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У селищі Пісочин ГО «Альтернатива» уже три 
роки поспіль проводить дитячі велозмагання «З ве-
лосипедом по житті». 

У цьому році довжина маршруту в урочищі «Ри-
жовський парк» становила близько 1,5 км. Учасни-
ки змагань, поділені на три вікові групи, стартува-
ли з інтервалом у дві хвилини. 

Маршрут складався з семи етапів. І етап – «Змійка» 
– через більшу маневреність транспортного засобу лег-
ше підкорявся молодшим учасникам змагань, аніж 
старшій групі. ІІ етап – «Стритбол» – вимагав майстер-
ності в концентрації та точності. ІІІ етап – «Трамплін» 
– змушував дітей побороти в собі страх. IV етап – «Пі-
шохід» – передбачав рух важкопрохідною місцевістю 
з велосипедом у руках. V етап – «Утримання велосипе-
да» – виявився складним для наймолодшої вікової гру-
пи, де потрібно було протриматися на нерухомому ве-
лосипеді більше 10 сек. VI етап – «Вода» – ускладнив 
життя всім групам спортсменів, діти вдосконалювали 
свою майстерність в координації рухів, силі рук, якос-
ті водіння, долаючи 10-метрову дистанцію з відром во-
ди в руці. Заключний VII етап – «Дартс» – вимагав 
влучності від учасників.

Переможці велозмагань «З велосипедом по 
житті» – 2012

1 група (1997 – 2000): 1. Алешко Кирило – ве-
лосипед, 2. Белан Максим, 3. Луценко Сергій, 4. 
Міцай Андрій; 2 група (2001 – 2003): 1. Линник 
Маргарита, 2. Запорожець Микита, 3. Дацюк 
Іван, 4. Ільницький Роман; 3 група (2004 – 2008): 
1. Куріло Данііл, 2. Підгорний Артем, 3. Храм-
цов Олександр, 4. Єфремов Владислав. 

Усі призери старшої, середньої й молодшої груп 
отримали м’ячі. Крім того, переможці в кожній ві-
ковій групі були нагороджені фірмовими футбол-
ками «Я люблю Пісочин». Спеціальні призи – цу-

керки – отримали наймолодші спортсмени: Ілля 
Мірошниченко, Єгор Коваль, Каріна Фисун, Те-
тяна Єрмоленко та Владислав Єфремов. 

Учасникам змагань були продемонстровані прийо-
ми бойового «самбо» від чемпіона світу Кирила Кри-
кунова та його вихованців; із правилами поведінки ве-
лосипедиста на дорозі ознайомив дітей інспектор ДАІ 
м. Харкова капітан Андрій Коваль; представник Фе-
дерації велосипедистів Харківської області Сергій 
Козлов провів майстер-клас для велосипедистів-
початківців і роздав їм пам’ятки й «Правила дорож-
нього руху»; Жанна Титаренко познайомила дітей із 
секретами гри на рідкісному музичному інструменті – 
дримбі. Наостанок учасники змагань та глядачі змогли 
відновити сили смачною кашею.

Сподіваємось, дітям стане в нагоді й прослухана 
інформація, й призи, а враження, отримані від зма-
гань, залишать чудову згадку про цей день – День 
молоді в Пісочині. 

Хочеться подякувати ініціаторам змагань – Олек-
сієві Гончаренку, Артему Костецькому, Вадиму 
Мілушкіну, головному судді змагань – Станіславу 
Шапарю, активним організаторам – Людмилі Кісе-
льовій та Артему Фисуну, а також усім, хто доклав 
частку свого серця до проведення свята дітей!

Від імені ГО «Альтернатива» висловлюємо по-
дяку депутату Харківської обласної ради В. Глуш-
ку та правозахиснику А. Теслі. Висловлюємо вдяч-
ність за інформаційну підтримку ТРК «Simon», 
інтернет-ресурсу «Справжня варта». 

Змагання проводилися коштом ГО «Альтерна-
тива» та жертводавців. Кошторис велозмагань «З 
велосипедом по житті – 2012» склав 2 487 грн.

Закликаємо Всіх – Любіть Пісочин, бережіть 
природу, займайтеся спортом!

Віктор Кисіль, голова ГО «Альтернатива»

СВЯТО СПОРТУ, КУЛЬТУРИ, ДИТИНСТВА 

ГО «АЛЬТЕРНАТИВА» - 3 РОКИ!

