отримали 
невеличкі подарунки від організаторів. Також не були забуті
і наші бійці-односельчане – громадськість у міру сил орга-
нізувала невеличкі подарунки дітям бійців, а самим бій-
цям, за їх скромними запитами, були зібрані необхідні речі 
та спорядження. Особливу подяку хочемо висловити нашо-
му односільчанину, шоновному діячу, Володимиру, за кош-
ти якого було закуплено більшу частину допомоги бійцям.

«Ми – це громада». Протягом 2015 року ми активно 
сприяли вираженню громадянської позиції: були присутні-
ми  на сесіях місцевих рад, громадських слуханнях з питан-
ня «Добровільне об’єднання територіальних громад сел. Пі-
сочин, сел. Рай-Оленівка, с. Надточії, с. Олешки Пісочин-
ської селищної ради, сел. Коротич, с. Стара Московка, с. Ко-
мунар Коротичанської селищної ради та сел. Березівка Бере-
зівської селищної ради в Пісочинську територіальну грома-
ду з центром у сел. Пісочин». Випускали газету, робили за-
пити, проводили круглі столи, зустрічі з мешканцями Коро-
тича. ГО «Коротичанська єдність» прийнята до складу Гро-
мадської ради при Районній державній адміністрації, де ми 
будемо активно захищати інтереси коротичанської громади. 

Провели пітріотичні заходи «День Соборності України», 
«Небесна сотня», взяли участь в заходах до дня Перемоги. 
Біля символічного хреста в центрі селища проводимо що-
року в четверту суботу листопада мітинг-реквієм, присвя-
чений Дню пам’яті жертв Голодомору. Запалюємо свічки 
та вшановуємо поминальною молитвою мільйони україн-
ців, які загинули внаслідок геноциду. 
Згадали та пом’янули своїх рідних. В кожній українській 

родині є спогади про трагічні події Голодомору. Також ко-
ротичани запалили свічки пам’яті вдома на підвіконні, вша-
нувавши память загиблих від страшної смерті – катуванням 
голодом. В березні ГО «Коротичанська єдність» сумісно 
з благодійним фондом «Відкриті долоні» обладнали дитя-
чий куточок в фойє Коротичанської селищної ради. Завдя-
ки місцевому активісту, шановному Дмитрові Петруку та 
депутатові від «Об’єднання Самопоміч», шановному Си-
доренко Олегу Сергійовичу, проблему з відкритими кана-
лізаційними люками в селищі Комунар було вирішено. Де-
сятки років у селищі Комунар, попри численні звернення 
місцевих мешканців до місцевої влади, відкритими зали-
шалися 16 каналізаційних колодязів. Разом з мешканцями
сел. Комунар, за допомогою шановного Сидренко Олега
Сергійовича була зроблена огорожа мед. амбулаторії
(фельдшерського кабінету сел.Комунар), чому голова 

Коротичанської се-
лищної ради Олій-
ник Ю. В. у свій час
відмовився сприя-
ти (може, колись він
зможе це пояснити!)
 Окремо хочемо по-
дякувати патріотам 
Коротича Сидорен-
ко Олегу Сергійо-
вичу,  Чалому Лео-

ніду Григорієвичу, Шиміну Ярославу Богдановичу та Ко-
ротичанській селищній раді за допомогу з вивозом сміття 
в селищі Комунар.
На численні звернення мешканців селища Комунар на

побутові негаразди ГО «Коротичанська єдність» та «Зро-
бити світ кращим» спільно з депутатами від «Об’єднання 
Самопоміч» беруться допомогти розв’язати побутові, 
комунальні питання.

 Проблему сміття як в селищі Комунар так і в селищі Ко-
ротич будемо вирішувати в рамках проекту «EcoLanding 
– Екологічний десант-Харківський район».

