
СІВЕРКА

Вже багато років історично 
наші села Віта Поштова та 
Юрівка об’єднані в одну гро-
маду із центром у селі Віта 
Поштова.

Чому відбулося таке 
об’єднання зараз достеменно 
не відомо, але всі ці роки вла-
да старалася об’єднати ці села 
в одне ціле. Але, на жаль, ні 
в кого це не вийшло із ряду 
об’єктивних причин.

Кажуть, що якщо свято про-
водиться на Віті, то Юрівка не 
прийде. І, звичайно, навпаки: 
вітянці не хочуть йти на свято 
до юрівців. Всі намагання згур-

тувати жителів села за всі ці ро-
ки стали марними...

Вчора на зборах наших 
активістів ми піднімали це пи-
тання. Адже одним із головних 
завдань нашої організації є 
об’єднання громади заради по-
будови комфортних та безпеч-
них сіл для нашого спільного 
проживання.

В результаті жарких дискусій 
між вітянцями та юрівцями 
ми прийшли до згоди. А зго-
да полягає в тому, що ці два 
села не потрібно намагатися 
об’єднати. Потрібно започат-
кувати програму «Добрі сусіди» 
і разом гуртуватися навколо 
спільної ідеї.

Однією із головних причин 
того, що наші села не могли 
бути єдиним є відсутність ЦЕН-
ТРУ. Згадайте як жили наші 
предки: у кожного племені бу-

ла ЦЕНТРАЛЬНА площа (МАЙ-
ДАН), де була хатинка вождя 
(виконавча влада), шамана 
(духовність), хатинка для про-
ведення зборів старійшин (за-
конодавча влада) і обов’язково 
в центрі площі було кострище, 
де за спільним приготуванням 
та вживанням їжі, племя гурту-
валося навколо однієї ідеї. Ідеї 
ВИЖИВАННЯ!

Наразі ця ідея не дуже ак-
туальна, тому що кожен, хто 
хоче мати гідне життя, може 
себе реалізувати в багатьох об-
ластях. Було б бажання щось 
робити!

Так от наша організація 
виступає за те, аби не при-
пинити намагання вла-
ди об’єднувати два села, 
а започаткувати політику 
добросусідства, де жителі 
різних сіл будуть допомагати 
своїм друзям із сусідніх сіл, хо-
дити в гості, проводити свята, 
фестивалі, об’єднуватися на-
вколо спільної ідеї.

Дуже нагальною проблемою 
в наших селах є відсутність 
ЦЕНТРІВ. Прочитайте ще раз 
параграф про життєустрій 
стародавніх племен. Централь-
на площа, майдан - це те святе 
місце, де кожен член громади 
може вільно та відкрито вис-
ловити свою думку, отрима-
ти адміністративні послуги, 
де може зустрітися із своїми 
сусідами, де може послуха-
ти концерт, почитати місцеву 

газету в тіні дерев, поїсти 
смачненької випічки та випити 
чашку духмяної кави.

Чи є у Віті чи Юрівці такі 
місця? Теоретично є. Але 
нічого із вищепереліченого 
ви, як члени громади, не маєте 
можливість отримати.

Майдан у Віті Поштовій мож-
ливо створити на території, ко-
тра прилягає до приміщення 
сільської ради та клубу. Але 
ми отримали інформацію про 
те, що та територія планується 
під забудову кількома бага-
топоверховими будинками. 
Натомість Майдану наша вла-
да хоче «нагодувати» нас бага-
топоверховими будинками та 
позбавити права громади на 
збори, волевиявлення, гурту-
вання та відстоювання власних 
інтересів. Саме головне, що 
ніхто із ваших депутатів, котрі 
ОДНОГОЛОСНО позбавили вас 
права на Майдан, не розказав 
вам про плани місцевої влади.

Такі ж самі плани щодо за-
будови єдиної центральної 
площі - Майдану - у Юрівці 
виношує місцева влада. По 
словам представників влади на 
території ділянки, що навпроти 
церкви, планується побудува-
ти торгівельно-розважальний 
центр за кошти інвестора 
(ділянка видається під угоду на 
побудову клубу на 300 місць). 
Громаду села Юрівка хочуть 
позбавити можливості зби-
ратися, а натомість обіцяють 
«хліб та розваги».

Ми вимагаємо відмінити 
рішення про виділення 
земельної ділянки 0,5 га по 
вул. Звенигородській (центр 
села, між недобудованим 
садком та сільрадою) для 
багатоповерхової забудови. 
Натомість ми готові взяти на 
себе розробку детального пла-
ну забудови території Майданів 
в наших селах. Це будуть місця 
європейського рівня із враху-
ванням всіх побажань наших 
мешканців.

Ми, громада, маємо право 
мати свої Майдани! 
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«НІ!» ЗАБУДОВІ 
НАШИХ МАЙДАНІВ!

В руках ви тримаєте перший пілотний випуск вашої га-
зети. Газета “Сіверка” створена при активній підтримці 
небайдужих людей, котрі проживають на території на-
ших сіл, і котрі хочуть бути рушіями змін. 

Ця газета випускається для всіх членів громади, котрі 
мають бажання жити в красивому та чистому селі. Котрі 
хочуть ходити по безпечним, підсвіченим ввечері, троту-
арам, не боятися за життя наших дітей, котрі хочуть гор-
дитися селом, де вони проживають. Вираз “Я живу на Віті 
Поштовій/Юрівці” повинен викликати заздрість та захо-
плення на лиці у ваших співбесідників.  

Є величезне бажання зробити це видання корисним 
для жителів громади. Тому просимо всіх небайдужих 
поділитися контактними даними наших людей, котрі на-
дають послуги чи продають потрібний іншим людям то-
вар, котрий може бути цікавим іншим.

Ми почали реалізацію принципу «Свій до свого по 
своє!» на території громади , що може ще сильніше згур-
тувати членів нашої громади та працювати разом заради 
спільного блага.

Прохання надсилати свої пропозиції на електронну 
пошту siverkago@gmail.com чи телефонувати на гарячу 
лінію Сіверки.

Закликаємо стати рушіями змін в наших селах!
Також можно подати інформацію в наш офіс (Агенція 

нерухомості біля ставка).

Успіху досягають ті, які самі вважають, що вони багато 
чого варті.

Американський кінорежисер Вуді Ален якось ска-
зав: «80 відсотків успіху – це з’явитися в потрібний час в 
потрібному місці».

Найважливіше, що ми можемо зробити для себе – це 
бути там, де і є решта успішних громад. Може виникнути 
тисяча причин, щоб не піти в тому напрямку – від поганої 
кон’юнктури до власної пихатості або недалекоглядності.

Та, якщо, незважаючи ні на що, ми все-таки на-
важимось, тоді у нас вийде досягти своєї мети набагато 
швидше, ніж тоді, якщо б ми залиши лись стояти на місці. 
Не показуватися на очі – вірний шлях в нікуди.

Тому запрошуємо всіх небайдужих та ініціативних 
людей, котрі прагнуть не просто змін, а брати участь в 
змінах, приєднуватися до лав ГО «СІВЕРКА»!

ГО «Сіверка» Гаряча Лінія
+380 63 408 8060

Будуємо суспільство разом
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Газета згуртує активних
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