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ВРЯТУЙМО ЖИТТЯ ДИТИНИ!
Батьки Узких Єлізавети висловлюють щиру вдячність усім тим, хто відгукнувся на їхню біду – хворобу доньки. Уже 

зібрано 25 тис. грн. із необхідних для реабілітації дитини 40 тис. грн. 
У Пісочині мешкає більше 18 тис. виборців. Якщо кожен з них дасть 1 грн., то грошей вистачить на реабілітацію й 

9-місячна дівчинка буде врятована.
Просимо Вас, дайте будь-яку грошову суму, яка не буде обтяжливою для родинного бюджету!
Оскільки родина знаходиться у край важкому матеріальному стані, родина приймає допомогу речами, продуктами.

Врятуємо життя разом!
МегаБанк № карты 2501908152 в UAH МФО 351629 Код ЭДРПОУ 09804119 ИНН 3212506329
получатель: Узких Марина Сергеевна
ПриватБанк №карты 6762462056208553 в UAH МФО 305299 код ЕГРПОУ 14360570 получатель:
Грубый Игорь Григорьевич (батько Лізи)
ТЕЛ. МАМИ: 0665760184

5-6 жовтня 2012 року в м. Ялта (Україна) відбувся 
Кубок Європи з бойового самбо серед клубних команд. 
Упродовж останніх років цей вид спорту набув попу-
лярності в Україні, а українські бійці виходять на пере-
дові позиції. 

На турнірі були представлені 24 клуби із восьми дер-
жав Європи. Перше місце в турнірі зайняла харківська 
команда СК «Воїни Аскольда», основу якої складають 
пісочинські спортсмени, які й внесли вагомий внесок у 
командну перемогу. 

Кубок Світу по ММА серед клубних команд: 
Олексій Савченко (Пісочин) – 1-е місце (вагова ка-

НАШІ ЧЕМПІОНИ тегорія 77 кг); 
Богдан Савченко (Пісочин) – 2-е місце (вагова ка-

тегорія 90 кг). 
Кубок Европри з бойового самбо серед клубних ко-

манд: 
Кирило Крикунов (Пісочин) – 1-е місце (вагова ка-

тегорія 68 кг); 
Богдан Савченко (Пісочин) – 1-е місце (вагова ка-

тегорія 90 кг); 
Володимир Полтавський (Пісочин) – 5-е місце (ва-

гова категорія 74 кг) (юніор, який виступає в дорослій 
групі). 

ГО Альтернатива вітає земляків та бажає подаль-
ших успіхів, міцного здоров’я та нових перемог!

Із хвилюванням торкаюся пожовклих газет, почесних 
грамот – сторінок людської долі, людського життя…

У 1945 р. після закінчення Білопільського залізнич-
ного училища 18-річним юнаком Андрій Кальченко 
прийшов працювати в депо «Октябрь» Південної заліз-
ниці та оселяється в Пісочині, де й прожив більше 30 
років. Працював кочегаром, помічником машиніста па-
ровоза, машиністом. Зараз уже мало хто знає, що за од-
ну поїздку помічник машиніста руками перекидав 6-8 
тонн вугілля. При цьому потрібно було знати й можли-
вості паровоза, й маршрут, щоб не зупинити рух своєї 
ділянки залізниці.

Коли почалася електрифікація залізниці, Андрій 
Олексійович Кальченко, маючи родину, малу доньку, 
став працювати й навчатися на нових, тоді фантастич-
них, машинах – електровозах. У 1957 р. він був одним із 
перших, хто став машиністом електровозу. А в 1959 р. 
Андрій Кальченко за сумлінну працю отримав найвищу 
нагороду СРСР – орден Леніна.

Висока нагорода не затьмарила розум 32-річному чо-
ловікові, не відірвала від улюбленої справи. Він залишав-

ся таким, яким був і раніше – спокійним, стриманим, 
урівноваженим, добре фізично підготовленим професіо-
налом. Продовжував освоювати нові типи електровозів 
ВЛ-22, ВЛ-23, закінчив залізничний технікум і вже сам 
почав ділитися досвідом з молодшими колегами.

