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Сегодня мы расскажем о нашем земляке, корен-
ном песочинце Крикунове Кирилле! 

Кирилл – чемпион мира по самбо 2007 г., призер 
чемпионатов мира по САМБО в 2005 и 2006 г., побе-
дитель турнира на призы Асланбека Аслаханова в 
2006 г., участник смешанных боев микс-файт М-1.

Кирилл, как получилось, что Вы увлеклись 
боевыми единоборствами?

Когда мне было 10 лет, отец взял меня за руку и 
отвел на секцию САМБО.

В какой школе Вы тренировались? 
Ее старое название – «Самбист», а сейчас – это 

спортивный клуб «Феникс» (пр-т Дзюбы, 7, р-н. 
Новая Бавария).

Почему отец решил отдать Вас именно в эту 
секцию? 

Скорее всего, сыграло то, что я был активным, 
энергичным ребенком. Да и выбора особого из сек-
ций у нас не было.

Для наших юных читателей будет интересно 
услышать о начальном этапе Вашей карьеры, рас-
скажите подробней?

С 12 лет я уже активно выступал на детско-
юношеских соревнованиях по САМБО и дзюдо об-
ластного масштаба. В 14 лет пришло время 
выступлений на турнирах всеукраинского уровня. 

Хочу заметить, что первые мои выступления были 
безуспешными, но я упорно тренировался и верил в се-
бя и свои силы. В итоге – это принесло свои плоды: в 16 
лет я выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 

Со временем, выступая на соревнованиях, я ста-
новился увереннее в своих силах, и поединки про-
ходили легче. После окончания школы, когда по-
дошло время поступать в институт, я поступал в 
Харьковский педагогический институт на факуль-
тет физического воспитания, но моя затея не увен-
чалось успехом. Я устроился на работу и чтобы не 
терять время, параллельно тренировался.

Вас не одолевала мысль, бросить тренировки? 
Нет, что Вы! Я упорно продолжал тренировать-

ся, для меня СПОРТ – это смысл моей жизни!  
А как же учеба? 

Тренер из ХАИ предложил мне принять участия в 
Юношеском чемпионате Украины и постараться за-
нять призовое место. Тогда призеру уже будет легче 
поступить в институт. Я серьезно отнесся к подготов-
ке: усердно тренировался, соблюдал режим, но, к со-
жалению, за неделю до выступлений – поломал руку. 

В итоге, выступил на Чемпионате Харьковской 
области, который проходил позже. Но в первом же 
поединке потерпел фиаско, поскольку только за 
три дня до соревнований снял гипс и, соответствен-
но, сказалась низкая физическая подготовка. 

Оставалось три недели до взрослого Чемпиона-
та Украины, я принял решение участвовать в со-
ревновании. Тренер воспринял мое предложение 
без энтузиазма, но согласился на условиях, что я 
поеду на соревнования за свой счет. Я согласился.

При этом хочу выразить огромную благодар-
ность своим родителям за поддержку – они верили в 
меня, обеспечили мне дорогу и пребывание в Чер-
новцах. А мое выступление на этом чемпионате про-
извело фурор: неизвестный боец вышел на ринг и 
победил сильнейших самбистов страны. 

Может Вас недооценили? 
Да, скорее всего, это так. Понимаете, у меня 

было такое чувство, что нужно ехать именно на 
этот турнир. Не знаю, как это объяснить.  

Как соперники относятся друг к другу на 
ринге и за его пределами? 

Все зависит от профессионализма бойца. Чем 
больше проведенных поединков, тем лучше отно-
шение к сопернику. На начальных этапах 
выступлений ребята часто сталкиваются с пробле-
мой недооценки соперника. А вообще, у нас теплые, 
дружеские отношения, на ринге – мы соперники, а 
за его пределами – друзья и товарищи.

Кирилл, Вы и сейчас принимаете участие в 
соревнованиях? 

Уже полтора года я не выступаю. Небольшой 
перерыв связан с тем, что у меня родился сын. В 
этот период жене и ребенку нужна поддержка, 
поэтому я решил повременить с соревнованиями. 
Сейчас есть предложение принять участие в сорев-

ПЕСОЧИН – РОДИНА ЧЕМПИОНОВ! 

