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20  січня  2012  р.  науково-виробнича  фірма 
«Техносервіс»  проводила  в  Пісочині  на 
м-ні «Мобіль» перевірку вентиляційних каналів по 
вул. Набережній, 11 та пров. Комарова, 9.

Справа, звичайно, потрібна, адже вентиляційний 
канал повинен за одну годину забезпечити трира-
зовий  обмін  повітря  в  приміщенні,  де  розміщені 
газові  прилади  постійної  чи  тимчасової  дії.  Це 
необхідно  для  того,  щоб  у  разі  витікання  газу,  в 
приміщенні  не  утворилася  вибухонебезпечна 
суміш.

Під  час  перевірки  представники  НВФ 
«Техносервіс»  не  використовували  жодних 
приладів.  Принаймні,  мешканці  цих  приладів  не 
помітили.  Склалося  враження, що  єдиною метою 
перевіряльників – було отримання грошей за неви-
конану роботу. Такий висновок можна зробити, як-
що  взяти  до  уваги  те,  що  упродовж  одного  дня 
(20.01.2012)  представник НВФ  «Техносервіс»  по-
винен був обійти більше 420 квартир. Якщо ж при-
пустити, що тривалість робочого дня становила 10 
годин  (600  хв),що  є  понаднормово,  то  на  кожну 
квартиру «перевіряючий» мав півтори хвилини. А 
ще ж треба було піднятися на поверх, подзвонити в 
двері, виписати квитанцію, перевірити вентиляцію 
та скласти акт – що найголовніше. 

Квитанція  про  сплату  за  надання  послуги  
видається  після  проведенної  роботи  та 
затверджується актом виконаних робіт. Так повин-
но  бути!  Але  проблема  не  тільки  в  виконавцях 
робіт, а ще й в нас самих, адже дуже часто ми самі 
швиденько  сплачуємо  «нізащо»,  просто,  щоб 
відчепились, та не усвідомлюємо, що самі собі ро-
бимо ведмежу послугу, не думаючи про наслідки. 
ГАЗ – ЦЕ НЕ ЖАРТ!!!

Ми  звернулися  телефоном  до  науково-
виробничої фірми «Техносервіс» з проханням по-
яснити,  скільки  часу  потрібно,  аби  перевірити 
вентиляційний канал. І хоч представник фірми й не 
захотів  представитися,  проте,  подумавши,  сказав, 
що на перевірку потрібно хвилин 10. 

Представник  ГО  «Альтернатива»  відвідав  цен-
тральний  офіс  НВФ  «Техносервіс»,  розташований 
на вул. Коцарській, 25. Чесно кажучи, ми розрахову-
вали побачити солідне приміщення, може, й цілий 
будинок.  Насправді,  «офіс»  виявився 
напівпідвальним приміщенням, на дверях якого руч-
кою на аркуші паперу було написано «Печники». 

Отже, висновки робіть самі!

Чому непрофесійно виконують перевірку ваших 
вентиляцій? Власне,  нам  важко  сказати,  для  чого 
вона  робиться,  та  й  не  наполягаємо на  виконанні 
цієї процедури! Проте, якщо вже хтось збирає за це 
гроші, то нехай їх заробляє, а не…

Шановні мешканці Пісочина, які користуються 
газовими приладами, просимо Вас, обов’язково ви-
магайте,  перевірки  вентиляційного  каналу!  Якщо 
вентиляційний  канал  не  працює  –  КВИТАНЦІЯ 
Вас  не  захистить  від  можливого  вибуху  газу,  а 
НВФ «Техносервіс» відшкодовувати завдані збит-
ки не буде! Точно!

ГО  «Альтернатива»  звернулася  до  ПАТ 
«Харківгаз»  з  повідомленням  про  формальну, 
неякісну роботу НВФ «Техносервіс».

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської 
селищної ради

ЯК ПЕРЕВІРИТИ ВЕНТИЛЯЦІЮ ЗА 90 СЕКУНД?

Уже багато років пройшло, як зіпсувалася ав-
тономна  система  каналізації  в  будинку  по 
вул.  Шевченка,  63  А  (сел.  Пісочин).  У  2010  р. 
ГО «Громадська думка» зверталася до влади з ви-
могою про ремонт системи каналізації. Тоді ж бу-
ло накладено штраф на селищного голову О. Чер-
нобая, проте ремонту це не допомогло.

