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Велодень в Пісочині – 2013 !

30 червня ГО «Альтернатива» провела культурно-спортив-

ний захід «Велодень в Пісочині». Уже традиційні велозмагання 

для дітей в урочищі «Рижовський парк» були доповнені вело-

екскурсією для дорослих історичними місцями Пісочина. Під 

час велоекскурсії було зроблено кілька зупинок, на яких розпо-

відалося про пам’ятні місця нашого селища: Савина гора (звідки 

з’явилась така назва та ким був господар цих земель); скіфські 

кургани (кому належали пісочинські могильники, яким більше 

2500 років, та що знайдено під час археологічних розкопок); 

Свято-Василівський храм (заснований 1670 р.); мальовничий 

сосновий бір на березі річки Уди (де можна було ознайомитися 

з історією ТЕЦ-5); Пісочинський музей історії (з переглядом фо-

тографій давнього Пісочина й ознайомитися з історичними ре-

ліквіями); урочище «Рижовський парк» з 300 літніми дубами (де 

учасники, гості й глядачі побачили виступи митців, послухали 

музику, посмакували смачним кулішем та чаєм з лісових квітів). 

Велоекскурсію, організовану депутатом Пісочинської с/р 

Фисуном Артемом, проводив молодший науковий співробіт-

ник Харківського історичного музею Пеляшенко Костянтин. 

Загалом в екскурсії взяли участь 37 велосипедистів, серед яких 

було проведено призову лотерею, де розігрувалися безкош-

товні квитки в РЦ «Шато Ледо». 

На велозмагання в урочищі «Рижовський парк» (подолання 

6 етапів з різним рівнем складності – «змійка», «трамплін», «бас-

кетбол», «вода» та ін.) зібралося 92 дітей від 4 до 17 років, які зма-

галися в трьох вікових групах за ТРИ велосипеди та багато інших 

призів. 

Переможці змагань «Велодень в Пісочині-2013» :

У молодшій віковій групі (4-7 років): 

1.  Супрунець Ірина (приз велосипед); 

2.  Котов Олег; 

3.  Венгерак Олександр 

У середній віковій групі (8-12 років):

1.  Нуреєв Ілля (приз велосипед);

2.  Новов Богдан;

3.  Золочевський Артем 

У старшій віковій групі (13-17 років):

1.  Портала Олександр (приз велосипед);

2.  Белінський Євген;

3.  Красовський Дмитро. 

Усі призери та учасники отримали подарунки від ГО «Аль-

тернатива» та партнерів.

Окремо були відзначені найшвидші на велозмаганнях ді-

вчата – Роговик Олександра, Григор’єва Тетяна, Рудич Єва, які 

отримали спеціальні призи.

Під час підрахунку голосів відбулася культурно-спортивна 

програма, в якій виступили:

Представник Державної служби надзвичайних ситуацій 

капітан Істомін Сергій, який провів лекцію: «Про безпеку 

дітей під час відпочинку»; поет Євтушенко Олександр чи-

тав чудові вірші; колекціонер Лейко Валерій презентував 

«Музей дитинства»; чемпіон світу Крикунов Кирило зі свої-

ми вихованцями показав майстер-клас з боротьби «Самбо»; 

співачка Павицька Маргарита, гурт «Legend Folium», дует  

Саєнко Юлія та Чіченьова Ольга виконували оригінальні та по-

пулярні пісні. 

Після концертної програми відбулася виставка робіт ві-

домого фотохудожника Оглобліна Володимира, на якій були 

представлені фотографії учасників та гостей «Велодень в Пісо-

чині-2013». Наприкінці виставки кожен учасник, який потрапив 

у кадр фотохудожника, отримав фото на згадку про свою участь 

у святі «Велодень в Пісочині».

Кошторис заходу «Велодень в Пісочині-2013 склав – 8 800 грн.

ГО «Альтернатива» висловлює подяку партнерам, які до-

лучились до організації заходу:  ПАТ «Харківська бісквітна фа-

брика»;  Розважальному центру «Шато Ледо»; рекламній агенції 

«Іріс»; депутату Харківської обласної ради Глушку Вадиму;  Хар-

ківській районній організації «Удар»;  фірмі «Квіточка» – офіцій-



ному представнику ТМ «Framezi» (Італія); правозахиснику Тес-

лі Анатолію;  Всеукраїнському комітету захисту української 

мови;  ДП «Автосервіс» ПАТ Курязький ДБК; Чечіну Ігорю. 

