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Вiтаємо 
з Новим роком 
та Різдвом Христовим! 

Мистецтво – не привілей для обраних! Ніхто з мит-
ців не стверджує своєї винятковості, обраності, але ніх-
то й не пояснить, як, коли, чому в людині пробуджу-
ється Божий дар і починається творче чародійство.

Із нашим земляком Олександром Євтушенком та-
ке поетичне пробудження сталося під час служби в 
армії, коли й були написані перші вірші. Після армії 
він вивчав філологію, викладав,… і весь час писав 
поезії, які показував друзям, колегам, знайомим.

Поштовхом до друку першої збірки творів стало 
знайомство з поетом-дисидентом, лауреатом Шев-
ченківської премії, нині, на жаль, покійним, Степа-
ном Сапеляком. Саме його авторитетна оцінка ста-
ла для Олександра вирішальною. Степанові Сапе-
лякові Олександр присвятив поезію «Весняна»:

Прийшла весна – на вулицю:
Весною все милується!
Он голуби цілуються – 
Весна іде по вулиці…
Весна – то без смеркання,
Весна – коли кохання…
Так як неначе від весни 
В свій час народяться сини – 
Коханнячко нагодиться!
І донечки народяться…
Весна! Весна на вулиці!
Цілуються? Цілуються!!!
Заплющиш очі як вві сні – 
Очам приємно! Від весни…

Хоча перша збірка «Край-Дивограй. Дитяча 
книжка для всіх» (2006) народжувалася важко, в 
творчих муках, але знайшла свого читача. Друга 
книга «Печаль одинака (гумор та сатира на всі сма-
ки)» (2007) «пішла» вже дещо легше. Як пише сам 

Олександр Євтушенко, «Печаль одинака» ще довго 
залишалася б у шухляді письмового столу, якби не 
фінансова допомога Олександра Дацюка та інших 
добродіїв. Зараз через невеликий тираж ці книжки 
стали вже раритетами.

Поетичний дар Олександра Євтушенка активно 
розвивається: його твори надруковані в альманахах 
«Пролісок», «Лава», «Жук», журналі «Непоседа», 
газетах. У цей час у далекому Владивостоці готу-
ється до друку альманах «Рыбный день», де будуть 
уміщені його вірші. 

Поезії Олександра народжуються глибокими й 
багатогранними. Він пише твори для дітей, любов-
ну лірику, філософські медитації, звертається до 
постмодерну. Особливо колоритними є його жар-
тівливі вірші, в яких присутня самоіронія, веселий 
жарт:

Хотів би якось мати… Хутірець,
Волів, корів, телят, свиней і… дудку.
Щоб як ішов – селом котилась чутка:
Іде хазяїн: пан і молодець...
А ще аби Господь дав молодицю – 
Було кому щоб над отим трудиться!

Добре вдаються Олександрові й переклади іс-
ландських, шведських та американських поетів на 
українську мову.

Цілком органічною й оригінальною є творча 
співпраця нашого земляка з художницею Ольгою 
Шинкарьовою, яка малювала ілюстрації до поезій 
Олександра, а він, у свою чергу, під враженням від 
її картин – пише вірші.

Олександр Євтушенко бажаний гість в поетич-
них клубах Харкова – при «Театрі на жуках», «Ска-
жений кактус», він постійний голова пісочинсько-
го «Літературно-мистецького клубу «Рижовський 

Вірші української душі
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парк» (Народна богема)».
Олександр – живе в Пісочині, викладає в коле-

джі при ХПІ, все сприймає так, як є:
Не питаю я у Неба:
– Що тобі від мене треба?
Вгору дурно не кричу:

Лиш страждаю… І мовчу!
Все сприймаю так, як є:
Що дають – те і моє… 

Тож ми бажаємо Олександру Миколайовичу на-
тхнення, нескінченної жаги до життя, нових тем та 
поетичних збірок!   

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

Шановні пісочинці! 
Розпочинається підготовка до 

формування бюджету селища на 
2013 рік, з пропозиціями 

благоустрою звертайтеся до 
місцевих депутатів та до 

активістів «Альтернативи»

14 грудня в Україні відзначається День вшану-
вання ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС.

У Пісочині мешкає не тільки багато ліквідато-
рів, але й переселенців із Чорнобильської зони. ГО 
«Альтернатива» вважає, що незалежно від обсягів 
виконаної роботи, часу, проведеного в зоні відчу-
ження, кожен з них вніс свою частку в ліквідацію 
найбільшої техногенної катастрофи сучасності. Са-
ме вони, ризикуючи власним здоров’ям, життям за-
хистили світ, дали йому шанс на безпечне життя.

