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Минулого року наша громадська органі-
зація вперше провела спортивне свято для 
дітей «С велосипедом по жизни». У цьому 
році ми вирішили вдруге провести велозма-
гання для дітей до 18 років. Головний приз 
– велосипед!

Отже, 26 червня 2011 року ГО «Альтер-
натива» провела вже традиційне дитяче 
спортивне свято, присвячене «Дню моло-
ді». Дійство розгорнулось у Рижовському 
парку, де на 7-ми етапах змагань були штуч-
но сконструйовані перешкоди.

У чотирьох вікових категоріях загальної 
вікової групи від 7-ми до 18 років брали 
участь і хлопчики, й дівчатка.

Кожен етап змагань був по-своєму склад-
ним. Усі етапи контролювались суддями, 
які слідкували за правилами та якістю вико-
наних завдань. 

У цьому році корективи в перебіг змагань 
внесла погода: наприкінці змагань, після 
старту старшої вікової групи, пішов дощ, 
який зробив змагання цікавішими, а трасу – 
ще більш непрохідною. Затамувавши подих 
глядачі стійко й незворушно очікували кін-
ця перегонів. Приємно, що всі 43 учасники 
змагань дійшли до фінішу. 

Коли ж гонка скінчилась, учасники й гля-
дачі гуртом, трохи стомленні та намоклі, 
перебазувались в фойє учкомбінату, де на-
ших молодих гонщиків очікувала заслуже-
на нагорода – жоден із учасників не зали-
шився без подарунка, адже в цей день у ді-
тей було свято. 

Призи були вручені у всіх вікових катего-
ріях:

категорія 0: Шутка Артем – лук; Яре-
менко Таня – набір для бадмінтону; Дя-
дюх Михайло – набір для бадмінтону;

категорія 1: Сведюк Рома – футболь-
ний м’яч; Петінова Діана – набір для бад-
мінтону; Ільницький Роман – волейболь-
ний м’яч;

категорія 2: Змій Юрій – футбольний 
м’яч; Гавренко Женя – волейбольний 

м’яч; Мірошниченко Євген – волейболь-
ний м’яч;

категорія 3: Ващенко Григорій – фут-
больний м’яч; Машкін Владислав – во-
лейбольний м’яч.

Головний приз – велосипед – підкорився 
переможцю третьої вікової категорії Дудку 
Владиславу.

Судді, порадившись, не могли не відзна-
чити Бубир Настю, яка отримала приз у но-
мінації «За волю до перемоги!». 

Призи знайшли своїх володарів, діти 
отримали – свято!

Кошторис свята склав усього 3138 грн. 
Кошторис був сплачений за рахунок до-
бровільних внесків членів ГО «Альтер-
натива» та мешканців Пісочина.

Відеоматеріал із велозмагань можна пере-
глянути за адресою: http://pisochin.at.ua/stuff

Дякуємо всім учасникам, глядачам та 
благодійникам змагань.

Особливу подяку висловлюємо засно-
внику й ініціатору змагань – Гончаренку 
Олексію Володимировичу!

Громадська Організація «Альтернатива» 
закликає усіх:
Любіть Пісочин! 
 Бережіть природу! 

Займайтесь спортом!
Костецький Артем

ЧИМ В КАНІКУЛИ ЗАЙНЯТИ ДІТЕЙ?

Найближчим часом ГО «Альтернати-
ва» організовує шаховий турнір «Кубок 
Пісочина з шахів».

Контакти на форумі: pisochin.at.ua та 
за тел. 0505251157

Шановні пісочниці! 
Досить пиячити на могилах воїнів, що 

загинули, визволяючи Пісочин від 
німецько-фашистських загарбників!

Ті, хто втратив життя за нашу свобо-
ду, заслуговують кращої пам’яті!

ГО «Альтернатива»



2

http://pisochin.at.ua

Мария Ивановна, нам стало известно, что 
жителям улицы Харьковской удалось оста-
новить разрушение дороги по вашей улице и 
незаконную прокладку кабеля. Расскажите, 
пожалуйста, подробней? 

21 мая 2011 года я увидела бригаду строите-
лей на нашей улице. Когда я к ним обратилась, 
они мне сообщили, что по нашей улице будет 
производиться прокладка кабеля мощностью 
6000 Вт. Затем я, представившись, попросила 
показать мне разрешительные документы на 
проведение работ, после чего услышала невра-
зумительный ответ, не относящийся к делу.

Спустя некоторое время приехал представи-
тель компании ЧП «Автолюкс+», который поо-
бещал нам представить проект автогазозапра-
вочной станции.

Скажите, пожалуйста, а почему жители 
выступили против прокладки кабеля по их 
улице?  