ГО «Альтернатива» запрошує мешканців Пісочина взяти участь у велозма-
ганнях «З велосипедом по житті», присвячених засновнику Рижовського парку 
Павлу Івановичу Рижову.

Велозмагання відбудуться 24 червня 2012 р. Збір о 10.00 навпроти навчального 
комбінату.

При собі (бажано) мати велосипед.
Переможця в групі до 18 років очікує приз – велосипед! 
Запрошуємо спонсорів та рекламодавців.
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нованиях по смешанным видам единоборств. Если 
ничего не изменится, то проведу профессиональный 
бой. Я сейчас в великолепной форме. 

Кроме того, я занимаюсь тренерской работой.
И как обстоят дела на Вашем тренерском по-

прище? 
У меня тренируется много перспективных ребят: 

Алексей Савченко – Чемпион Украины, мастер спор-
та (Песочин); Сергей Еременко – призер Чемпионата 
Украины, кандидат в мастера спорта (Песочин); Ни-
кита Калиненко – Чемпион Украины, мастер спорта 
(Харьков); Дмитрий Гуртовой – призер Чемпионата 
Украины, кандидат в мастера спорта (Песочин); Бог-
дан Савченко – Чемпион Украины, мастер спорта 
(Песочин); Владимир Полтавский, – Чемпион 
Украины, кандидат в мастера спорта (Песочин).

Сколько песочинцев посещают Ваши тренировки? 
Примерно 40 человек. Но это не только те, кто 

профессионально занимается спортом. Около 20 
человек занимаются для поддержания физической 
формы и морально-волевых качеств. 

Сына приучаете к спорту? Он сам проявляет ин-
терес. В конце дня жена с ребенком ожидают меня 
с тренировки, а сынишка, не теряя возможности, 
бегает по залу, прыгает на матах, резвиться. 

Как Вы считаете, каким образом можно при-
влечь молодежь к занятиям спортом?

Откровенно говоря, если брать спорт в целом, то 
здесь нужен комплексный подход: запретить рекла-
му спиртных напитков и сигарет, популяризовать 
спорт и здоровый образ жизни, стимулировать орга-
низацию всевозможных кружков по интересам для 
детей, оборудовать спортивные площадки во дворах 
(турники, брусья), обеспечить строительство мини-
футбольных полей, баскетбольных площадок.

Выходит так, что у ребят на сегодняшний 
день нет права выбора? 

Получается так. Представьте, в таком огромном 
поселке, как Песочин, нет даже спорткомплекса, а 
как он был бы к месту. Уверен, туда целыми семья-
ми ходили бы заниматься, а не просиживали вечера 
в кафе. Конечно же, большую роль играет и влияние 
родителей. Нужно отрываться от компьютеров и те-
левизоров и больше времени проводить на природе.

Главные достоинства чемпиона назвать мо-
жете? 

На 100% отдаваться своему любимому делу! А 
еще оставаться самим собой, независимо от титу-
лов и достижений.

Кирилл, и напоследок хотелось бы добавить, 
что мы с удовольствием наблюдаем за Вашими 
выступлениями, всегда держим кулаки за Вас. 
Желаем Вам и Вашим воспитанникам достиже-
ния новых вершин, и конечно же, здоровья Вам и 
Вашей семье. Какие пожелания хотите передать 
нашим читателям? 

Хотелось бы призвать молодежь отвлечься от 
компьютеров и больше времени проводить на све-
жем воздухе, заниматься спортом! Совсем не обя-
зательно увлекаться именно контактными видами -  
занимайтесь любыми видами спорта по интересам! 

Родителям хочу пожелать, чтобы они принима-
ли активное участие в жизни своих детей! Пусть 
Ваши дети будут здоровыми, крепкими, сильными! 

Приглашаю на занятия по САМБО всех желаю-
щие в возрасте от 6 до 40 лет.

К.т. 050-222-68-28  з повним текстом інтерв’ю 
можна ознайомитися на сайті http://pisochin.at.ua

Интервью провели 
Артем Фисун, Андрей Воронянский 

29 квітня 2012 р. активісти ГО «Альтернатива» про-
вели суботник, в якому взяли участь більше 100 пісо-
чинців. Прибирання було розподілене на три ділянки: 
урочище «Рижовський парк» (вхід з боку навчального 
комбінату), м-н «Надія» (лісова алея в урочищі «Ри-
жовський парк») та в сосновому бору (м-н «Мобіль»). 
Під час суботника було зібрано більше 110 мішків 
сміття, висаджено близько 70 дерев, посаджено квіти. 
Крім того, активісти ГО «Альтернатива» облаштували 
майданчик для відпочинку молодих матусь та їх дітла-
хів. Кошторис майданчика склав – 1 850 грн. Загальна 
вартість організації суботника становить 2 240 грн.