На жаль, за останні п’ять років в Харківській об-
ласті, за даними громадських організацій, померло 
більше тисячі ліквідаторів, а загальна кількість 
зменшилась з 25 до 17 тисяч чоловік. При цьому ді-
юча влада, незважаючи на свої обіцянки й запев-
нення, продовжує скорочення чорнобильських 
програм, а замість подяки скорочує розмір пенсії та 
збільшує кількість перепон для отримання гаранто-

КОЖНОМУ НИЗЬКИЙ УКЛІН 
ТА ОСОБИСТА ПОДЯКА!

ваного соціального захисту ліквідаторів та пересе-
ленців.

У цей же час влада знаходить кошти на власні 
потреби. Так, наприклад, прем’єр-міністр України 
М. Азаров у 2011 р. при зарплатні 509 902,79 грн. 
отримав від держави ще й матеріальну допомогу – 
40 620 грн. (джерело – http://ipress.ua/news/).

Шановні ліквідатори! Щиро дякуємо за подвиг, 
який ВИ здійснили ціною власного життя заради май-
бутнього! ВАШ вчинок нащадки не забудуть!

Валентина Харченко, ГО «Альтернатива» 

У 2012 р. представники ГО «Альтернатива» взя-
ли участь у низці конференцій, семінарів, проектів; 
провели зустрічі з журналістами, політиками 
представниками міжнародної громадськості.

У квітні відбулася зустріч активістів ГО 
«Альтернатива» із Генеральним секретарем 
Світового конгресу українців Стефаном Романі-
вим (Австралія). 

Доволі насиченим був травень: П. Нетеса висту-
пив з доповіддю на прес-конференції для молодих 
журналістів академії Deutsche Welle. У тому ж міся-
ці за участю журналістки з ФРН та П. Нетеси було 
знято сюжет про крадіжки чорнозему з полів Пісо-
чина. Сюжет з’явився на німецькому телебаченні.

У межах проекту Terra project (www.terrapro-
ject.net) італійський журналіст Сімоне Донаті 
(Simone Donati), який вивчав стан сільськогоспо-
дарських земель Бразилії та Ефіопії, спільно з П. 
Нетесою проводили зйомки з полів пошкодже-
них розкрадачами чорнозему.

На початку жовтня П. Нетеса разом із представ-
никами ХОГО «Зелений Фронт» зустрівся з лідером 
Союзу охорони природи Баварії (ФРН) Андре Він-
келем (André Winkel).

Із 20 по 23 листопада в Варшаві та Кракові пред-
ставники Професійного інституту файндрайзингу, 

«АЛЬТЕРНАТИВА» INTERNATIONAL Фонду «Демократичні ініціативи», руху «Чесно» 
та ГО «Альтернатива» обмінювались досвідом з 
польськими громадськими організаціями. Артем 

Костецький поділився досвідом роботи зі збору ко-
штів для проведення спортивних, культурних захо-
дів, видання «Альтернативи».

При кожній зустрічі із іноземними гостями ми 
дарували примірник «Альтернативи».

Станіслав Шапарь, ГО «Альтернатива»
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У зв’язку з формуванням бюджету пропонуємо 
включити пропозиції пісочинців на наступний 
2013 рік:

завершити розробку проекту й розпочати бу-
дівництво школи на м-ні «Мобіль»;

добудувати прибудову дитячого садка «Тере-
мок» на м-ні «Мобіль»;

побудувати: по 2 спортивних майданчики на 
м-нах «Мобіль» та «Надія»; водовідведення дощо-
вої води на м-ні «Мобіль»; гасії швидкості на м-нах 
«Мобіль» та «Надія» та встановити знаки обмежен-
ня швидкості; 

розробити: проект реконструкції дитячого сад-
ка на м-ні «Надія»; програму облаштування «цер-
ковного ставка»; проект спортивного комплексу в 
сел. Пісочин, визначити земельну ділянку; проект 
будівництва стадіону на м-ні «Мобіль»; 

облаштувати: місця для вигулу тварин та забез-
печити їх попереджувальними табличками; пішо-
хідні переходи: через пров. Шевченка біля АТБ, че-
рез автомагістраль Київ-Харків біля виїзду з вул. 
Клубної та через автомагістраль Київ-Харків між 
заправками по вул. Полтавське шосе, 208; зупиноч-
ні павільйони на кінцевих зупинках маршрутних 
таксі, розмістити розклад руху автобусів та відпо-
відні знаки; зупинку біля супермаркету АТБ; 

побудувати пішохідні доріжки: уздовж доріг, 
що ведуть до Пісочинської ЗОШ № 2 та Свято-
Василівського храму; від пров. Транспортного до 
вул. Гагаріна; по вул. Полтавське шосе від № 271 
до №275; по пров. Кропивницького та встановити 

АЛЬТЕРНАТИВА ПРОПОНУЄ освітлення; від вул. Полтавське шосе, 224 до вул. 
Харківської;

розширити проїжджу частину вул. Клубної (на-
впроти Пісочинського колегіуму), вирішити питан-
ня з місцем для стоянки автомобілів біля стадіону; 

провести ремонт під’їзних шляхів до цвинтаря 
№1 Пісочинського КП «Ритуал-сервіс»: по вул. Зе-
леній від будинку №6, далі від цвинтаря №1 по пров. 
Кар’єрному до вул. Полтавське шосе №303 аж до 
Київської траси, та навкруги самого цвинтаря.