У січні 1961 р. ім’я Андрія Олексійовича Кальченка 
було внесене до Книги пошани Південної залізниці, він 
був депутатом кількох скликань районної та Харків-
ської міської ради.

1999 р. сталася подія, яка вразила й схвилювала Ан-
дрія Олексійовича, його знайшла медаль «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
якою нагороджували за самовіддану працю в роки ві-
йни.

За свою довгу трудову діяльність Андрій Олексійо-
вич Кальченко перевіз декілька мільйонів пасажирів та 
виховав десятки учнів, а в його трудовій книжці тільки 
один запис – про прийом на роботу на Південну заліз-
ницю. Після виходу на пенсію він зайнявся громад-
ською роботою. 

Про нього, звичайного робітника, писали обласні та цен-
тральні газети СРСР, його ставили за приклад, знали іно-
земні колеги, а поет Станіслав Шумський написав баладу.

Помер Андрій Олексійович Кальченко в 2010 р. в 
Харкові. Сьогодні в Пісочині живе його донька та ону-
ки, не оминає наше селище і його син.

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива» 

ОДИН РАЗ І НА 
ВСЕ ЖИТТЯ!

Листопад, 2012
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Ще в далекому 2007 р. пісочинський селищ-
ний голова О. Чернобай пообіцяв мешканцям 
будинку по вул. Крупської, 16г, що «найближ-
чим часом» покрівля їх будинку буде відремон-
тована. Але пройшов рік, другий…, четвертий, 
а мешканці обіцяного не дочекалися.

Тільки в середині вересня 2012року, за мі-
сяць до опалювального сезону, у п’ятницю ро-
боти з ремонту даху таки почалися. Але 
п’ятниця виявилася «чорною», бо після частко-
вого зняття з даху будинку старої покрівлі й 
проведення підготовчих робіт співробітники 
фірми, що розпочала роботи, зникли. Більше 
місяця мешканці будинку по вул. Крупської, 
16г з острахом слухали прогноз погоди та готу-
вали посуд під дірявий дах.

І ось 30 жовтня пройшов сильний дощ: оче-
видно, що замовник робіт, Пісочинська селищ-
на рада, не сподівалась на такі погодні сюрпри-
зи. Результат – затоплені квартири мешканців 
четвертих та п’ятих поверхів. 

Спілкування з представником сільради М. 
Мельником не надало мешканцям упевненості 
в тому, що на їх справедливі зауваження та пре-
тензії місцева влада відреагує належним чи-
ном, особливо після того, як пан Мельник при-

«НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ» ПО-ПІСОЧИНСЬКИ...
грозив, що якщо жителі будинку будуть вияв-
ляти своє невдоволення, то сільрада зовсім 
припинить ремонтні роботи. Дуже цікава реак-
ція представника влади на скарги виборців. 
Може, у наших очільників є більш глобальні 
проблеми в межах Пісочина? 

Звичайно, це ж не в їхніх квартирах з діряво-
го даху капало на дитячі ліжка, замикала елек-
тропроводка, не їх майно мокло й псувалося 
від вологи, не їх діти та онуки лягали спати в 
відсирілих кімнатах, стелі та стіни яких вражав 
грибок протягом кількох років.

Обурені таким ставленням місцевої влади, 
мешканці будинку були змушені звернутись зі 
скаргою до Харківської обласної державної ад-
міністрації, після чого ремонтні роботи продо-
вжилися.  

Хотілося б, щоб особи, які знаходяться на 
державній службі та обіймають виборні поса-
ди, з повагою ставилися до мешканців Пісочи-
на та професійно підходили до вирішення на-
болілих та нагальних проблем громадян Украї-
ни, які в свою чергу є платниками податків. 