«Подаруй дитині свято». 1 червня ГО «Зробити світ 
кращим» та «МІГ» провели свято в селищі Комунар, при-
свячене Дню захисту дітей. Квест-гра «12 місяців». Спон-
сором призів виступила торгова марка «ЛІМО». Органі-
зовували взимку для дітей та молоді катання на санчатах. 
5 липня в Комунарі на стадіоні відбувся фестиваль «Іва-
на Купала». Організатор фестивалю керівник ГО «Зробити 
світ кращим» Фесенко Наталія Олександрівна. Під час фес-
тивалю відбулася квест-гра для дітей «Квітка папоротті».
Завітав в гості народний гурт «Вороття», м. Краснокутськ. 
Спонсором фестивалю виступили директор ДСП «Кому-
нар» Горякіна І.О., ГО «Добра воля», Чорнобай О.О.
У 2016 році ГО «Коротичанська єдність» вимагатиме від 

коротичанськї селищної ради на чолі з паном Олійником ви-
рішення дуже важливих питань: по-перше, питання вуличного
освітлення селища, по-друге – питання стану доріг та троту-
арів, а особливо – підтримання іх в належному стані взимку.
Ми не припустимо, щоб й надалі було так, як рані-

ше: неосвітлені вулиці, слизькі тротуари та дороги і, як
наслідок всього цього, надзвичайний травматичний, 
та навіть аварійний стан.         

                                                      Олена Журавель, Наталя Фесенко
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Интервью с Петром Полященко – кинологом, ветерина-
ром, зоопсихологом КП «Центр обращения с животными».

– Пётр, Вы как кинолог Коммунального предприятия 
«Центр обращения с животными» города Харькова, мо-
жете рассказать, в чем состоит работа центра?

– «Центр обращения с животными» – это, как я говорю,
государство в государстве, организация в организации. 
Здесь – и ветклиника, и гостиница для домашних живот-
ных, и вольеры с собаками и кошками, ищущих новый дом, 
и служба отлова с карантинной площадкой, которая вооб-
ще живет своей автономной жизнью. Также предоставля-
ются услуги по дрессировке – для всех, кто желает воспи-
тать свою собаку.

– Значит, что «Центр обращения с животными» – это 
целый комплекс?

– Да, он состоит из 
нескольких отделов.
Первый – это Служ-
ба отлова. Второй –
Ветеринарный отдел,
который приводит ка-
рантинные мероприя-
тия, занимается стере-
лизацией-кастрацией, а 
так же консультирова-
нием новых владельцев при передаче им животных из приюта.
Третий отдел – Кинологический, который отвечает за соци-
ализацию собак, за их адаптацию в новом доме. Четвёртый – 
Служба пристройства, которая рекламирует собак и кошек.
  – Получается, любому желающему можно взять собаку, 
или кошку из приюта? 

– Конечно. «Центр обращения с животными» постоянно 
ищет, и находит новых хозяев для сотен собак, и стольких 
же котов и кошек. Животные все уже привиты, прошли вете-
ринарную обработку от паразитов и, если это необходимо,
кинолог центра (то есть, я) корректирует поведение собак, 
чтобы новым хозяевам с ними было максимально комфортно.
  – Как же это сделать? Что для этого необходимо?

– Нужно просто приехать в приют по адресу: город Харь-
ков, пр. Гагарина, 358. Часы работы: с 9:00 до 18:00 в буд-
ни, с 9:00 до 17:00 – в выходные. В зимнее время прихо-
дить и выбирать собаку лучше с утра, максимум – до 15:00, 
так как темнеет быстро, а собаки содержатся в вольерах. 
К кошкам можно приходить в любой день до 16:00. С собой
при этом нужно иметь паспорт и идентификационный код, 
так как мы делаем каждому животному официальную ре-
гистрацию на имя хозяина. Оплата – до 200 гривен. 

– Что входит в эту сумму?
– В эту суму входит комплексная прививка (двукратная 
вакцинация от вирусных заболеваний и от бешенства), об-
работка от паразитов (глистов и блох), а также регистрация 
(документ, что Вы являетесь хозяином животного, плюс 
жетон на ошейник с серийным номером документа).

– С пристройством всё ясно. А как же животные попа-
дают в «Центр обращения с животными»?

– Животных или сдают предыдущие хозяева, или они по-
ступают в приют впоследствии отлова.

– Какие самые частые причины сдачи животных, как Вы 
выразились, предыдущими хозяевами? 