Жители стали препятствовать прокладке ка-
беля потому, что не желают жить на пороховой 
бочке. Ведь рядом с улицей проходит газотран-
спортная магистраль (высокого давления Ду 
500). И не доведи Бог, случись, что с газозапра-
вочной станцией, быть беде.

Что делали жители, чтобы остановить за-
стройщика? 

Все жители улицы выставили свою технику 
и автомобили в месте предполагаемых работ, 
чтобы не допустить уничтожения твердого по-
крытия дороги. 

Но ведь дорога – это собственность всей 
поселковой громады.

То же самое нам говорил и заместитель пред-
седателя поссовета Мельник М.И., который 
убеждал нас прекратить препятствовать рабо-
чим, прокладывающим кабель. 

Только я вам так скажу, наша часть улицы 
заасфальтирована благодаря местному жителю 
Бею И. С. – это его заслуга и местных жителей, 
которые поддерживают здесь порядок: у каж-
дого жителя возле двора цветочная клумба, чи-
стота, порядок. И все это мы делаем своими си-
лами, сами, в свое свободное от работы время. 
А строителям что: «Ломать – не строить!».

Предлагались ли Вам какие-либо вариан-
ты пойти на компромисс?

К нам ежедневно приезжал молодой человек 
– Иван Дмитриевич, и каждый раз представлял-
ся по-разному: в первый раз он назвался пред-
ставителем компании заказчика «Автолюкс+», 
затем юристом компании, позже выяснилось, 
что он представитель подрядчика. Также он 
утверждал, что все законно, документы в поряд-
ке, разрешения имеются, и если вдруг что слу-
чится – он всю ответственность берет на себя. 
Но представлял нам только план строительства 
заправки, а не план прокладки электрокабеля по 
нашей улице. Дело доходило до того, что нам 
было обещано не только заасфальтировать этот 
участок дороги (который и так заасфальтирован 
местными жителями), но и снова посадить цве-
ты, где они растут, и произвести ремонт дворов. 
А как такие обещания выполняются можно уви-
деть, взглянув на пер. Киевский, по которому 
вырыли траншею (под кабель) и засыпали как-
нибудь: на асфальте слой грунта вперемешку со 
щебнем. Вот и облагородили территорию… 
Уверена, такая же судьба ждала бы и нашу ули-
цу. 

Как среагировал Ваш депутат, другие де-
путаты?

Наш депутат Губский Н. сначала проявил ак-
тивность, остановил по нашей просьбе строите-
лей, но потом он почему-то резко изменил свое 
мнение, стал на сторону строителей. 

Помог ли Вам поссовет достичь взаимо-
понимания с подрядчиком?

К нам приезжал председатель Песочинского 
поссовета Чернобай А. В., его заместитель 
Мельник М. И., которые убеждали нас изме-
нить свое решение, но люди ответили: Консти-
туция Украины, законодательство на их сторо-
не. Предъявите, пожалуйста, разрешительные 
документы на проведение работ. В ответ – ти-
шина… Руководство поселка удалилось восво-
яси. 

Были мы 26.05.2011 и на VІІ сессии поселково-
го совета, но там к нашему мнению большинство 
не прислушалось: сессия дала разрешение на про-
кладку кабеля. Тоже ведь интересно: сессия поссо-
вета была 26.05.2011, а копать начали еще 
21.05.2011. Разве это законно?

Как получилось, что Вы не побоялись 
противостоять власти?

ЧУЖОЙ БЕДЫ НЕ БЫВАЕТ!
В мае 2011 года от строящейся автогазозаправочной станции (перекресток ул. Полтавский шлях и 

объездная автомагистраль, район окружной дороги со стороны Харькова) одно частное предприятие 
пыталось проложить электрокабель мощностью 6000 Вт по улице Харьковской к трансформатору по 
ул. Полтавское шоссе (р-н заправки ОККО). Однако жители ул. Харьковской выступили против этого. 

«Альтернатива» обратилась к местной жительнице Коваль Марии Ивановне, чтобы узнать об 
этом из «первых уст». 
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На самом деле мы просто ответственно по-
дошли к этому вопросу, поскольку от этого за-
висит наше будущее, будущее наших детей и 
состояние нашего имущества, а это самое глав-
ное – обеспечить безопасное проживание на-
шим детям.

Кроме того, мы не были одни, ведь нам по-
могали многие люди. Например, мы обрати-
лись к депутатам областного совета, обще-
ственным организациям, которым хотелось бы 
вынести огромную благодарность за их под-
держку. 

В первую очередь, огромная благодарность 
нашим песочинским ребятам из ГО «Альтерна-
тива», которые с первого дня нам активно по-
могали. 