До речі, дах відремонтували, але неприєм-
ний осад в душі залишився.

Людмила Кісельова, ГО «Альтернатива»

День выборов – всегда был днем, в который 
старались привнести элемент праздника, свя-
зывали его с надеждами на изменения к лучше-
му, с началом чего-то нового. 

Нынешние выборы лично для меня показали, 
как видит этот праздник местная власть: празд-
ник – это когда спиртное продают и наливают 
прямо в школе, в детском саду или в поссовете. 

У каждого будет своё мнение на этот счет, но 
лично ко мне обратилось несколько песочинцев, 
возмущенных, что алкоголь продают в этих за-
ведениях. Действиям поссовета, который орга-
низовал торговлю спиртными напитками в шко-
лах и детских садах, не может быть оправдания, 
ведь водка и так испортила много человеческих 
судеб, чтоб ещё и в такой действительно празд-
ничный день, затуманивать сознание избирате-
лям. Какие перемены можно ждать в случае, 

когда пропагандируется пьянство?! 
Позволю заметить, что в день выборов я, как 

официальный наблюдатель, побывал в Коро-
тыче и в Люботине, но там такого подхода к ор-
ганизации «праздника» не обнаружил. Все бы-
ло очень пристойно: на отдельных участках 
играла музыка, присутствовали медработники 
с аптечкой, но выпивки не было. 

Были свои «минусы» в Коротыче, где мною 
был составлен акт о нарушении Закона Украи-
ны «О выборах народных депутатов» (ст. 13), 
поскольку видеокамеры не показывали все ур-
ны для голосования. В Люботине наблюдатели 
зафиксировали факт подкупа избирателей при 
подвозе к избирательным участкам прямо в са-
лоне автобуса. За голос платили по 20 грн. Тех 
избирателей, которые отказывались голосовать 
за определённую партию, в автобус просто не 
пускали. Поэтому принципиальным старикам 
пришлось идти пешком. 

Смотрите на мир трезво! Думайте о послед-
ствиях своих действий и своего выбора! 

Артем Костецкий, ГО «Альтернатива»

ВЫБОРЫ 
В ПЕСОЧИНЕ 
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28 жовтня 2012 р. відбулися вибори до Вер-
ховної Ради України. 

Кількість виборців у Пісочині складає 18 027 
осіб, з яких лише 46,98% взяли участь у голосу-
ванні. 

Усі п’ять партій, які пройшли до Верховної 
Ради, подолали в Пісочині п’ятивідсотковий 
бар’єр: 

Партія регіонів – 34,9%; 
Батьківщина – 19,5%;
УДАР – 17,4%;
КПУ – 16,8%;
Свобода – 5,7%.
Серед мажоритарних кандидатів голоси пі-

сочинців розділилися наступним чином:

ПОЛІТИЧНІ ВПОДОБАННЯ 
ПІСОЧИНЦІВ

Кацуба В. М. (Партія регіонів) – 41,3%; 
Варченко І. Г. (Батьківщина) – 26,7%; 
Коробка Ю. О. (Удар) – 13,5%;
Безрученко В. О. (КПУ) – 12,2%;
Третьяк В. В. (самовисування) – 6,1%.
Отже, депутатом Верховної Ради України в 

нашому 175 виборчому окрузі став Володимир 
Кацуба. 

Якщо результат В. Кацуби та І. Варченка 
можна пояснити їхньою активною кампанією в 
селищі, то чим пояснити 30% голосів, які спіль-
но набрали Коробка Ю., Безрученко В. та Тре-
тьяк В. Адже бодай якоїсь агітаційної продук-
ції від них нам в Пісочині віднайти не вдалося. 
Очевидно, близько 30% пісочинців готові голо-
сувати за «кота в мішку».