Окрема подяка хлопцям і дівчатам за щиру, безкорисливу 

допомогу в підготовці та проведенні заходу.

Щиро дякуємо ініціаторам велозмагань – Гончаренку Олек-

сію, Костецькому Артему, Мілушкіну Вадиму. 

Фото та відео заходу «Велодень в Пісочині-2013» знаходить-

ся за адресою:

h t t p : / / p i s o c h i n . a t . u a / n e w s / v e l o d e n _ v _

pisochini_2013/2013-07-01-285

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

Куди поділися гроші з бюджету Пісочина?
ГО «Альтернатива» продовжує відстеж увати виконання бю-

джету селища. 25 квітня 2013 р. на ХХІ сесії Пісочинської с/р VІ 

скликання було затверджено виконання бюджету в І кварталі 

2013 р.

Податкові надходження склали – 112,6%. Основні джерела 

надходжень до бюджету Пісочина – це податок на доходи фізич-

них осіб (відрахування із зарплатні), плата за землю та єдиний 

податок. 

Збільшення податкових надходжень – це єдина приємна но-
вина, бо друга складова бюджету – видатки (фінансування потреб 
селища) – продовжує зменшуватися. 

«Альтернатива» вже відзначала, що видаткова частина бю-
джету Пісочина в 2012 р. була виконана лише на 74,57% від за-
планованого. Результати першого кварталу показують, що ця 
тенденція зберігається й у 2013 р. Гроші знову кудись зникають. 

Пропонуємо основні показники недофінансування:
утримання селищної ради – 84,5%;
пожежна охорона – 84,5%;
дитсадки – 74,1%;
соціальний захист населення – 79,4%;
заходи із позашкільної роботи – 0%;
благоустрій – 56,9%;
музичні колективи і мистецькі заходи – 64,7%;
будинок культури – 84,3%;
навчально-тренувальні збори й змагання – 65,8%;
капітальний ремонт житлового фонду – 70%;
капітальні вкладення – 37,9%.
Загалом грошей вистачило тільки на 64,8% від запланованих 
потреб селища. 

Виникає питання: куди поділася решта?

Віктор Кисіль, голова ГО «Альтернатива» 

Коперфільд відпочиває!
У попередніх матеріалах «Альтернативи» ми вже інформували 

пісочинців про перекриття вул. Гоголя в сел. Пісочин шляхом вста-

новлення металевих стовпів.

За цей час представники ГО «Альтернатива» двічі зверталися 

до Пісочинської с/р та до Харківської міжрайонної прокуратури. 

Але ні місцева влада, ні прокуратура не діють, – і стовпи залиша-

ються на місці.

Цікавою реакцією на встановлення стовпів стала постанова 

РВ ГУУМВС України: з одного боку, міліція підтверджує, що вулиця 

перекрита, а порушників не знайдено, а з другого боку, найцікаві-

ше – шукати нікого не будуть, оскільки в таких діях «не вбачаються 

ознаки злочину». Таку відповідь підготував ст. лейтенант міліції 

С. Кухтін.

12 лютого 2013 р. ми звернулися до обласної прокуратури зі 

скаргою. 

Такі фокуси, які робить місцева влада та правоохоронці з тлу-

маченням законодавства України не зможуть перевершити ні Ко-

перфільд, ні брати Сафронови.

Коли матеріал уже був готовий, ми отримали від Пісочинської 

с/р лист № 816 від 01.04.13, де без посилань на якісь рішення се-

лищної ради зазначено: «…селищна рада та виконком не можуть 

односторонньо, проігнорувавши думку мешканців, прийняти рі-

шення про знесення стовпів, які обмежують рух транспорту». 

Отже, самовільне встановлення стовпів посеред вулиці закон-

не? Виходить, якщо, раптом, мешканці перегородять Полтавське 

шосе, вул. Клубну чи пров. Комарова «для зменшення руху тран-

спорту», то їх дії теж будуть законними і «знімуть напругу серед 

великої частини населення селища»?

Дивує бездіяльність Пісочинської с/р: якщо є звернення меш-

канців вул. Гоголя чи батьків школярів з проханням перекрити ву-

лицю шляхом встановлення металевих стовпів, то треба виноси-

ти це рішення на розгляд депутатів і приймати законне рішення; 

якщо ж до селищної ради письмово ніхто не звертався з таким 

проханням, то саме селищна рада має звернутися до міліції, суду, 

щоб усунути порушення закону.