Кроме того, хотелось бы выразить нашу при-
знательность депутату облсовета Глушко Вади-
му (партия «Фронт Змін»), который со своими 
помощниками подготовил ряд обращений и пре-
доставлял нам ответы на запросы и обращения. 
Неоднократно поддерживал нас морально и со-
ветами Швайка Игорь (ВО «Свобода»). 

Скажите, Вам угрожали?
Всякое было… Однажды к нам на улицу 

приехала группа лиц цыганской национально-
сти, которые обещали нанести вред здоровью 
наших детей, повредить наше имущество, не 
скупились в высказываниях в наш адрес. А 
ведь среди нас преимущественно старые, по-
жилые люди преклонного возраста. После это-
го, не желая терпеть оскорбления, мы вызвали 
милицию. 

А через несколько дней мы получили письмо 
с поссовета с пустыми листами бумаги внутри. 
Намек нам был понятен: мол, пишите, но это – 
ни к чему не приведет.

А однажды на улицу приехали сотрудники 
ГАИ, которые утверждали, что мы преградили 
путь какому-то водителю джипа, что противо-
законно.

Стоп. Насколько мне известно, улица в 
этом направлении тупиковая, так куда он пы-
тался проехать?

Вот и для нас это осталось загадкой.
Как жители психологически перенесли 

все это?
По-разному. Не знаю, говорить ли, но именно 

в это время у нас на улице умерла одна жительни-
ца. Она, правда, была сердечница. Не хотелось 
бы верить, что ее смерть как-то связана с событи-
ями вокруг прокладки кабеля. 

Что бы Вы посоветовали другим жителям 
нашего поселка, района, области, всего госу-
дарства, как действовать в подобных ситуаци-
ях? 

Знаете, когда раньше слышала о каких-то 
спорных вопросах в разных уголках нашего по-

селка, я не обращала на это внимания – меня 
это не касалось. Но когда проблема приключи-
лась на нашей улице, вот тогда я поняла: «Чу-
жой беды не бывает!». Трудно без помощи. Тя-
жело представить, что нам пришлось пережить: 
изо дня в день бесконечные встречи, споры, 
письма, юристы. Давление оказывалось просто 
сумасшедшее. Глядя на нашу ситуацию, хочет-
ся пожелать: Люди – идите до конца, верьте в 
себя и свои силы. Видя несправедливость – бо-
ритесь с ней. Правда, за народом!!! 

Послесловие: Со слов Коваль Марии Ива-
новны, 27 августа 2011 года к ней пожаловал 
участковый милиционер, который уведомил 
ее, что в милицию пришло распоряжение свы-
ше, чтобы наказать организатора митинга. По-
сле чего было составлено объяснение, где было 
указано, что все жители, выходившие на улицу 
и препятствовавшие в жилой зоне незаконной 
прокладке кабеля, делали это по своим личным 
убеждениям, а не с чьего-либо приказа.

Интервью провел Фисун Артем

ГО «Альтернатива» проаналізувала від-
повіді, які отримали мешканці вулиці Хар-
ківської з різних інстанцій. Пропонуємо до 
уваги читачів уривки з них (повні копії 
документів разміщені на нашому сайті 
http:pisochin.at.ua).

Нагадуємо, копати траншею під кабель по-
чали 21.05.2011.

26.05.2011 сесія Пісочинської селищної ра-
ди, «заслухавши листа директора ПП «Авто-
Люкс+»… та розглянувши проектну 
документацію (погоджено та затверджено згід-
но чинного законодавства).., прийняла рішення 
«затвердити проект прокладки лінії 0,6 кВ по 
вул. Харківскій в сел. Пісочин».

Цікава відповідь (лист №Кол 176/05 від 
15.06.11) надійшла з Управління паливно-
енергетичного комплексу Харківської 
облдержадміністрації: «За інформацією Хар-
ківської районної державної адміністрації згід-
но з ТУ № 13-54 Пісочин/1109 від 13.10.09 р. 
договором приєднання № 541/1/1109 від 
21.10.09 р. для електропостачання АЗС ПП 
«Авто Люкс», розташованої в смт. Пісочин, 
вул. Полтавський шлях, 208 а (перехрестя 
вул. Полтавський шлях та окружної дороги), 
проектною потужністю 250 кВт третьої катего-
рії надійності підрядною організацією «Енер-
гопорт сервіс» по вул. Харківській на даний 
час дійсно проводяться роботи з прокладенням 
кабелю згідно з проектом, погодженим з 
ВАТ «Харківгаз», КП «Вода», ВАТ «Укртеле-
ком», Пісочинською селищною радою». 

Публічне акціонерне товариство «Харків-
газ» у листі №2646 від 21.07.2011 повідомило, 
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Вони живуть поряд з нами, ми вітаємося з ни-
ми на вулиці, зустрічаємося в автобусі, магазині, 
але мало що знаємо про своїх односельців. 