Віктор Кисіль, голова ГО «Альтернатива»  

На початку 2009 року в багатоповерхових будин-
ках проектної серії 182 (це переважна більшість па-
нельних будинків на м-ні «Мобілі»), які обслуговує 
КП «Пісочинське ВУЖКГ», було відключено освіт-
лення позаквартирних коридорів (тамбурів). Чому і 
навіщо це було зроблено, ми й спробували з’ясувати. 

Як повідомив начальник КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» І. Тараненко, освітлення позаквартирних 
коридорів було припинене у зв’язку з тим, що ці 
приміщення не є місцями загального користування 
(№ 84 від 19.03.2012 р., № 149 від 26.04.2012 р., № 
170 від 14.05.2012 р.). 

ГО «Альтернатива» звернулася до Міністерства 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України з проханням 
пояснити ситуацію. У відповіді директор департа-
менту житлової політики В. Шаповаленко зазначив, 
що «місцями загального користування у багато-
квартирному будинку є сходові клітини, вести-
бюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, 
колясочні, комори, сміттєзбірні камери, горища, 
підвали, шахти тощо» (8/10-1485-12).  

Отже, твердження начальника КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» І. Тараненка є некомпетентним. 

Після цього КП «Пісочинське ВУЖКГ» та Пісо-
чинська селищна рада знайшли іншу відмовку, щоб 
не освітлювати позаквартирні коридори: тепер їм 
стали заважати освітлювати тамбури металеві две-
рі, які відділяють позаквартирні коридори від схо-
дових клітин (№ 1502 від 11.07.2012 р., № 1974 від 
18.09.2012 р.).

При цьому влада вдається до відкритих погроз. У 
своїх рішеннях виконком Пісочинської селищної ра-
ди (№ 43 від 11.09.2012р.) та листах (№ 340 від 

05.11.2012р.) громадянам пропонується самостійно 
зняти двері для відновлення освітлення. В іншому ви-
падку влада буде звертатися до правоохоронних ор-
ганів з відповідними діями. 

Але проектна документація свідчить, що залізні 
двері встановлені забудовником (лист генерально-
го директора ПАТ «Куряжський ДК» №694 від 
09.08.2012р.). Це підтверджують і матеріали тех-
нічної інвентаризації.

Отже, двері, які відділяють позаквартирні кори-
дори від сходових клітин, встановленні законно, 
що й відображено на схемах кожного поверху бу-
динку (лист голови Пісочинської селищної ради 
№20\1 від 22.08.2012р.). 

Також влада забуває, що відповідно до ч.2 ст. 382 
«Цивільного кодексу України» власникам квартир у 
багатоповерховому будинку належать на праві су-
місної власності приміщення загального користу-
вання. А Конституція України ст. 30 гарантує кож-
ному громадянину недоторканність житла, та забо-
роняє проникнення до житла та іншого володіння. 

Ми розуміємо, що є будинки, в яких мешканці 
самовільно перекрили тамбури, але чому вимикати 
освітлення в усіх підряд будинках, навіть у тих, у 
яких це освітлення передбачене проектною доку-
ментацією. Має бути гнучкий індивідуальний під-
хід до кожного будинку. Адже за «освітлення місць 
загального користування» мешканці платять регу-
лярно від 11 до 17 коп. з 1 кв. м. площі квартири. 
Якщо освітлення місць загального користування не 
здійснюється, то куди йдуть гроші?

ГО «Альтернатива» буде з’ясовувати формуван-
ня тарифу на квартплату.

Клячин Олександр, ГО «Альтернатива»

«...БУДЕТЕ ВИСТУПАТИ, ВІДКЛЮЧИМО 
СВІТЛО ТА ВИЛАМАЄМО ДВЕРІ...»
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ГО «Альтернатива» 
Наші контакти: http://pisochin.at.ua

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

Накрили обіцянками 
З березня поточного року ГО «Альтернати-

ва» вимагає від влади провести ремонт тепло-
захисного покриття в сел. Пісочин.