Суботник закінчився смакуванням каші. Велика 
подяка усім учасникам цього заходу, а насамперед, 
батькам, які прибули зі своїми дітьми. Адже на 
власному прикладі ми виховуємо в дітях відпові-

ЗА ЧИСТОТУ СЕЛИЩА
дальність не тільки за себе, але й за довкілля. Осо-
бливо організовано на суботнику працювали меш-
канці в-ду Калініна та вул. Паркової.

На жаль, селищна рада не змогла своєчасно ви-
везти сміття, зібране на м-ні «Надія»: довелося два 
тижні чекати, доки буде виділено сміттєвоз. Крім 
того, заступник голови селищної ради М. Мельник 
відмовився видати матеріали та засоби, надані для 
суботника Харківською РДА.

ГО «Альтернатива» висловлює подяку усім 
учасникам суботника. Особливу подяку за надану 
матеріальну допомогу в підготовці суботника ви-
словлюємо Харківської обласній організації 
«Фронт змін» в особі депутата обласної ради 
В. Глушка та правозахиснику А. Теслі. 

Віктор Кисіль, голова ГО «Альтернатива»

ГО «Альтернатива» 
Наші контакти: http://pisochin.at.ua

т. 0503025258, 0675776107, 0991171531, 0951911733, 0956711722
помічник депутата Харківської районної ради – к.т.0954021329.
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У цьому році на підтримку трьох комунальних 
підприємств Пісочина передбачено 500 тис. грн. 
Здавалося б, комунальники будуть тепер реагувати 
на звернення мешканців без будь-яких проблем. Та 
не так все відбувається, як гадається.

Наприкінці березня – початку квітня 2012 р. у 
будинку по пров. Комарова, 9 було викрадено 4 ко-
тушки із ліфтових шахт, через що мешканці 4 
під’їздів змушені були цілий місяць підніматися в 
свої квартири пішки. Особливо важко це давалося 
пенсіонерам та інвалідам!

Неодноразові звернення мешканців та депутата 
від будинку А. Фисуна до начальника КП «Пісо-
чинське ВУЖКГ» І. Тараненка, що обслуговує бу-
динок, позитивних результатів не дали. І. Таранен-
ко говорив, що нічим допомогти не може й відси-
лав мешканців до іншого комунального підприєм-
ства – КП «Пісочинкомунсервіс», на балансі якого 
знаходиться будинок. А начальник КП «Пісочин-
комунсервіс» також повідомив, що нічим допомог-
ти не може й відсилав до селищної ради.

12 квітня 2012 року під час сесії Пісочинської се-
лищної ради депутат А. Фисун (виборчий округ 
№22) звернувся до голови селищної ради О. Черно-
бая з проханням вирішити проблему неробочих ліф-
тів. У відповідь на це голова повідомив, що не може 
мотивувати мешканців будинку по пров. Комаро-
ва, 9 робочими ліфтами, бо будинок має великий 
борг за квартплату й тому мешканці повинні самі за 
власні кошти купувати котушки для ліфтів. Після 
цього депутат звернувся з пропозицією до голови 
селищної ради об’єднати три комунальних підпри-
ємства в одну обслуговуючу організацію, що в свою 
чергу значно покращить роботу організації. Голова 
пообіцяв найближчим часом вирішити це питання.

Найсмішніше те, що одна котушка коштує 
810 грн., а чотири – 3 240 грн. Три установи – се-

ЦІНА ПИТАННЯ
лищна рада, КП «Пісочинкомунсервіс» та КП «Пі-
сочинське ВУЖКГ» – цілий місяць не могли вирі-
шити питання, ціна якого – 3 240 грн.!

Зважаючи на все це, у нас виникли питання, на 
які хотілося б отримати відповіді:

- хто відповідальний за викрадення 4-х котушок 
із ліфтових шахт будинку по пров. Комарова 9 та 
неробочі ліфти?