У березні 2012 р. мешканці Пісочина звернули-
ся до Антимонопольного комітету України щодо 
обґрунтованості тарифів на утримання будинків і 
споруд та прибудинкових територій, які надає КП 
«Пісочинське ВУЖКГ». У зв’язку з цим адміні-
стративна колегія Харківського обласного терито-

ріального відділення Антимонопольного комітету 
розпочала справу № 1/02-57-12 від 23.03.2012 р.

30.05.2012 р. колегія прийняла рішення № 70-К, 
яким встановила, що КП «Пісочинське ВУЖКГ» 
«…за результатами діяльності в 2011 р. та станом на 
травень 2012 р. займає монопольне (домінуюче) ста-

Антимонопольний комітет зобов’язав КП «Пісочинське ВУЖКГ» 
припинити порушення при нарахуванні квартплати 
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новище на ринку утримання будинків та прибудин-
кових територій» сел. Пісочин «із часткою 100%». 
При цьому зазначено, що КП «Пісочинське ВУЖКГ» 
завищило вартість вивезення твердих побутових від-
ходів до 7 193 грн. на місяць, а різниця за технічне об-
слуговування ліфтів становить 9 431,75 грн. на місяць. 

Отже, за нашими підрахунками, переплата меш-
канців багатоквартирних будинків сел. Пісочин 
тільки за цими складовими квартплати за червень 
2011 – серпень 2012 становить 232 746,5 грн. За таку 
суму можна купити квартиру на м-н «Мобіль» або 
побудувати близько 25 нових дитячих майданчиків.

Крім того, як вказав Антимонопольний комітет, за-
вищено тариф ще й «за окремими складовими на утри-
мання будинків і споруд та прибудинкових територій».

Датою початку вчинення КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» порушення є 26.05.2011 р.

Особи, яким задіяно шкоду внаслідок порушен-
ня законодавства про захист економічної конку-
ренції можуть звернутися до господарського суду 
із заявою про її відшкодування.

На КП «Пісочинське ВУЖКГ» накладено штраф 
у розмірі 17 000 грн.

Адміністративна колегія Харківського обласно-
го територіального відділення Антимонопольного 
комітету України зобов’язала КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» припинити порушення та здійснити роз-
рахунок тарифів окремо за кожним будинком на 
економічно обґрунтованому рівні в тримісячний 
термін з дня отримання рішення (30.05.2012).

Три місяці вже минуло. Якою буде реакція Пісо-
чинської селищної ради на рішення Антимонополь-
ного комітету України щодо завищених тарифів?

ГО «Альтернатива»

170 років тому в Німеччині вперше було 
створено соціальні заклади – дитячі садки. З 
того часу ні назва, ні завдання цих закладів, 
спрямованих на всебічний розвиток дітей, не 
змінилися. Були дитсадки в царській Росії, 
були вони і в СРСР. Єдине, що змінилося, – це 
вимоги до будівель, їх санітарного стану та 
безпеки дітей. Вимоги стали найвищими!

На жаль, в Пісочині із трьох дитячих садків ли-
ше один відповідає вимогам 80-х років минулого 
століття, а два інші – на вул. Леніна та вул. Чапаєва 
– знаходяться в пристосованих, майже столітніх 
приміщеннях з дерева та глини, де відсутній водо-
провід, каналізація, системи внутрішнього захисту 
від пожежі та пожежні водойми. Говорити про зи-
мовий сад, басейн, що є обов’язковим в Західній 
Європі, говорити не доводиться!

Будівлю по вул. Леніна пропонують батькам ре-
монтувати за власний кошт. Що цікаво, донедавна час-
тину цього дитячого садка займав магазин, тож тепер 
батькам доведеться ремонтувати й це приміщення.

А в липні 2012 р. на території дитячого садка № 2 
по вул. Чапаєва відбулися збори батьків, де керівни-
цтво закладу так само вимагало від батьків провести 
ремонт за рахунок батьків. Сума з кожної родини 
мала становити – 200 грн.