ГО «Альтернатива»

«Альтернатива» домоглася ремонту те-
плових мереж

Довгий час ізоляція тепломереж, які постачають тепло до 

осель пісочинців була в незадовільному стані чи відсутньою вза-

галі. Через це втрати теплоенергії зі свого гаманця компенсували 

самі мешканці квартир із власного гаманця. Колишній власник те-

пломережі, Пісочинська с/р, якщо подивитися на товщину дерев, 

що виросли між трубами тепломережі, ніколи не проводила ре-

монт термоізоляції.

Представники ГО «Альтернатива» звернули увагу на цю про-

блему, вимагаючи від влади ремонту теплозахисного покриття на 

тепломережах сел. Пісочин. 

Більше року пішло на те, аби наші звернення до різноманітних 

інстанцій дали позитивний результат: відновлено теплоізоляцію 

тепломереж від ТЕЦ-5 до м-ну «Мобіль» та м-ну «Надія», почалися 

роботи з відновлення ізоляції тепломереж по вул. Гагаріна.

За повідомленням Департаменту житлово-комунального 

господарства та інфраструктури, відновлення ізоляції тепломе-

реж по вул. Гагаріна та вул. Крупської заплановано на 2013 р. в ме-

жах підготовки до осінньо-зимового періоду 2013-2014 рр. (лист 

№ 17-02/Н-1147).

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»
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О. Чернобай: «Найбільша цінність Пісочи-
на – НАШІ діти»

Кількість мешканців в Пісочині, Надточіях та Рай-Оленівці 

більше 24 тис. осіб, а кількість місць в дитсадках – 371. Чер-

га в дитсадки складає – 761 дитину (дані Пісочинської с/р на 

31.01.2013). 

Перед виборами можна було багато почути обіцянок про 

будівництво нових дитсадків у Пісочині. На жаль, після виборів 

народні обранці швидко забули про обіцяне. 

У журналі «Губернія» (2009 р., листопад, С. 26) тодішній 

голова Харківської РДА Олександр Нечипоренко (зараз по-

мічник-консультант народного депутата В. Кацуби) запевняв 

читачів, що м-н «Мобіль» в с. Пісочині активно розвивається, 

зростає рівень народжуваності та відбувається стабілізація 

соціальних настроїв. При цьому очільник району обіцяв побу-

дувати в Пісочині ще один дитячий садок та провести ремонт 

басейну й зимового саду в «Теремку» (м-н «Мобіль»).

Не відставав від нього в своїй передвиборчій програмі й 

нинішній голова Пісочинської с/р О. Чернобай, який обіцяв 

«…закінчити будівництво дитячого садка «Надія» за кошти се-

лищної ради та держбюджету…». У результаті – «за кошти се-

лищної ради та держбюджету…» двічі проведено обстеження 

технічного становища незавершеного будівництва дитсадка на 

м-ні «Надія», на що витрачено 60 243 грн. (листи № 23 та № 26 

від 17.04.2013). Висновок експертів ТОВ «Творча архітектурна 

майстерня «Арді-контур»» від 29.03.2012 р. наступний: «…За-

вершення будівництва необхідно виконувати до знову розро-

бленого нового проекту будівництва». Чому, з яких міркувань 

Пісочинська селищна рада відмовилася від розробки нового 

проекту дитячого садка на м-ні «Надія»? Невідомо! На жаль, 

будь-якої інформації щодо цього питання на сайті селищної 

ради немає.

Після цього 24 січня 2013 р. на сесії Пісочинської с/р у зв’яз-

ку з відсутністю ресурсів було прийняте рішення про «розби-

рання» недобудованої будівлі дитячого садка на м-ні «Надія». 

При цьому депутати ухвалили  «розробити… пропозиції щодо 

будівництва дитячого садку на мікрорайоні «Мобіль»» (лист 

№19 від 17.04.2013), для добудови якого потрібно близько 5 

млн. грн. 

Отже, виходить, – Пісочинська с/р на чолі з головою О. Чер-

нобаєм не планує будувати дитсадок на м-ні «Надія»? 