– За последнее время к нам поступает очень много живот-
ных в связи с переездом хозяина. Часто аллергия у кого-то
из членов семьи является причиной сдачи животного в приют.
Часто бывает такое, что собаку сдают в приют из-за того, 
что та проявляет агрессию к членам семьи, или же суще-
ствует какая-нибудь другая проблема в её поведении. Я уже 
и не скажу Вам точное количество собак, которым я успеш-
но скорректировал поведение и пристроил в новые семьи. 
Также у меня имеется огромный опыт перевоспитания со-
бак – с целю того, чтоб хозяевам не пришлось отдавать 
в её приют… Но всегда, и во всех ситуациях хозяев этих 
собак объединяло одно: никто не побеспокоился вовре-
мя, со щенячества воспитывать своего питомца надлежа-

щим образом (к сожалению, до определенного момента 
люди не видят в своём любимце серьезного пса). Ещё пе-
чален тот факт, что не все хозяева ответственно относятся 
к выбору породы собаки (особенно, если эта крупная поро-
да), не всегда понимают её характер и серьезность, поэтому 
в Центре, как кинологу, мне хватает работы

– Есть ли место в вашем центре для волонтеров?
– Волонтерам у нас всегда рады! Они приходят к животным 
каждую неделю, помогают их выгуливать, вычесывать, да-
рят свое внимание и заботу. Так они повышают социализа-
цию животных, возвращают им доверие к людям. Мы прак-
тикуем еженедельные массовые выгулы собак. Приезжает 
сразу 10, 20, 30, а то и больше человек, где главная идея 
– это подарить любовь братьям нашим меньшим!
Справки предоставляются по телефонам: (057) 775-

33-10; (057) 751-73-30; 067-920-79-04; 050-786-79-55.

Союз предпринимателей Харьковской области – одна из 
старейших организаций, объединившая представителей ма-
лого и среднего бизнеса в 1989 году. 
Инициатива создать такой союз принадлежала предпри-

имчивым людям города Харькова – тем первым предприни-
мателям, кто стоял у истоков зарождения бизнеса на Харь-
ковщине. Бизнесмены знали, как «делать деньги», как вес-
ти бизнес и, в тоже время, быть добросовестными налого-
плательщиками. Понимали, что налоги формируют бюджет
Харькова и области, что бизнес и власть должны быть парт-
нерами, а так же то, что бизнес должен быть честным, а
власть, в свою очередь – способствовать созданию комфорт-
ных условий субъектам предпринимательской деятельности.
Прошло более двадцати лет. За этот период общественная

организация СПХО накопила богатый опыт работы и с пред-
принимателями, и с властью города и области. Неоднократно 
участвовала в разработке программ развития Харьковщины 
и одновременно – в их реализации. Союз предпринимателей 
имеет партнерские отношения со многими общественными 
организациями Украины, предпринимательскими организа-
циями приграничных Курской и Белгородской областей. Зак-
лючены договора о сотрудничестве с Белоруссией, Казахста-
ном, Китаем, Францией, Польшей, Словенией, Турцией и др.
Завершая 2015 год, к сожалению, ряды СПХО существен-

но уменьшились по причине закрытия бизнесменами своих
предприятий в силу сложившихся экономических условий,
потерей рынков сбыта продукции, введением тарифов, не сов-
местимых с бюджетами малого и среднего бизнеса. На на-
чало 2015 года в Харьковской области насчитывалось 23 725 
малых предприятий, на которых было занято 117 808 чело-
век. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года чис-
ло занятых уменьшилось на 12 333 человека, то есть при-
близительно на 10%.
Сегодня предприниматели в ожидании изменений в сис-

теме налогообложения. Реформирование упрощенной сис-
темы налогообложения направлено на ее уничтожение и не 
решает проблем малого бизнеса. Реформа не будет содей-
ствовать выведению малого бизнеса из тени, что, наверное, 
и является ее наибольшим недостатком. Введение кассовых 
аппаратов также приведет к возникновению новых проблем 
и никоим образом не будет способствовать поддержке пред-
принимателей в непростых условиях ведения бизнеса в на-
стоящее время.
Наша организация приглашает к сотрудничеству пред-

принимателей города и области – мы поможем Вам отстаи-
вать свои права.
Союз предпринимателей Харьковской области участвует

в конструктивных диалогах и выступает с предложениями
по решению существующих проблем бизнеса и вопросам
поддержки предпринимателей, а также поддерживает те об-
щественные организации, предложения которых направлены 
на улучшение и развитие бизнес среды Харьковщины. 
Мы ждем от правительства и Верховной Рады дей-

ствий, направленных на развитие предпринимательства!
                                                С. Порошин, Президент СПХО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ – В ОЖИДАНИИ...
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Найбільший інтерес і найзапекліші дискусії викликав
Закон України «Про засудження комуністичного та на-
ціонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режи-
мів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 
або «закон про декомунізацію». Ми стисло розповімо, 
як діятиме цей закон, як він змінить країну і що чекає на 
тих, хто його не виконає.
Законом забороняється пропаганда комуністичного та 

нацистського режимів та їх символіки. Така пропаганда ви-
знається «наругою над пам’яттю мільйонів жертв цих ре-
жимів».
Що вважається пропагандою тоталітарних режимів? 