У той же час на м-ні «Надія» знаходиться недобу-

дований сучасний дитячий садок. Перед виборами 
2010 р. селищний голова О. Чернобай обіцяв його 
добудувати, а вже в 2012 р. після звернення ГО 
«Альтернатива» відповів: «…завершення будівни-
цтва зазначеної недобудови неможливо та економіч-
но необґрунтовано» (лист №834 від 18.04.2012). При 
цьому селищний голова прогнозує спад народжува-
ності у нашому селищі, оскільки у 1990-1998 рр. був 
демографічний спад в Україні, тож «така кількість 
місць в дитячих садках стане непотрібною». Вини-
кає питання: «А що, ті, хто народився до та після 
1990-1998 рр. народжувати не будуть? А як бути зі 
зростанням народжуваності починаючи з 2005 р.? 
Може слід дивитися трохи далі 1998 р.?

Нагадаємо, що сьогодні черга до дитячих садків 
складає більше 300 дітей, а Пісочин продовжує 
розширюватися! При цьому на місці дитсадка пла-
нується збудувати чергову багатоповерхівку, в якій 
так само народжуватимуться діти. Між тим прези-
дент В. Янукович обіцяв збільшити кількість насе-
лення до 52 млн.

02.08.2012 на ХV сесії Пісочинської селищної ра-
ди було затверджено звіт про виконання бюджету за 
І півріччя, за яким дитсадки профінансовано на 
75,35 %. Не вистачає всього лиш 687 178 грн. Отже, 
шановні батьки, здогадайтеся, хто заплатить решту! 

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

Батьки, готуйте гроші!

ШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ, БАТЬКИ, ДІТИ! 
Громадська рада при Харківській РДА прово-

дить вивчення громадської думки щодо діяльності 
шкільних та дошкільних навчальних закладів Хар-
ківського району. З Вашими думками, пропозиція-
ми та зауваженнями просимо звертатись: Костець-
кий Артем Сергійович, ХОГО «Добра Воля» (050-
30-25-258; gromrada.khrda@gmail.com)

Запрошуємо відвідати етнофестиваль, присвя-
чений 290-річчю від дня народження Г. С. Сково-
роди, який відбудеться 16 вересня в Бабаївському 
лісі. Початок о 10:00 біля криниці Сковороди. 

Територія фестивалю вільна від вживання 
тютюну, алкоголю та будь-яких наркотиків. Де-
талі на сайті: www.sbp-fest.com

Тел. оргкомітету: 0505251157 (Артем)
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26 серпня в сел. Бабаї на чудовому оновленому по-
критті стадіону «Колос» відбувся фінал кубку Харків-
ського району Прем’єр-Ліги. Через серію переможних 
матчів до фіналу дійшли дві рівноцінні команди – «Пі-
сочинець» (Пісочин) та «Олександр» (Липці). 

У запеклій боротьбі пісочинська команда здобула 
переконливу перемогу над липчанами з рахунком 
3:0. Голи на рахунку: Антон Ткаченко (18, п), Гаган 
Саакян (58), Владислав Нестеренко (75). Гравці здо-
були перемогу, незважаючи на непідготовленість 
домашньої арени, де й тренується команда.

На початку червня цього року напроти другого 
під’їзду багатоповерхового будинку по пров. Квар-
тальний, 17 невідомі особи спробували встановити 
торгівельний кіоск. Але мешканці будинку висту-
пили на захист своєї прибудинкової території та 
створили 04.06.12 ініціативну групу, яка звернули-
ся до органів місцевої, районної та обласної влади, 
що відповідають за дотримання законності. 

Як з’ясувалося, ні селищна рада, ні начальник 
КП «Пісочинське ВУЖКГ», що обслуговує вказа-
ний будинок, нічого не знають про можливе вста-
новлення кіоску.

Місцевих мешканців така відповідь не задоволь-
нила, було вирішено розпочати пильне спостере-
ження за місцем можливої забудови, адже ж кому 
хотілося б, прокинувшись вранці, побачити, що пе-
ред твоїм будинком, на місці, де ти ставиш свій ав-
томобіль стоїть ПИВНИЙ ЛАРЬОК!? 

Справжня детективна історія розгорнулася 5 
липня. Напередодні Пісочинська селищна рада по-
відомила місцевим мешканцям, що облаштує тери-
торію навпроти будинку, засипле щебенем ями на 
дорозі, але павільйон все одно буде встановлено. 

Завбачливі забудовники звечора розмістили свої 
авто на місці майбутнього будівництва та обгоро-
дили його червоною стрічкою. А о 4:00 ранку 5 
липня величезний павільйон було доставлено на 
трейлері; приїхав і кран. Але мешканці будинку, 
навіть не зважаючи на ранній час, підняли на ноги 
весь будинок та вийшли на вулицю.