- хто відповідальний за дешеві неякісні замки, 
які встановлені на вході в ліфтові шахти?

- що робити мешканцям, які своєчасно сплачу-
ють за комунальні послуги?

- хто відповідальний за отвори в дверях, які зна-
ходяться на сходовій клітці?

- хто відповідальний за прибирання сміття після 
робіт Інтернет-провайдерів?

- хто відповідальний за скління вікон на сходо-
вих клітинках? 

- хто відповідальний за неробочі вхідні двері 
під’їздів?

- хто відповідальний за балконні козирки?
- для чого в нашому селищі існує три комуналь-

них підприємства, які ні за що не відповідають?
- на що саме витрачаються 500 тис. грн. бюджет-

них коштів?
Олег Ковтун, ГО «Альтернатива»

Оскільки ні комунальні підприємства, ні Пісо-
чинська селищна рада не відреагували належним 
чином на крадіжку котушок з ліфтових шахт в бу-
динку по пров. Комарова, 9, ініціативна група меш-
канців та депутат написали низку звернень в різні 
інстанції: до Пісочинської с/р, Харківської РДА, 
Харківської ОДА, Президента України.

Після цих звернень упродовж тижня ліфти запра-
цювали, а міліція затримала викрадача котушок.

Артем Фисун, депутат Пісочинської с/р

Відповідно до законодавства України голова Пі-
сочинської селищної ради та його заступники по-
дали декларації про майно, доходи, витрати і 
зобов’язання фінансового характеру за 2011 р.

О. ЧЕРНОБАЙ, голова Пісочинської селищ-
ної ради. Згідно з декларацією, загальна сума його 
сукупного доходу становить 130 929 грн. у тому 
числі заробітна плата – 103 293 грн., матеріальна 
допомога 7 636 грн., пенсія 20 000 грн.

О. Чернобаю належить житловий будинок пло-
щею 96 м2, земельна ділянка площею 11 470 м2, ав-
томобіль «опель-вектра» 2006 року випуску і 
об’ємом двигуна 2,2 м3. Згідно з декларацією, має 
вклади у банках, номінальна вартість цінних папе-
рів 10,80 грн. Витрати на утримання майна станов-
лять 4 427 грн.

О. ХОМЕНКО, секретар Пісочинської се-

лищної ради. Згідно з декларацією, загальна сума 
її сукупного доходу становить 68 187 грн. у тому 
числі заробітна плата – 58 431 грн., матеріальна до-
помога 9 756 грн. Доходи чоловіка становлять 
19 072 грн.

О. Хоменко належить квартира площею 49,8 м2, 
земельна ділянка площею 1 500 м2. Її чоловік воло-
діє квартирою 25 м2, та земельною ділянкою 
1 500 м2. Рухомого майна як у власності, так і в 
оренді чи на іншому праві в користуванні не має. 
Вклади у банках, цінні папери та інші активи від-
сутні.

В. ЧЕРНОПІЩУК, заступник голови Пісочин-
ської селищної ради з фінансових питань. Згідно з 
декларацією загальна сума її сукупного доходу скла-
дає 71 738 грн., у т. ч. заробітна плата – 71 738.

В. Чернопіщук має нерухоме майно: земельна 

ДОХОДИ НАШОЇ ВЛАДИ
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форми власності) вантажопідйомністю до 3,5 т, приче-
пів до них із строком експлуатації більше двох років – 
кожні два роки.

Б) для вантажних автомобілів  вантажопідйомністю 
більше 3,5 т, причепів до них та таксі незалежно від 
строку експлуатації – щороку.

В) для автобусів та спеціалізованих транспортних за-
собів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від 
строку експлуатації – двічі на рік

На кожний транспортний засіб, що пройшов 
обов’язковий технічний контроль визнаний технічно 
справним, суб’єкт проведення обов’язкового технічно-
го контролю складає протокол перевірки його технічно-
го стану, який видається водію транспортного засобу. У 
протоколі зазначається строк чергового проходження 
обов’язкового технічного контролю транспортного за-
собу відповідно до періодичності проходження, вста-
новленого вищезазначеним Законом.

