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Пал Палич

Шановні пісочинці! Узких Єлізавета (8 місяців) потребує Вашої допомоги. Діагноз дівчинки: вро-
джений порок серця II ступеня, з перевантаженням правих відділів, дефект міжпередсердної перего-
родки й імовірної легеневої гіпертензії. 

Клініка, в якій обстежується Ліза, проводить операцію безкоштовно, але на медикаменти, реабілі-
тацію та обстеження у батьків таких грошей, на жаль, немає. Сума складає 38 тис грн. включаючи в 
себе всі передопераційні обстеження. 

Ліза життєрадісна та весела дитина, вона дуже хоче жити. Допоможіть врятувати дівчинку!  
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получатель: Узких Марина Сергеевна
ПриватБанк №карты 6762462056208553 в UAH МФО 305299 код ЕГРПОУ 14360570 получатель: 

Грубый Игорь Григорьевич (батько Лізи)
ТЕЛ. МАМИ: 0665760184

Павло Павлович Надєїн – яскрава, неординарна 
постать Пісочина. Він був вчителем фізкультури, 
активним громадським діячем, навколо якого кипі-
ло спортивне життя селища. Усі, хто його знав, із 
повагою й пошаною називали його – Пал Палич.

Саме П. Надєїн організував у Пісочині футболь-
ну команду, яка в 1970-х рр. була однією з найкра-
щих в області, а імена місцевих футбольних зірок 
Ю. Кузенка, О. Богдана, Ю. Лягошина, А. Зариць-
кого, С. Малька знали всі. Футбольні матчі на пісо-
чинському стадіоні збирали сотні вболівальників.

Павло Павлович міг вирішити питання спортив-
ної форми й автобуса для виїзного матчу. Останню 
реконструкцію стадіону було зроблено саме під йо-
го керівництвом. Крім того, саме П. П. Надєїн був 
ініціатором створення дитячої спортивної школи в 
Пісочині. А ще він добре знав літературу, читав 

напам’ять вірші Т. Шевченка, любив гумор, умів 
пожартувати, був душею будь-якої компанії. 

Зараз мало хто пам’ятає про матчі з мотоболу, 
які проходили на полі біля теперішнього колегіу-
му… А в перервах між таймами виступали картин-
гісти та мотогонщики, у вихідні дні на стадіоні тре-
нувалися авіамоделісти.

Павло Павлович Надєїн любив свою роботу, «свій» 
стадіон, і, йдучи в останню путь, на плечах своїх това-
ришів та учнів зробив по ньому останнє коло.

На честь П. П. Надєїна декілька разів проводилися 
футбольні турніри, на жаль, з часом усе це забулося. 

ГО «Альтернатива» звернулася до Пісочинської 
селищної ради з пропозицією назвати ім’ям Павла 
Павловича Надєїна стадіон біля колегіуму по 
вул. Клубній. 

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

За останні півроку представники ГО «Альтерна-
тива» п’ять разів офіційно зверталися до різних гі-
лок та органів влади з вимогою відновити теплоізо-
ляційне (теплозахисне) покриття на лініях тепло-
мереж в сел. Пісочин. Про цю проблему знає влас-
ник тепломереж – Пісочинська селищна рада, КП 
«Харківські теплові мережі», Головне управління 
житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури, Харківська облдержадміністрація 
(лист №-5623), але на вирішення проблеми це не 
впливає. Останнє наше звернення до облдержадмі-
ністрації було відправлене 5 вересня цього року.

Сотні метрів труб залишаються без теплозахис-
ного шару, а під час опалювального сезону будуть 
гріти не квартири пісочинців, а атмосферу землі, 
створюватимуть комфортні умови безпритульним 

котам та собакам, що гріються на відкритих трубах.
За мільйони кубометрів дорогого газу, витрачено-

го на підігрів повітря, заплатимо ми, дорогі пісочин-
ці. Селищна рада не поспішає покращувати якість ко-
мунальних послуг, зате на черговій сесії (XVІ СЕСІЯ 
VІ СКЛИКАННЯ) знову підняла тарифи на квартпла-
ту, незважаючи на вимогу Антимонопольного комі-
тету знизити й економічно обґрунтувати старі.

Більшість депутатів мовчки проголосували «ЗА» 
підвищення тарифів і тільки четверо не підтримали 
цього рішення (А. Фисун, О. Сасіна, Ю. Мережко, 
Гапонов Ю.). 