Питання  вивчали  й  районна СЕС  і  Державна 
екологічна  інспекція  в  Харківській  обл.  У 
результаті – у серпні 2011 р. тепер уже на дирек-
тора КП «Пісочинське ВУЖКГ» І. Тараненка бу-
ло накладено штраф. Але з ремонтом знову ніхто 
не поспішав. 

Звернула  увагу  на  цю  проблему  в  2011  р.  й 
ГО «Альтернатива».

Урешті тільки в листопаді 2011 р. після роботи 
ще  однієї  комісії  ситуація  зрушила  з  місця! 
Принаймні,  з  уст  очільників  Пісочина  лунали 
обіцянки відремонтувати каналізацію. 

Своєрідну  позицію  зайняли  деякі  мешканці 
цього будинку: їх цілком влаштовує ситуація, ко-
ли вони не платять за каналізацію, при тому що 
їхні нечистоти стікають у річку Пісочинку, а далі 
уздовж  джерела  (в-д  Партизанський)  потрапля-
ють в р. Уди. 

Добре, якщо комусь подобається жити в лайні, то 
нехай тоді залишає його в себе в квартирі! Але чому 
решта пісочинців повинні в цьому жити, чому лю-
ди, набираючи воду з джерела, повинні ризикувати 
своїм здоров’ям і боятися отруїтися фекаліями? 

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

КОМУ ВОНО ВОНЯЄ, АБО НЕ ХОЧУ 
ЖИТИ В ЛАЙНІ?
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Можна лише здогадуватися, як саме 
ДП «Автосервіс» АТ КДБК виграє тендери на пе-
ревезення пасажирів, але не про це йдеться. 
Справа в тому, що якість перевезення пасажирів 
на маршруті № 1592 не покращується. Часто 
складається враження, що у перевізника елемен-
тарно не вистачає автобусів, бо на терміналі 
черги на Пісочин найдовші, а виїхати зранку з 
м-ну «Мобіль» автобусом – велика проблема. А 
якщо ще й морозу під –20! 

Про  те,  щоб  сісти  на  проміжних  зупинках, 
взагалі доводиться тільки мріяти! 

Вранці, ввечері, у вихідні дні пасажирів просять 
ущільнитися,  наче  й  не  існує  якихось  технічних 
норм щодо кількості стоячих! 

Автобуси брудні і ззовні, і всередині, а деякі са-
лони потребують капітального ремонту. 

Велике  питання,  чи  дотримується  перевізник 
умов  праці  водіїв?  Бо,  вдивляючись  у  їхні  часто 
змучені обличчя, можна припустити, що працюють 
вони наднормово, з порушенням КЗОТ, не маючи 
належного  часу  на  відпочинок.  Між  тим  –  це 
впливає на безпеку пасажирів! 

Прикро, але на ці порушення не звертають уваги 
ні представники ДАІ, ні місцева влада, ні генераль-
ний  директор  ПАТ  Курязький  ДБК,  депутат 
Харківської  районної  ради  від  Партії  регіонів 
В. Вереїтінов, ні голова наглядової ради ПАТ Ку-
рязький  ДБК,  депутат  Харківської  обласної  ради 
від Партії регіонів Е. Тер-Степанян. 

Звичайно, можна погодитися, ДП «Автосервіс» 
АТ КДБК як комерційна організація повинна влас-
никам приносити прибуток. Але де написано, що 
цей прибуток має бути отриманий за рахунок без-
пеки та комфорту пасажирів? 

ГО  «Альтернатива»  вимагає  в  голови 
Пісочинської селищної ради, щоб він виконав свою 
передвиборчу обіцянку щодо «створення додатко-
вого маршруту автобусів для сполучення Харкова з 
мікрорайонами  «Мобіль»  та  «Надія»»  (  http://
pisochin.at.ua/publ/peredviborcha_programa_
pisochinskogo_selishhnogo_golovi/1-1-0-202).