забезпечити ремонт магістралі водогону по 
вул. Некрасова.

провести поточний ремонт дороги по вул. Харків-
ській та вул. Коцюбинського (сел. Надточії);

виготовити карту Пісочина та встановити ін-
формаційні щити з картою Пісочина на м-нах «Мо-
біль», «Надія», на в’їздах до Пісочина.

У березні 2012 р. «Альтернатива» №18 висло-
вила пропозиції щодо благоустрою Пісочина. 
Частина з них виконана: 

побудовано пішохідну доріжку від буд. № 17 по 
вул. Шевченко до буд. №11 по вул. Набережній;

заасфальтовано пішохідну доріжку від вул. Пол-
тавське шосе, 224 до вул. Харківської;

заасфальтовано дорогу між будинками по вул. 
Чапаєва, 56/2 та 56/3;

облаштовано теплі вбиральні, каналізацію та во-
допровід для ЗОШ №2.

Висловлюємо вдячність Пісочинській селищній 
раді за конструктивну співпрацю!

Фисун Артем, ГО «Альтернатива»

15 грудня 2012 року в залі будинку органної му-
зики з ініціативи корінного пісочниця, музиканта, 
лауреата міжнародних конкурсів Сергія Дворнічен-
ка, який зараз мешкає та працює в США, відбувся 
благодійний концерт камерної музики. На концерт 
були запрошенні діти пільгового контингенту та 
діти-сироти з Харкова, Мерефи, Люботина та сели-
ща Високе; загалом близько 100 дітей.

Концерт був організований головою ГО «Добра во-
ля» Костецьким Артемом Сергійовичем, завдяки актив-
ній підтримці департаменту культури Харківської місь-
кої ради та громади селища Пісочин. Велика подяка за 
активну позицію та допомогу депутату Пісочинської с/р 
Кощію Віктору а також керівництву ПВКФ «Лоск» та 
ДП «Автосервис» Курязського ДБК за надання фінан-
сової та транспортної підтримки. Окрема подяка депу-
тату Харківської обл. ради Глушку Вадиму Олексан-
дровичу за організовану медіа-підтримку заходу.

Дякуємо всім хто прийшов на концерт та зробив 
благодійний внесок на подарунки до Дня св. Миколая 
для дітей-сиріт.

Музикант Харківського національного Академічного 
оперного театру ім. Лисенка М. В. Олександр Дворніченко

КОНЦЕРТ ДЛЯ ДІТЕЙ ОСТАТОЧНА ПЕРЕМОГА
За виборчими баталіями якось зовсім забулася 

важлива подія, яка сталася 16 липня 2012 р. Саме 
тоді Харківський окружний адміністративний суд 
виніс постанову, якою визнав незаконним та скасу-
вав рішення ХХV сесії п’ятого скликання Пісочин-
ської селищної ради від 15.01.2009 р. «Про затвер-
дження проекту землеустрою щодо відведення зе-
мельної ділянки площею 0,6146 га АТЗТ «Курязь-
кий домобудівний комплекс»».

Харківська міжрайонна прокуратура з нагляду за 
додержанням законів у природоохоронній сфері сво-
їм листом від 09.10.2012 р. підтвердила, що постано-
ва набула законної сили.

Усі ці інстанції довели: Пісочинська селищна рада 
перевищила свої повноваження й незаконно виділила 
територію урочища «Рижовський парк» під забудову. 
Отже, тепер парк існуватиме.

Ось так буденно закінчилася трьохрічна боротьба 
ГО «Альтернатива» за збереження Рижовського пар-
ку, який уже більше сотні років є візитною карткою 
Пісочина. Без парку Пісочин втратить свою непо-
вторність, оригінальний вигляд.

Позаду – величезна робота: більше 1000 підписів пі-
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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.

сочинців, зібраних на захист парку, сотні звернень до 
різних органів влади, акція протесту «Сухарі для вла-
ди», проведена спільно з ХОГО «Зелений фронт», 
статті в газетах та електронних ЗМІ, телевізійні репор-
тажі, звернення до прокуратури, кілька судових справ. 

Попереду теж важка й тривала робота – робота над 
клопотанням про надання урочищу «Рижовський 
парк» статусу державної природоохоронної території.