Шановні мешканці багатоквартирних будинків, 
запитайте своїх депутатів, чому вони голосували 
«ЗА». Прізвища депутатів можна знайти за адре-
сою: http://pisochin.at.ua/index/okrugi/0-11.

ЗА БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ВЛАДИ ЗАПЛАТЯТЬ ЛЮДИ! 
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Пройшло 9 місяців 2012 р. і вже можна говорити 
про тенденції використання бюджетних коштів 
сел. Пісочин.

2 серпня 2012 р. сесія Пісочинської селищної ради 
затвердила виконання бюджету за І півріччя поточно-
го року. Податків зібрано більше, ніж було заплано-
вано, проте куди вони пішли, сказати важко. Бо на по-
треби селища (дитсадки, будинок культури, благоу-
стрій та ін.) витрачено усього 54% від запланованого. 
Де осіла решта, залишається здогадуватися.

Тривожить, що відбувається недофінансування 
найбільш чутливих для пісочинців питань:

дитсадки – 75,35 %; 
оздоровлення дітей – 88,2%
будинок культури – 58,2%; 
соціальний захист населення – 83,6%;
капітальний ремонт житлового фонду – 0,3%;.
оплата праці працівників бюджетних установ –  

92,9%.
Крім того, уже не відбудеться в поточному році 

ремонт шкільного стадіону, на який передбачалося 
299 900 грн. За нашою інформацією, не відбудеть-

ся й реконструкція дитсадка «Теремок», на яку пла-
нувалася на початку року виділити 381 800 грн. Не 
відбулося й очищення р. Уди, на яке з обласного 
бюджету мали виділити близько 1 200 000 грн.

Не краща ситуація з виконанням районного бю-
джету. 18 вересня 2012 р. відбулася ХVІ сесія Хар-
ківської районної ради, яка затвердила звіт про ви-
конання бюджету. У вигляді податків надійшло 
99,7% загального фонду та 72,1% спеціального 
фонду. 

Бракує коштів на поліклініки та школи, які фі-
нансуються із районного бюджету. Так, школи про-
фінансовані на 94,8%, а поліклініки на 89,2%. Не 
вистачає грошей на районні програми: програма і 
заходи боротьби з туберкульозом профінансовані 
на 36,6%, а забезпечення інсуліном на 86,7%.

Якщо таке недофінансування відбувається пе-
ред парламентськими виборами, то чого чекати 
після них!? Ми ж можемо прогнозувати, що й у 
цьому році видаткова частина бюджету селища та 
району не буде виконана, як і в попередні роки.

Віктор Кисіль, голова ГО «Альтернатива»

БЮДЖЕТНІ ДІРКИ

Поводом для «обхода» стала «проверка оплаты 
жильцами дома за газ». Затем через пару часов сле-
сари опять прошли по квартирам, заходя к должни-
кам вместе с контролерами и «печниками». При 
этом во всех квартирах дома был отключен газ. В 
это же время контролеры опечатывали газовые вен-
тили в квартирах должников и составляли акты, а 
работники так называемой «Научно-
производственной» фирмы «Техносервис», о кото-
рой мы писали ранее, собирали деньги за «провер-
ку» вентиляционных каналов.  Свои действия газов-
щики мотивировали необходимостью реагировать 
на якобы жалобы жильцов первых этажей дома на 
возможную утечку газа. На вопросы жильцов о том, 
когда же газ подключат, слесаря уверенно отвечали, 
что они все «проверят» и до 18 часов газ будет вклю-
чен у ВСЕХ.  

После того как газ в доме, а это чуть менее 200 
квартир, не подключили ни на этот, ни на следую-
щий день (а был уже вечер пятницы) и слесаря 
«проговорились», что следующие два дня работы 
не будут вестись ВООБЩЕ – по случаю наступле-
ния выходных, жильцы дома вынуждены были 
«своими телами» перегородить выезд из двора 18-
го дома ( не выпуская машину «Харьковгаза»). 

И вот тут, как-то само собой начало прояснять-

ГАЗОВАЯ АТАКА ся, что ситуация «не совсем аварийная» (кто бы со-
мневался!), а произошло самое обычное «плано-
вое» отключение газа, о котором всех жильцов, 
оказывается, предупреждали заранее, вывесив объ-
явления на подъездах, ну а «то, что вы, уважаемые, 
их и в глаза не видели – это ваша, уважаемых, про-
блема!», а сейчас мы (газовщики) вызовем мили-
цию! Взяли, да и ВЫЗВАЛИ! 

И милиция приехала очень даже оперативно 
(прямо как за углом ждала), что согласитесь для 
Песочина большая редкость. 