Ця рубрика, віримо, допоможе нам по-іншому 
поглянути на тих, хто нас оточує, згадати тих, 
чиє життя залишило по собі спогад.

Сьогодні вже мало хто пам’ятає, що саме в 
Пісочині 08.11.1953 р. народився легендарний 
футболіст харківського «Металіста» Сергій Мико-
лайович Малько.

Уже в 16 років талановитий футболіст брав участь 
у першості Харківської області, а в чемпіонаті СРСР 
дебютував 8 вересня 1974 р. У тому ж 1974 р. став 
майстром спорту.

Його спортивна кар’єра розвивалася доволі 
стрімко: він грав за команди «Маяк» (Харків), 

КОРОТКО
Селищна рада, напевно, веде боротьбу з «незручними» людьми, інакше як пояснити появу в черв-

невому номері (2011 р.) «Пісочинських вістей» на С. 3 неправдивої інформації про те, що Харчен-
ко В.Б. не уклала договір на вивезення сміття.

Ця інформація не відповідає дійсності, адже активістка ГО «Альтернатива» Харченко Валенти-
на Борисівна не тільки уклала ще в травні 2011 р. договір з комунальним підприємством на вивезення 
сміття, але й оплатила ці послуги, про що свідчить квитанція.

Сподіваємося, що в «Пісочинських вістях» буде спростовано неправдиву інформацію, бо це вже 
схоже на цирк. ГО «Альтернатива»

Залишайте коментарі й пропозиції на форумі pisochin.at.ua

ГЕРОЇ ЖИВУТЬ СЕРЕД НАС

що проект будівництва АГСЗ за адресою: с. Пісо-
чин, вул. Полтавське шосе, 208 а «…на узгоджен-
ня ПАТ «Харківгаз» не надавався».

Харківська райСЕС (лист № 1394 від 
24.06.2011 р.) «проекту будівництва підземно-
го електричного кабелю, потужністю 10 кВ по 
вул. Харківській в смт Пісочин не проводила, 
висновків санітарно-епідеміологічної експер-
тизи не видавала».

З АК «Харківобленерго» повідомили (лист 
№ 01-54-Песочин/3305 від 22.07.11 р.): «На за-
пит ПП «Автолюкс+» АК «Харківобленерго» 
були підготовлені технічні умови № 13-54-Пе-
сочин/1109 від 13.10.09 р. на електропостачан-
ня АГЗС в складі АГНКС і АГЗП ПП «Авто-
люкс+» за адресою: Харківський р-н, смт. Пі-
сочин, вул. Полтавське шоссе, 208 а (пере-
хрестя вул. Полтавський шлях та об’їзної доро-
ги) в яких була визначена точка приєднання 
електроустановок ПП «Автолюкс+» до мереж 

АК «Харківобленерго». …траса проектованої 
ділянки ЛЕП-6 кВ та її конструктивне вико-
нання (кабельна-повітряна), визначається про-
ектною організацією».

Отже, як видно з документів, у них фігу-
рують різні назви замовників і підрядних 
організацій, різна потужність кабелю (від 
0,6 Вт до 250 Вт), відсутні узгодження, робо-
ти почалися раніше, ніж було надано пого-
дження на їх проведення. Крім того, виникає 
питання й до адреси розташування автога-
зозаправної станції, адже за вказаною адре-
сою (вул. Полтавське шосе, 208 а) вже пра-
цює автозаправка та магазин № ХВ 25 
ПП «ОККО-НАФТОПРОДУКТ». 

Чи правильно зробили мешканці вул. Хар-
ківської, захищаючи себе й свою власність?!

Голова ГО «Альтернатива» 
Кисіль Віктор

«Дніпро» (Дніпропетровськ), «Динамо» (Київ). 
Але найповніше його талант спортсмена розви-
нувся в харківському «Металісті», за який Сергій 
Миколайович зіграв 200 матчів, забивши 38 голів.

8 травня 1982 р. підчас матчу з тбіліським «Ди-
намо» Сергій Малько отримав важку травму, що 
змусила його провести 16 місяців на лікарняному. 
Після травми він намагався повернутися у «вели-
кий футбол», та, на жаль, не судилося – стан 
здоров’я не дозволив. Однак і сьогодні Сергій Ми-
колайович залишається вірним футболу – працює 
дитячим тренером.

Усього за свою спортивну кар’єру Сергій Мико-
лайович Малько зіграв 268 ігор, забивши 50 голів.

Зараз Сергій Малько мешкає в Харкові.
Матеріал підготував Нетеса Павло

Контактні тел. ГО «Альтернатива»: 0951911733, 0505251157, 0509561808, 0675776107, 0956711722