ГО  «Альтернатива»  звернулася  до  Управління 
ДАІ  УМВС  України  у  Харківській  області  та 
Харківської ОДА щодо можливості  ліквідації  ви-
щезазначених порушень. 

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

Закінчився  2011  рік.  Тож  спробуємо 
підбити підсумки роботи нашої організації 
за минулий рік. 
Основним досягненням, на наш погляд, є 

те, що за допомогою спецвипусків нашої га-
зети  та  сайту  у  мешканців  Пісочина,  Рай-
Оленівки  та Надточіїв  є  можливість  отри-
мувати  актуальну  інформацію, 
обмінюватися своїми думками щодо життя 
усієї громади.
Багато було зроблено нашими активістами 

для захисту природи та екології селища. Зо-
крема, навесні вже традиційно проводилося 
прибирання сміття в урочищі «Рижовський 
парк» та сосновому бору (м-н Мобіль). Крім 
того, звертаючись до районних та обласних 
органів  влади,  журналістів,  громадськості, 
ми  змушували  нашу  селищну  владу 
ефективніше  й  швидше  ліквідовувати 
стихійні звалища.
Спільно  з  ГО «Зелений фронт»  провели 

акцію  протесту  проти  забудови  урочища 
«Рижовський парк». Зараз справа щодо цієї 
забудови розглядається в суді.
Активісти ГО «Альтернатива», ГО «Зеле-

ний  фронт»  та  О.  Задьорний  кілька  разів 
зафіксували  крадіїв  чорнозему.  Репортажі, 
що вийшли на каналах АТВК, «Інтер», НТН, 
ІСТV, 1+1 та  ін., привернули увагу до цієї 
проблеми в межах усієї держави. Зараз спра-
ва із розкраданням чорнозему досліджується 
прокуратурою.
Влітку  2011  р.  до  ГО  «Альтернатива» 

звернулися  мешканці  вул.  Харківської  з 
проханням захистити  їх від протиправних 
дій,  пов’язаних  із  незаконним  прокладан-
ням кабелю високої напруги поблизу їхніх 
помешкань. Спільними зусиллями нам вда-
лося  позитивно  для  мешканців  вирішити 
цю  проблему.  Слід  відзначити,  що  звер-
нення мешканців Пісочина до ГО «Альтер-
натива»  були  зумовлені  недбальством, 
бездіяльністю  селищної  ради  та  небажан-
ням  виконувати  свої  безпосередні 
обов’язки.
Також  до  активістів  нашої  організації 

звернулися  мешканці  будинків  по 
вул.  Чапаєва,  56/2-3  (с.  Пісочин).  У 
результаті  прокладання  восени  2010  р. 
каналізації була зруйнована дорога між дво-

ЗВІТ ГО «АЛЬТЕРНАТИВА» ЗА 2011 р.

НАКИПІЛО! 
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ма  багатоквартирними  будинками й  за  рік 
ніхто не намагався її відновити. Нами було 
взято на контроль цю проблему, направлені 
запити  та  звернення  до  Пісочинської 
селищної  ради  та  Головного  управління 
ЖКГ  та  розвитку  інфраструктури 
Харківської облдержадміністрації. 
Наша  організація  стала  ініціатором  та 

організатором  культурно-спортивних 
заходів.  Традиційно  вже  на  день  молоді  в 
урочищі «Рижовський парк» відбулися ве-
лозмагання серед дітей та молоді до 18 років, 
в яких у 2011 р. взяли участь 43 учасники, 
вигравши нагороди та призи. 
Із 2010 р. існує Літературно-мистецький 

клуб  «Рижовський  парк  (Народна  боге-
ма)»,  засідання  якого  відбуваються 
щомісяця. Влітку цього року учасники клу-
бу  організували  екскурсію  до 
с. Сковородинівка, де похований Григорій 
Сковорода. Крім того, активісти ГО «Аль-
тернатива»  виступили  співорганізаторами 
етнофестивалю  «Сад  божественних 
пісень», що проходив 17 вересня 2011 р. на 
території Бабаївської селищної ради.