Жильцы дома, в свою очередь, попытались обра-
титься за защитой своих прав сначала к «своему» де-
путату по 25-му округу Коваленко Александру Ни-
колаевичу. Депутат на предложение приехать ис-
кренне удивился: «Я живу в городе – вы в Песочине, 
чего это я попрусь в такую даль?» – и не «поперся»! 
Затем последовательно и без толку пытались добить-
ся чего-то путного от руководства Мерефянского от-
деления «Харьковгаз» и председателя Песочинского 
поссовета А. Чернобая. Не добились…

Подключение квартир к газу, благодаря актив-
ности самих жильцов началось еще в пятницу, и 
было продолжено в субботу, хотя многие квартиры 
не были подключены даже до вторника. Таким об-
разом квартиры были отключены от газа на шесть 
дней, а ведь во многих квартирах были маленькие 
дети, старые люди…

Вышеописанные события в очередной раз пока-
зали наплевательское отношение к делу, пробле-
мам и бедам песочинцев выбранных ими же депу-
татов, Песочинского поссовета и руководителей 
газовой службы.

Дмитрий Курило, ГО «Альтернатива»

Утром 20.09.2012 слесари газового 
участка № 3 Песочинского отделения Ме-
рефянского филиала ОАО «Харьковгаз» 
вместе с контролерами прошлись по квар-
тирам дома № 18 по ул. Квартальной. 
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Благодаря активному участию ГО «Аль-
тернатива» была разрешена проблема по 
укладке асфальта между многоквартирны-
ми домами по ул. Чапаева 56/2 и 56/3, а так-
же начато благоустройство придомовой 
территории.

В конце октября 2011 г. ко мне обратился 
местный житель с проблемой своего дома: 
после работ по прокладке канализации доро-
га между домами была уничтожена, а после 
дождя вода местами стала подступать к подъ-
ездам, где образовалось непроходимое боло-
то. А заказчики и исполнители работ забыли 
о своем обязательстве привести дорогу в 
надлежащее состояние, хотя обещали это 
сделать ещё за год до того, еще перед выбо-
рами 2010 года.

Мы провели собрание жителей, на котором 
громада определила, что предлагаемый мест-
ной властью вариант «благоустрою території 

щебенем» не подходит, а необходимо полно-
ценное благоустройство данной территории 
асфальтным покрытием, и необходимой ин-
фраструктурой для отвода стоков дождевых 
вод.

И вот не прошло и двух лет после поста-
новки вопроса, а проблема уже решена: сен-
тябрьскую «Альтернативу», мы занесли 
местным жителям по новенькому асфальту. 
Жаль, что люди, которые проводили ре-
монт, не заметили посреди дороги повреж-
денный электрический столб, который ме-
шает заезду во двор. Так и заасфальтирова-
ли. 

Секрет успеха: активность местных жи-
телей + активность ГО «Альтернатива» 
= УСПЕХ. 

Не молчите, говорите о своих проблемах, 
вместе мы их разрешим!

Артём Костецкий, ГО «Альтернатива.

НЕ ПРОШЛО И ДВУХ ЛЕТ...

http://pisochin.at.ua

Вони служать у міліції, охороняють кор-
дон, шукають міни, працюють поводирями 
у сліпих, пасуть отари, ходять на полюван-
ня, бережуть наше майно, віддано люблять 
людей. Усе це – про собак!

Але ідилії між собаками та людьми не-
має. Бо в країні, де є тисячі безпритульних 
людей, на безпритульних тварин мало хто 
звертає увагу. А безпритульні собаки, під-
даючись поклику природи, неконтрольова-
но розмножуються, ставлячи під загрозу 
життя самих людей!

У Західній та Центральній Європі вже 
давно напрацьовані методи поводження з 
безпритульними тваринами: 
• паспортизація тварин та посилення від-

повідальності власників;
• стерилізація безпритульних тварин та 

стримування їх неконтрольованого роз-
множення;

• будівництво муніципальних, приватних 
та державних притулків для тимчасового 

СОБАКИ – НЕ ВИННІ!
утримання безпритульних тварин;

• створення клубів кінологів та проведен-
ня просвітницької роботи. 
Потрібно розпочинати цю роботу.
На жаль, для наших чиновників, вихованих 

в любові до Сталіна, єдиним методом бороть-
би з бродячими тваринами є убивство. Час від 
часу наші «відповідальні товариші» після чер-
гового трагічного випадку займаються «кам-
панійщиною» – організовують відстріл або 
отруєння собак. Проте такі заходи дають ко-
роткотерміновий результат, бо уже наступно-
го року поголів’я бродячих тварин відновлю-
ється!