Олексій Гончаренко 
(консультації за тел. 0662938969)

ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ 
ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ

ділянка площею 1 500 кв. м, приватизована кварти-
ра 40,6 кв. м. Доход членів сім’ї 43 305 грн. Витра-
ти на утримання нерухомого майна становлять 
6 433 грн.

М. МЕЛЬНИК, заступник голови Пісочин-
ської селищної ради. Згідно з декларацією загаль-
на сума його сукупного доходу складає 85 580 грн., 

Згідно Закону України «Про дорожній рух» 
обов’язковому технічному контролю не підлягають 
наступні транспортні засоби:

А) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, 
причепи(напівпричепи) до них (крім таксі та автомобі-
лів, що використовуються для перевезення пасажирів 
або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, 
мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них тран-
спортні засоби – незалежно від строку експлуатації.

Б) легкові автомобілі, що використовуються для пе-
ревезення пасажирів або вантажів з метою отримання 
прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми 
власності вантажопідйомністю до 3,5 т, причепи до них 
– із строком експлуатації до двох років.

Періодичність проходження обов’язкового тех-
нічного контролю наступними транспортними засо-
бами становить:

А) для легкових автомобілів, що використовуються 
для перевезення пасажирів або вантажів з метою отри-
мання прибутку, вантажних автомобілів (незалежно від 

Замовляйте паркани. Селищна рада виділила 
50 тис. грн. на ремонт парканів уздовж Полтавського 
шосе. Усі, хто має потребу в ремонті паркану можуть 
звертатися до своїх окружних депутатів. 

Розбір польотів. 30.05.2012 в Пісочинському БК відбу-
лося виїзне засідання активу Харківської РДА, де звітували 
про роботу голова Пісочинської с/р, представники районної 
та обласної влади. Як з’ясувалося, селищна рада не змогла 
виконати всі доручення, які були визначені 15.03.2011. 

До уваги бабусь і молодих мам. Якщо дитячий май-
данчик, який ви відвідуєте з дітьми, потребує ремонту, 
звертайтеся до керівників комунальних установ. Як по-
відомив голова селищної ради, дитячі майданчики, роз-
ташовані від залізниці на стороні «Мобілю», знаходять-
ся на балансі КП «Пісочинське ВУЖКГ» (т. 7423103), а 
за розташовані зі сторони «Надії» відповідає КП «Пісо-
чинкомунсервіс» (т. 7421108).

ТВ-тюнери. Голова управління праці та соціального 
захисту населення Харківського р-ну повідомила, що інва-
ліди 1-3 груп та ті, хто в 2011-2012 рр. отримували соціаль-
ну допомогу, можуть отримати безкоштовно ТВ-тюнери 
за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 157 А (т. 7211896).

Артем Костецький, ГО «Альтернатива»

Ремонт доріг. У 2012 р. заплановано провести ре-
монт доріг по вул. Молодіжній, вул. Транспортній до 
вул. Паркової, вул. Чапаєва, пров. Шевченка.

Боротьба з бродячими тваринами. За повідомлен-
ням заступника голови Пісочинської селищної ради 
М. Мельника, у поточному році проведено роботу із 43 
бродячими собаки.

Плата за проїзд згідно тарифної таблиці. Як пові-
домив начальник управління економіки Харків-
ської РДА, оплата за проїзд у маршрутних автобусах, 
що сполучають Пісочин з Харковом повинна здійсню-
ватися відповідно до тарифної таблиці. Якщо таблиця 
відсутня, пасажири можуть звертайтеся до управління 
за тел. 7772187. 

Влада програла суд. Окружний апеляційний адміні-
стративний суд Харківської обл. підтвердив, що рішен-
ня Пісочинської селищної ради про виділення земель-
ної ділянки Курязькому ДБК під будівництво багато-
квартирного будинку в Рижовському парку є незакон-
ним. Рішення Пісочинської с/р оскаржила Харківська 
міжрайонна природоохоронна прокуратура за звернен-
ням ГО «Альтернатива» та ХОГО «Зелений фронт».

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

Коротко

у т. ч. заробітна плата – 59 232. 
М. Мельник має: нерухоме майно – приватизо-

вана квартира 66,9 кв. м, автомобіль легковий ГАЗ-
32213-14, ВАЗ-21053 об’ємом двигуна 1 451 м3. 

Трибуна трудящих. – 2012. – 28 квітня. – 
№ 31(8793). – С. 4