30 жовтня 2011 р. за ініціативою активістів 
ГО  «Альтернатива»  в  Пісочинському  БК 
відбулися  консультації  представників 
Громадської ради при Харківській РДА що-
до  реформування  житлово-комунального 
господарства  та  організації  органів 
самоорганізації населення (ОСН, ОСББ). 
Уперше  в  історії  Пісочина  в  місцевому 

будинку  культури  відбувся  концерт 
симфонічної  музики.  На  сцені  виступив 
Молодіжний академічний симфонічний ор-
кестр  «Слобожанський»  під  керівництвом 
заслуженого  артиста  України  Ш.  Палтад-
жяна. Виступ колективу організував А. Ко-
стецький (ГО «Альтернатива»). 
26 листопада 2011р. об 11.00 на території 

Свято-Василівської  церкви  (Пісочин, 
Харківський р-н) за ініціативою ГО «Аль-
тернатива»  та  спільно  Пісочинською  се-
лищною  радою  було  встановлено  Хрест 
пам’яті  жертв  Голодоморів.  Настоятель 
церкви  о. Леонід Мушинський  провів  па-
нахиду та освячення хреста пам’яті.

Олег Дубровін, ГО «Альтернатива»

До «Альтернативи» звернулися батьки дітей, 
які відвідують дитсадок «Теремок», аби висло-
вити подяку селищному голові -
«Від всієї душі ми говоримо: 
– Дякуємо Вам, Олександре Володимировичу!
По-перше, за те, що наші діти без проблем і 

завчасно потрапляють до дитячого садка. 
По-друге, за оновлену систему автономного 

опалювання, яку встановили декілька років то-
му. 
Це  –  чудово!  Але…  Якщо  автономне  опа-

лення було змонтоване на кошти селищної ра-
ди, тоді скажіть, будь-ласка, навіщо таке опа-
лення,  коли  температура  в  приміщеннях 
більшості груп дитячого садка 15–17 С. А зараз 

при температурі –20 на вулиці – взагалі в дит-
садку +11. 
До речі, було викликано комісію, яка в решті-

решт  закрила  дитячий  садок.  За  недотриман-
ням температурних норм. 
Напрошується висновок, чи потрібне нам та-

ке  опалення  в  садку,  якщо,  зі  слів  фахівця  з 
монтажу  опалювальної  техніки,  обладнання, 
змонтоване  в  дитсадку,  не  відповідає  норма-
тивному режимові дитячого садка. Єдине, чо-
му  відповідає  опалення  –  мінімальним  затра-
там. 
Цікаво,  скільки  коштувало  таке  переоблад-

нання?». 
«Батьківський комітет» 

З кожним роком в Україні алкоголізм стає 
молодшим, оскільки алкоголем починають 
зловживати вже в раннім віці, то й захворю-
вання на алкоголізм розвивається раніше. 
Значною мірою це пояснюється тим, що сла-
боалкогольні напої в Україні зараз вважа-
ються престижними і безпечними. 

Маємо результат:  за  статистикою «Всесвіт-
ньої організації охорони здоров’я», українська 
молодь займає I місце за вживанням спиртних 
напоїв.
У межах дослідження науковці опитали біль-

ше 200 тисяч учнів з 5-го по 11-й клас у 41 кра-

ЩО НЕСЕ НАМ ЗАВТРАШНІЙ ДЕНЬ?

«Подяка»
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Тарифи 
У грудні 2011 р. мешканці сел. Пісочин звернулися 

до  депутата Харківської  облради  від  «Фронту  змін» 
В. Глушка з проханням допомогти з’ясувати законність 
підвищення комунальних тарифів. 

У зв’язку з цим В. Глушко звернувся з депутатськи-
ми запитами до пісочинського селищного голови, голо-
ви Харківської РДА, прокурора Харківської області, в 
інспекцію з контролю за цінами. 

Олег Ковтун
Громадські слухання

17 січня 2012 р. в приміщенні Пісочинської с/р 
відбулися «громадські слухання», присвячені обго-
воренню  проекту  з  оновлення  й  підтримки  прий-
нятного гідрологічного стану р. Уди. На проект із 
обласного  бюджету  заплановано  виділити 
1 260 000  грн.  «Альтернатива» буде  інформувати 
про хід реалізації проекту.