Більше того, в дитсадку «Теремок» ні зимового саду, ні ба-

сейну не буде, оскільки їх планують переобладнати під нові 

дитячі групи під час реконструкції в 2013 р., що збільшить мож-

ливості дитсадка лише на 100 місць. Зазначимо: реконструкція 

не вирішить проблему забезпечення місць в дитсадках на м-ні 

«Мобіль».

На жаль, на нашу думку, поки що вся робота Пісочинської 

с/р щодо забезпечення потреб громади в дитсадках обмежу-

ється розвішуванням по всьому селищу біл-бордів з написом 

«Найбільша цінність Пісочина – НАШІ діти». 

Цікаво, що на проект добудови до «Теремка» уже витрачено 

близько 300 тис. грн. й планується на ПРИБУДОВУ до дитячого 

садка витратити ще 5 млн. 309 тис. 61 грн. (Трибуна трудящих, 

2013 р., № 48). У той час для добудови дитсадка на м-ні «Надія», 

розрахованого на 250 місць, за словами експертів, які проводи-

ли технічний огляд, потрібно було близько 5 млн. грн.

Отже, Пісочинська селищна рада планує витратити на 100 

додаткових місць в «Теремку» ще – 5 млн. 309 тис. 61 грн., за-

мість добудови дитсадка на м-ні «Надія», розрахованого на 250 

місць за ту саму ціну? Переконані, таке використання народ-

них коштів є нераціональним, тим більше, що поява нових 100 

місць на чергу в 760 діток суттєво не вплине!

ГО «Альтернатива» вважає, що рішення Пісочинської с/р 

щодо «розбирання» недобудованої будівлі на м-ні «Надія» є 

несвоєчасним та недоцільним, яке відповідає інтересам «заці-

кавленого забудовника», а не інтересам громади. Подібна си-

туація була в селищі з прибудовою до Пісочинського колегіуму, 

будівля якого була у значно гіршому стані, але це не завадило 

завершити її добудову. Це наша особиста думка. 

Активісти ГО «Альтернатива» підготували листи до Харків-

ської ОДА, уряду України, Верховної Ради України, Президента 

України про необхідність скасування вищезгаданого рішення 

Пісочинської с/р про «розбирання» недобудованої споруди на 

м-ні «Надія».

Артем Фисун, депутат Пісочинської с/р

На батьківщині Іллі Рєпіна
6 липня 2013 року з ініціативи активіста ГО «Альтернатива» 

Артема Костецького спільно з партнерами РА «Іріс» була органі-

зована екскурсія до міста Чугуїв – батьківщини Іллі Рєпіна.

Учасники екскурсії відвідали художньо-меморіальний му-

зей ім. І. Рєпіна, в якому ознайомилися з життям художника, 

його роботами та завітали до художньої галереї, де побачили 

роботи сучасних митців – лауреатів премії ім. І. Ю. Рєпіна. 

Картинна галерея Рєпіна – найбільше зібрання робіт лау-

реатів премії ім. І. Ю. Рєпіна – залишила яскраві враження від 

перегляду. Зібрання розташоване в будинку, де був штаб вій-

ськових поселень ХІХ ст. Це приміщення зараз перебуває на 

реконструкції.

Вразив екскурсантів подорожній палац імператора, збере-

жений патріотами Чугуєва від знищення. У ньому відбулося чи-

мало видатних історичних подій історії Слобожанщини.

Найбільші захоплення викликала музей-садиба Іллі Рєпіна 

– будинок, де жили батьки художника. Саме в цьому місці він 

створив чимало своїх шедеврів. 

Закінчилась екскурсія смакуванням кулішу на березі Сівер-

ського Дінця, де добре відпочили та цікаво провели час в друж-

ній атмосфері.

Вікторія Дехтяр, ГО «Альтернатива»

Хутір Надточії 
За місцевою легендою, козак Надточій, який з іншими при-

йшов на пісочинську землю, не зміг владнати стосунки з товари-

шами й був змушений піти нижче за течію річки, де й заснував 
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У архівних документах 1777 р. знаходимо перші відомості 

про цей хутір, де говориться, що Надточії є власністю держав-

ного селянина Надточія, а єдиним військовим там був козак 

Павленко, землі якого знаходились південніше хут. Щербанів-

ського та у сел. Пісочині.

Згодом у документах 1804 р. описується, що хут. Надточії – 

володіння військових обивателів і державних селян, яке скла-

далося з 13 дворів, у яких було 53 мешканці чоловічої та 54 – 

жіночої статі. 