Представники ініціативної групи попросили на-
дати необхідні документи – рішення сесії, дозвіл на 
встановлення МАФу, тощо..., – але жодного папір-
ця у вранішіх гостей не було. Здивувала й поведін-

ка юриста селищної ради Гончарова Романа, ко-
трий, приїхавши на захист інтересів горе-
забудовників, навіть не зміг надати документальне 
обґрунтування встановлення кіоску. 

Щоб зупинити несанкціоноване встановлення 
кіоску місцеві мешканці зателефонували до Пісо-
чинського відділку міліції, але там на їх звернення 
відреагували дуже кволо: «Машини немає, всі пої-
хали на виклик, коли будуть – невідомо». Тож мілі-
цію довелося чекати дуже довго, а коли приїхали її 
представники, то обмежились розмовою з юристом 
селищної ради, а до мешканців будинку навіть не 
привітались...

Радує те, що завдяки активній громадянській по-
зиції місцевих мешканців, «гастрольори» поїхали 
ні з чим, потягнувши свій ларьок та техніку назад, 
з розпачем говорячи, що дарма напередодні заси-
пали ділянку щебенем. Ініціативна група мешкан-
ців будинку № 17 склала низку звернень до контр-
олюючих та вищестоячих інстанцій на непрофесій-
ні дії представників місцевої селищної ради та мі-
ліції.

На жаль, Пісочинська селищна рада вкотре на-
ступає на ті самі «граблі», дозволяючи встановлю-
вати кіоск навпроти під’їзду по пров. Квартальний, 
17, а потім роками веде боротьбу, щоб його демон-
тувати, як у випадку з кіоском А. Гашимова. 

Кіоск навпроти будинку по пров. Квартальний, 
17 не було встановлено на прибудинковій території 
саме завдяки активним діям мешканців будинку. 
Що ж, так тримати! Тільки такі прояви громадян-
ської свідомості можуть змінити ситуацію на ко-
ристь громади!

Артем Костецький, ГО «Альтернатива»

Історія одного кіоску

Від щирого серця вітаємо футбольну команду 
«Пісочинець» та її головного тренера Володимира 
Шевченка з отриманим трофеєм. 

У поточному чемпіонаті Харківського району 
Прем’єр-Ліги наша команда теж не пасе задніх, по-
сідаючи другу сходинку за вісім турів до закінчен-
ня чемпіонату. 

Шановні мешканці! Наступний матч відбудеться 16 
вересня о 17:00. Приходьте підтримати нашу команду.

А.Ю. Воронянський

Семінар для підприємців. Запрошуємо 17 вересня в Пісочині на семінар «Ефективний захист біз-
несу під час перевірок» для підприємців, бухгалтерів та керівників малих підприємств та тих, хто ба-
жає почати власну справу. Тривалість семінару – 1,5 години. ВХІД ВІЛЬНИЙ. Із запитаннями та про-
позиціями Ви можете звертатись за телефоном: 7565541 (Асоціація приватних роботодавців), 
0503025258 або на e-mail: kharkovchp@gmail.com

Кубок в руках «Пісочинця»!
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Коротко

У літню спеку молоді сім’ї з м-ну «Мобіль» від-
дають перевагу прогулянкам у бору, оскільки дітям 
протипоказано проводити багато часу на сонці. 
Тож у сосновому бору кілька років тому молоді 
батьки спорудили пісочницю. Але пройшов час і 
постала потреба завезти пісок у пісочницю. 

Молоді матусі звернулись до активістів 
ГО «Альтернатива» з проханням допомогти запо-
внити пісочницю в сосновому бору піском. Після 
цього було направлено депутатське звернення 
(вхід. № 545 від 18.05.2012 р.) до Пісочинської с/р 
з проханням забезпечити пісочницю піском. Через 
кілька днів надійшла відповідь, в якій було чорним 
по білому надруковано, що ця територія належить 
Бабаївському лісництву ДП «Жовтневе лісове гос-
подарство», тому використання бюджетних коштів 
Пісочинської с/р на поліпшення чужого майна пря-
мо заборонено бюджетним законодавством Украї-

ни (вих. № 1233 від 31.05.2012 Вик. Гончаров Р. І.). 
Цікаво виходить, коли йдеться про особисті ін-

тереси (зведення на березі р. Уди дерев’яних бу-
динків, то на Закон України не зважають, а коли 
постає питання про пісочинських дітей, то вони іг-
норуються). Упродовж двох тижнів після перепис-
ки пісок був завезений з ініціативи Андрія Черно-
бая (за що йому щира подяка від ГО «Альтернати-
ва» та молодих матусь). 