Артем Костецький
Передвиборча програма селищного голови
ГО  «Альтернатива»  доводить  до  відома 

мешканців Пісочина, що на нашому сайті розміщено 

передвиборчу  програму  Пісочинського  селищного 
голови  О.  Чернобая  (http://pisochin.at.ua/publ/
peredviborcha_programa_pisochinskogo_selishhnogo_
golovi/1-1-0-202#comments).  Запрошуємо  усіх 
мешканців  Рай-Оленівки,  Надточіїв  та  Пісочина 
взяти участь у моніторингу програми. 

Влада має відповідати за свої обіцянки!
Олег Ковтун

ГО «Альтернатива» 
Виграли суд

Природоохоронна  прокуратура  оскаржила  в 
адміністративному  суді  рішення  Пісочинської 
селищної  ради  про  виділення  земельної  ділянки  в 
урочищі «Рижовський парк» під забудову Курязько-
му ДБК. Юристи селищної ради та Курязького ДБК 
подали апеляцію в Окружний апеляційний суд.

Віктор Кисіль

Наші контакти: http://pisochin.at.ua
т.  0503025258,  0951911733,  0675776107, 

0956711722

їні  світу.  За  результатами  опитування  вчені 
склали список держав, в яких підлітковий алко-
голізм став особливо загрозливим явищем.
Для порівняння, аж 40 % українських дітей 

вживають алкоголь, тоді як у найближчого на-
шого переслідувача Ізраїлю – 28 % юних люби-
телів алкоголю.
Для вирішення цієї проблеми, у першу чергу, 

потрібно  звернути  увагу  на  місце  перебування 
підлітка. Особливо яскраво це помітно в нашому 
селищі, де перед молоддю є «чудові» перспекти-
ви  для  вільного  часу: широкий  вибір  кіосків,  в 
яких взагалі не звертають уваги на вік покупця, 
продаючи пиво, сигарети чи навіть спиртні напої. 
Після «заправки» пивом та цигарками молодь 

спокійно прямує до найближчого дитячого май-
данчика або до соснового бору, а якщо холодна 
пора року, то до під’їзду чи на міст через р. Уди 
(на труби теплотраси). Це не всі місця, де можна 
провести  свій  вільний час,  підлітки можуть до-
зволити собі й більш «пристойні» заклади, яких 
взагалі великий вибір – добрий десяток кафе та 
рюмочних тільки на м-ні «Мобіль», де також ві-
ком клієнтів особливо не цікавляться.
То куди ж піде дитина проводити свій віль-

ний час???!!! Адже на сьогоднішній день ми ма-
ємо  аж  два  спортивних  майданчики-«турніки» 
(один з яких встановлено кандидатом в депута-
ти М. Толмачовим ще 15 років тому) та 3 фут-
больних майданчики, на яких покриття залишає 

бажати  кращого. Адже молоді  люди,  підлітки, 
народжені в час високих технологій та науково-
технічного прогресу, потребують і відповідних 
найсучасніших умов свого дозвілля! 
Для  порівняння,  в  с.  Солоницівка  є  діючий 

спортивний  комплекс  «Енергетик»,  який  зведе-
ний  та  використовується  виключно  на  кошти 
ТЕЦ-5. На території спорткомплексу розташова-
ний басейн (25 метрів), сауна, спортивна зала для 
занять силовими видами спорту, крита спортивна 
зала для великого тенісу, зала для міні-футболу, 
боксерський ринг, вуличні тенісні корти.
Одразу виникає питання до нашої влади: не-

вже важко залучити наших провідних інвесто-
рів для організації дозвілля молоді – Курязький 
ДБК, авторинок «ЛОСК», завод «Надія», ПАТ 
«Харків-Авто»?!
Аби  змінити  ситуацію,  на  думку  більшості 

експертів, необхідно змінити громадську дум-
ку, ставлення кожної людини до цієї проблеми. 
Не варто проходити повз продавця, який дістає 
з-під поли пиво для 14-річних дітей. Сьогодні 
це чужі діти, а завтра можуть бути ваші! 

У листопаді 2011 р. створено ініціативну 
групу з активістів ГО «Альтернатива» та де� та де-
путатів селищної ради для підготовки 
реконструкції стадіону й спортивних 
майданчиків селища.

Артем Фисун, депутат Пісочинської 
селищної ради

Коротко