По-перше, такою пропагандою вважається публічне запе-
речення злочинного характеру комуністичного режиму
1917-1991 рр. в Україні або нацистського тоталітарного
режиму. По-друге, поширення інформації, спрямованої 
на виправдання злочинного характеру комуністичного чи 
нацистського режимів, діяльності радянських органів держ-
безпеки, встановлення радянської влади в Україні. Так са-
мо тоталітарною пропагандою вважатиметься поширення
інформації, спрямованої проти учасників боротьби за неза-
лежність України в ХХ столітті. По-третє, «виготовлен-
ня та/або поширення, а також публічне використання про-
дукції, яка містить символіку комуністичного, націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів».
Декомунізація, розпочата півроку тому, наблизилася 

до дати, коли місцеві органи влади мають замінити назви 
сіл, міст, площ і вулиць, які були пов’язані із радянським 
і комуністичним минулим.
Такі рішення мали бути ухвалені не пізніше 21 листопа-

да. Якщо місцеві ради (депутати сільради) не змогли ухва-
лити необхідних рішень до 21 листопада, то ще три міся-
ці матиме для цього сільський, селищний чи міський голо-
ва. Отже, зараз настав 2 етап декомунізації. Роботу місце-
вої влади виконали активісти громадських організацій смт 
Коротич: кандидати в депутати місцевих рад демонтували 

ДЕКОМУНІЗАЦІЯ – НЕ ВИРОК, А СВІДОМИЙ КРОК ДО МАЙБУТНЬОГО
комуністичну символіку на стелі на вїзді в селище Кому-
нар, поварили і пофарбували, виконавши вимоги Закону 
всупереч саботажу місцевої влади та деяких мешканців. 
Перейменування з одних комуністичних назв на інші за-
боронено.
Закон передбачає чіткі механізми протидії можливому 

саботажу з боку окремих місцевих рад. Отже, що відбува-
тиметься, якщо протягом 6 місяців місцева рада не вико-
нає вимог закону і не демонтує комуністичні монументи чи 
не перейменує вулиці? У такому разі обов’язок прийняти
такі рішення покладається персонально на сільського, се-
лищного, міського голову. Йому дається на це 3 місяці. 
Якщо ж і голова займається саботажем, право очистити на-
селений пункт від символів комунізму передається голові 
обласної державної адміністрації. Голова ОДА має завер-
шити декомунізацію в області за три місяці, а методичну 
допомогу йому надасть Український інститут національ-
ної пам’яті. Якщо ж закон не виконає і керівник області, 
то це має протягом трьох місяців зробити Кабінет Міні-
стрів України (з урахуванням рекомендації інституту на-
ціональної пам’яті, науковців та громадськості). Чи змо-
же Коротичанська селищна Рада та її голова скласти іспит 
на самостійність і  наважитися перейменувати вулиці? 
Чи потрібно міняти документи, якщо у документах за-

значено вулиці, які перейменовано?
Паспорти людей, в яких відсутній штамп реєстрації міс-

ця проживання вже з новою, перейменованою адресою, 
є чинними, примусовій заміні не підлягають, юридичної
 сили не втрачають. Перереєстрацію мешканці переймено-
ваних вулиць можуть проходити під час заміни паспорта, 
оновлення фотокарток, зміни прізвища тощо, тобто коли 
у людини виникає потреба звернутись до паспортиста. Од-
нак громадянин України може за власною ініціативою звер-
нутися до уповноважених органів і провести таку перереє-
страцію. Жодної санкції за невнесення відповідних корек-
тивів до паспорту не існує.

Дорогі ветерани війни та праці 
селища Коротич! 
Ви завжди будете слугувати для нас 

і наших дітей яскравим прикладом, як в 
єдності та згуртованості долати труд-
нощі, перемагати й будувати свій дім. 
Велике дякуємо нашим дорослим, клас-

ним, молодим душою ветеранам за вашу 
віру, за ваше бажання жити, за іскри 
в очах, за мудрість, за батьківську під-
тримку та розуміння. 
Бажаємо Вам міцного здоров’я, благо-

получчя, великого людського щастя. Ми 
Вас дуже-дуже любимо і поважаємо!
                                                   З повагою, 

ГО «Коротичанська єдність»
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