Зі зверненням та відповіддю можна ознайоми-
тись на сайті: http://pisochin.at.ua/

Висловлюємо подяку й начальнику Пісочин-
ського ВУЖКГ Тараненку І. І. за те, що він врешті 
прислухався до звернень місцевих мешканців й 
провів ремонт спортивного майданчика, розташо-
ваного навпроти вікон Пісочинського ВУЖКГ.

Депутат Пісочинської с/р Артем Фисун 

Діти поза законом?

28 жовтня 2012 р. – вибори до Верховної Ради
Уточнити свої дані в списку виборців мешканці Пі-

сочина та Харківського району можуть у районному 
відділі ведення державної реєстрації виборців Харків-
ської РДА, за адресою: м. Харків, Комсомольське шо-
се, 52, к.95-96, т. 777-22-96

Міліцію оптимізували
 У зв’язку з оптимізацією роботи відділень міліції, Пісо-

чинське відділення міліції Харківського району було пе-
реведено до м. Люботин. 

У приміщенні по вул. Шевченка тепер знаходиться 
тільки приймальний пункт громадян. Графік роботи при-
ймального пункту: вівторок (9:00–12:00), четвер (18:00–
20:00), субота (10:00–13:00). 

Відтепер черговий буде виїжджати з Люботина. Тел. 
чергового: 741-15-53, але там наполегливо просять 
звертатися за телефоном по лінії 102.

Не встигає
 02.08.2012 відбулася чергова сесія Пісочинської с/р, 

на якій селищний голова попросив призначити собі ще 
одного заступника, оскільки не встигає виконувати всю 
роботу. Депутати підтримали прохання голови.

Цілодобова торгівля поза законом
 ГО «Альтернатива» звернулася до Пісочинської с/р з 

проханням повідомити, які торгівельні точки та об’єкти, 
що обслуговують населення на території селищної ради, 
мають право працювати цілодобово. На це селищна рада 
повідомила (лист № 16 від 27.07.2012), що «…на 2012-
2013 роки дозволів на провадження цілодобової діяль-
ності торгівельними об’єктами та пов’язаним із обслуго-

Компьютерные услуги
♦ Обслуживание компьютеров; 
♦ Настройка программного обеспечения; 
♦ Разблокировка Windows от вируса-баннера; 
♦ Чистка от вирусов и вредоносных программ 
Недорого, быстро, качественно 
Телефон: 780-45-58, (094)976-75-58, 
   (063)28-16-093

вуванням населення об’єктам не надавалося». 
Благоустрій Пісочина

 ГО «Альтернатива» звернулася до Пісочинської се-
лищної ради з проханням повідомити, які види робіт з 
благоустрою в першому півріччі 2012 р. виконані в сели-
щі та яка їх кошторисна вартість. 

30.07.2012 (лист №18) селищна рада повідомила, що 
«було проведено видатки по розділу «Благоустрій міст, сіл 
та селищ», який охоплює багато видів послуг за різними 
призначеннями, зокрема, електроенергія вуличного освіт-
лення – 187 800 грн., технічне обслуговування мережі ву-
личного освтлення – 45 332 грн., аварійно-відновлювальні 
роботи мережі вуличного освітлення – 69 800 грн., відлов 
бродячих тварин – 10 000 грн., очищення доріг – 22 000 
грн., косіння трави – 5 054 грн., обслуговування та ремонт 
світлофорних обʼєктів – 38 149 грн., ремонт доріг – 377 
035 грн. та інше». Разом усе це становить – 755 170 грн. 

02.08.2012 р. на сесії Пісочинської с/р було затвер-
джено звіт про виконання бюджету за перше півріччя 
2012 р., де в рядку «Благоустрій міст, сіл та селищ» вка-
зана сума 1 770 489 грн. Тобто на мільйон більше. Куди 
ж цей мільйон «благоустроїли»? На «інше»? 