У листі від 08.10.2012 Головне управління 
житлово-комунального господарства повідоми-
ло нам, що з вересня 2012 р. лінії тепломереж 
взяло на обслуговування КП «Харківські тепло-
ві мережі» у незадовільному стані: повністю від-
сутня теплоізоляція на 3,67 км, частково – на 
0,77 км. Відновлено ізоляцію на 1,15 км.

Отже, значна частина тепломереж і цього 
опалювального сезону буде нагрівати повітря, 
оскільки «покриті» вони тільки обіцянками 
влади про ремонт.

Артем Костецький, ГО «Альтернатива»

Пісочин вже Харків чи ні?
За Постановою Верховної Ради України № 

11178 «Про зміну і встановлення меж міста 
Харкова, Дергачівського та Харківського райо-
нів Харківської області» близько 200 га земель 
Пісочинської с/р буде передано місту Харкову. 
Отже, до Харкова переходять землі, розташо-
вані всередині кільцевої дороги та вулиці Чер-
вонобаварська, частина вулиці Весела й части-
на вулиці Крупської (під лініями електропере-
дач). 

ГО «Альтернатива» звернулася до Пісочин-
ської с/р для отримання детальнішої інформа-
ції.

Андрій Воронянський, ГО «Альтернатива»

«Сліпа» влада? 
Безкоштовний душ з брудної води вилітає на 

пішоходів, які йдуть вул. Некрасова, з-під коліс 
автомобілів. 

Саме на з’єднанні вулиць Некрасова й Круп-
ської в сел. Пісочин витікає вода з шахти водо-
проводу, заливаючи вже довгий час усе навкруги.

На жаль, цього ніхто не бачить, хоча дорога 
й веде до Пісочинської селищної ради. Незря-
чими залишаються керівництво селищної ради, 
працівники комунальних служб, місцеві депу-

тати, які кожного дня проїздять цими дорога-
ми. А вода все тече і тече…

Може, крім душу, усі бажають отримати ще 
й безкоштовну ковзанку не тільки для себе, а й 
для автомобілів? Для чого платити гроші за 
ковзанку в «Каравані» чи «Дафі»? Почекаємо 
морозів?!

Цікаво, а якби в селищну раду їхав з візитом 
М. Добкін, то й тоді б, влада залишилася б «слі-
пою»?

Валентина Харченко, ГО «Альтернатива» 

Один у полі воїн?
У європейських країнах, за даними дослід-

ника Дмитра Поїзда, нормальним Є співвідно-
шення «один міліціонер на одну тисячу грома-
дян». Тобто загін українських міліціонерів за 
європейськими мірками не повинен перевищу-
вати кількість у 46 тисяч осіб. Проте сьогодні 
кількість співробітників МВС, за даними ви-
дання «Український тиждень», складає близь-
ко 300 тис. осіб. 

З метою наближення роботи міліції до євро-
пейського зразка в МВС проходить реформа, 
націлена на відхід від каральних функцій та пе-
рехід до соціальної допомоги населенню. При 
цьому найбільший тягар випадає на долю діль-
ничних інспекторів.

У результаті «реформування» та «оптиміза-
ції» роботи міліції в Пісочині склалася, на мою 
думку, загрозлива ситуація, коли на 17 тис. до-
рослого населення припадає тільки один діль-
ничний інспектор. Ще по одному закріплено за 
с. Надточії та Рай-Оленівка.

Артем Фисун, ГО «Альтернатива»

15 грудня о 18:30 в Будинку органної 
музики (м. Харків) відбудеться благодійний 
концерт камерної музики. У програмі: Мо-
царт, Шуман, Хачатурян. Виконавці: лауре-
ати міжнародних конкурсів С. Дворніченко 
(Нью-Йорк,США) О. Дворніченко(Пісочин, 
Україна) та «Харків-квартет». 

Замовлення квитків за тел. 
(050)525 11 57, (067)573 71 03