Здобута перемога – це спільна робота багатьох 

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ
С 2009 г. между Песочинским поссоветом и А. 

Гашимовым, владельцем торговых павильонов возле 
домов по ул. Молодежная, 1 А и ул. Квартальная, 17 
проходят споры о законности их установки. Дела расс-
матриваются в судах. Кроме юридической составляю-
щей этого спора, существуют еще социальная – жители 
близлежащих домов (ул. Молодежная, 1 А, ул. Квар-
тальная, 17, ул. Квартальная, 14) высказывают претен-
зии по поводу работы указанных выше торговых точек. 

По информации жителей, торговые павильоны, 
арендуемые у А. Гашимова, работают круглосуточно, 
продают алкоголь и сигареты несовершеннолетним. 

Инициативная группа жильцов обратилась к Л. Усти-
новой с просьбой представлять и защищать их интересы 
в этом вопросе во всех органах государственной власти. 
Это право подтвердил и Песочинский поссовет и выдал 
доверенность Л. Устиновой.

Активную деятельность Л. Устиновой А. Гашимов рас-
ценил как нанесение ему морального ущерба на сумму в 
20 000 грн., с чем и обратился в суд с исковым заявлением.

После выхода на ТРК «Украина» (03.12.12) 
программы «Критична точка», в которой была рассмо-
трена эта проблема, А. Гашимов поднял в суде сумму 
нанесенного морального ущерба до 100 тыс. грн.

10 января 2013 г. в 14.30 в Харьковском районном 
суде состоится рассмотрение этого вопроса.

Просим поддержать Л. Устинову морально и при-
ехать на слушание дела.

Инициативная группа

Вітаємо! Курила Олександра Петровича та Кісельову Людмилу з Днем 
народження! Бажаємо міцного здоров’я, творчої наснаги й довгих років життя!

людей. Однак хочеться особливо виділити величез-
ну роботу Валентини Борисівни Харченко, яка сво-
єю енергією, наполегливістю надихала людей на 
роботу зі збереження парку. Важко переоцінити й 
роботу Павла Дмитровича Нетеси, який особисто 
написав десятки звернень та брав участь у якості 
третьої особи в судовому засіданні! 

Низький ВАМ уклін!
Олег Дубровін, ГО «Альтернатива»

ПОРАДИ ВІД АЙБОЛІТА
Сказ («бешенство» – рос.) – це заразна й небезпечна 

для життя хвороба, що передається через укуси та об-
слинення тваринами, найчастіше котами та собаками.

Якщо вас укусила будь-яка тварина, то негайно про-
мийте місце укусу розчином води з господарським ми-
лом, а краї укусу обробіть 70% спиртом або 5% настой-
кою йоду. Після цього негайно зверніться до лікаря, 

щоб розпочати курс щеплень, та дотримуйтеся його по-
рад.

Запам’ятайте: тільки регулярне щеплення вашої до-
машньої тварини проти сказу врятує вас і вашого улю-
бленця від захворювання. Щеплення є безпечним для 
тварини. 

Ветеринарна лікарня знаходиться за адресою: сел. 
Пісочин, вул. Транспортна, 20.

Час роботи: понеділок – п’ятниця (8.00 – 16.40), су-
бота (8.00 – 12.00)

Тел.: 7421512, 7421514, 0661113592 (Ярослав)
Послуги платні.
Цілодобово тваринам можуть надати допомогу за 

адресою: м. Харків, вул. Нариманова, 1А, ветклініка 
«Дружочек», тел. (057) 756-56-58, 063-052-18-72

Людмила Кісельова, ГО «Альтернатива»

НА ПАРКАНІ, НА САРАЇ...
Змінюється країна, змінюється Пісочин, змінюємося 

ми. Незмінними залишаються різнокольорові об’яви, 
що розклеєні на стовпах, парканах, деревах, під’їздах, 
будь-де! Розміщують їх і приватні особи, й організації.

Звичайно, це додає привабливості селищу, але чи є 
інші варіанти розміщення такої інформації? 

У Пісочині можна знайти один-два щити для розмі-
щення безкоштовних об’яв, але цього замало. Потрібно 
не менше 20 щитів чи колових тумб, напівтумб. Форма 
не так важлива – значення має естетична складова, функ-
ціональність, довговічність та місце розташування. 

Такі щити чи тумби для безкоштовних оголошень 
можна розміщувати в людних місцях, в кожному 
під’їзді. Кошти на виготовлення щитів можна передба-
чити в статті «Благоустрій» бюджету Пісочина, як це, 
наприклад, відбулося з виготовленням ємностей для 
збору пластикової тари. 

І тільки після таких заходів можна розпочинати 
боротьбу з тими, хто розміщує оголошення, де заманеться.

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р