Звичайно, бродячі собаки, які є агресив-
ними та епідеміологічно небезпечними, по-
винні бути присипленими. 

Давайте любити братів наших менших і 
залишатися людьми, бо те, як ми ставимося 
до бродячих тварин, характеризує нас як 
людей!

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»
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У Пісочині є, щонайменше, три місця, де «сти-
хійно» продають бензин. Усі знають, і мешканці, й 
влада, про незаконність такого «бізнесу».

Бензин продають хлопці «непрості» – вони ма-
ють талант «домовлятися»! Як їм це вдається?! Са-
мі не здогадаєтеся? Не відкидаємо, що в них є висо-
кий «дах». А те, що такі «стихійні АЗС» можуть за-
вдати шкоди й автомобілям, і людям, порушуючи 
елементарні норми безпеки, нікого не цікавить! Го-
ловне прибуток!

Коли бабуся продає свої огірки чи курку – вона 
злочинець, а коли хтось продає бензин – це добре!? 
Про це можна розмовляти безкінечно довго, але, на 

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

т. 0503025258, 0675776107, 0991171531, 0951911733, 0956711722
помічник депутата Харківської районної ради – к.т.0954021329.

БАЧИЛИ ОЧІ, ДЕ КУПУВАЛИ?
жаль такій незаконній діяльності сприяє влада всіх 
рівнів. І стосується це не тільки бензину.

Та чи тільки влада винна в діяльності таких 
«стихійних ринків»? Зовсім ні! Бо саме ми, спожи-
вачі, ризикуючи власним здоров’ям, майном, купу-
ємо невідомого походження бензин чи харчі, від-
кидаючи навіть теоретичну можливість відшкоду-
вання можливих збитків.

Шановні пісочинці! Якщо Ви не хочете мати 
«стихійні ринки» – не підтримуйте їх матеріально, 
нічого на них не купуйте! Повідомляйте про їх існу-
вання до органів правопорядку та селищної ради.

Олег Ковтун, ГО «Альтернатива»

На одній із сесій Пісочинської селищної ради пред-
ставник забудовника представляв проект будівництва 
супермаркету АТБ. За його словами, згідно з проектом 
та погодженням з ДАІ, біля супермаркету мало бути 8 
паркувальних місць з боку вул. Полтавське шосе. 

Але це теорія, бо на практиці паркову побудова-
но з двох сторін: з боку Полтавського шосе та пров. 
Шевченка. 

Можна, звичайно, запитати: «А де ж буде зупин-

КИДОК ка автобусу?»
Правильна відповідь: «Ніде!» АТБ є, а зупинки 

нема!
Все буде добре! 
ГО «Альтернатива» звернулася до селищного 

голови з проханням облаштувати тротуари та зу-
пинку біля супермаркету АТБ, щоб створити без-
печні умови для пішоходів, власників автомобіль-
ного транспорту та покупців супермаркету. 

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

28 жовтня 2012 р. в Україні пройдуть черго-
ві вибори до Верховної ради України. 

Пісочин входить до 175 округу. Округ сфор-
мовано Центральною виборчою комісією з Дер-
гачівського району та частини Харківського ра-
йону й м. Люботин.

Вибори відбудуться за змішаною системою – 
половина (225) депутатів буде обрана за мажо-
ритарними округами, а решта (225) за партійни-
ми списками.

Отже, кожен виборець отримає два бюлете-
ні: один із назвами партій (усього 22 партії), а 
інший із мажоритарними кандидатами. 

Мажоритарними кандидатами 
по 175 округу є:

Безрученко Володимир Олександрович, 1948 
р.н., Комуністична партія України;

Варченко Іван Григорович, 1974 р. н., полі-
тична партія Всеукраїнське об’єднання «Бать-
ківщина»; 

Кацуба Володимир Михайлович, 1954 р. н., 
Партія регіонів;

Коробка Юрій Олексійович, 1969 р.н., Полі-
тична партія «УДАР (Український Демокра-
тичний Альянс за Реформи) Віталія Кличка»;

Третьяк Вікторія Валеріївна, 1983 р. н., са-
мовисування. 

Переможе той кандидат, який отримає най-
більшу кількість голосів. Особливістю кампа-
нії є те, що в бюлетені для голосування буде 
відсутній пункт «проти всіх».

З бюджету України на вибори буде витраче-
но 2,2 млрд. грн.

ВСІ НА ВИБОРИ!