У записах 1824 р. вказується, що в Надточіях було вже 20 

дворів із 83 чоловіками й 89 жінками, жив протоієрей Андрій 

Прокопович та 2 двори державних селян – 8 чоловіків та 11 жі-

нок.

Записи 1844 р. говорять, що хутір нараховував 25 дворів – 

62 чоловіки та 71 жінка. Пізніше у «подворнім списку» за 1851 

р. хутір нараховував 26 дворів – 76 чоловіків та 67 жінок. Вони 

мали у своєму господарстві 25 волів, 33 корови та 2 вівці. Коней 

на хуторі не було.

Церковна «прибуткова відомість» за 1856 р. свідчить, що 

хут. Надточії мав 17 дворів з 68 чоловіками і 55 жінками. Врешті, 

за переписом 1922 року хутір мав 88 дворів, де мешкали 231 

чоловік та 271 жінка.

Поряд з Надточіями знаходились менш заселені хуторки, 

що адміністративно відносились до його складу. Час їх засну-

вання відноситься до заснування Надточіїв та слободи Пісочин.

Підготував Артем Фисун за книгою В.О.Черноморця «Іс-

торія слободи Пісочинської»…

«Альтернатива» в США
5 червня 2013 р. у Харкові представники громадських 

об’єднань зустрілися зі співробітником посольства США в Укра-

їні Паулою Осборн (Paula Osborn). 

Під час зустрічі були розглянуті питання функціонуван-

ня громадських організацій, екологічні проблеми, видобуток 

сланцевого газу в Україні.

Від ГО «Альтернатива» на зустрічі був присутній Павло Нете-

са, який подарував Паулі Осборн кілька примірників інформа-

ційних матеріалів «Альтернативи».

Артем Костецький, ГО «Альтернатива»

Кошти на благоустрій Пісочина. 
У першому кварталі 2013 р. із розділу «Благоустрій» Пісочин-

ська с/р здійснила такі видатки: 

оплата електроенергії – 91 732,74 грн.;

технічне обслуговування світлофорів – 8 219 грн.;

вивіз рідких нечистот – 17 820 грн.;

технічне обслуговування освітлювальних установ – 4 699 грн.;

надання автотранспортних послуг – 16 110 грн.;

поточний ремонт освітлення в будинку по вул. Набережна, 11 – 

68 773 грн.;

зимове утримання автодоріг – 50 254 грн.;

видалення сухостійних та аварійних дерев на кладовищі №2 – 

43 922 грн.;

лампи натрієві – 9 411,84 грн.;

поточний ремонт освітлення на сходових клітинах по вул. Квар-

тальній, 5/9 – 25 198 грн.;

висновок про технічний стан дитсадка на м-ні «Надія» –  

12 000 грн.   

Вітаємо з перемогою!
19 червня до Харкова прибули екіпажі міжнародного ре-

тро-раллі «The Great Motor Challenge», маршрут якого прохо-

див з Пекіна до Парижа. 

Із цієї нагоди харків’яни для гостей організували показові 

змагання місцевих ретро-автомобілів. Серед 21 екіпажу, що 

брали участь у змаганнях, першим до фінішу доїхав ретро-авто-

мобіль активіста «Альтернативи» Артема Костецького. 

Вітаємо Артема з перемогою й бажаємо подальших здобут-

ків і перемог!

ГО «Альтернатива» 

Франція відмовилася від видобутку слан-
цевого газу. 

      Про це заявив Президент Франції Франсуа Олланд у своєму 

виступі з нагоди Дня взяття Бастилії, зауваживши, що видобу-

ток газу методом гідророзриву може призвести до негативного 

впливу на навколишнє середовище й здоров’я людей та викли-

кати зміни історичного ландшафту. 

Як повідомляють українські ЗМІ, українська влада в січні 

2013 р. уклала контракт на видобуток сланцевого газу з компа-

нією SHELL на території Харківської та Донецької областей. При 

цьому учасники угоди звільняються від виплати основної ча-

стини податків. Обов’язковими платежами залишаються ПДВ, 

податок на прибуток і плата за користування надрами.

Підготував Павло Нетеса за матеріалами http://

azovpromstal.com/news/one/id/1888

Контакти ГО «Альтернатива»: 
т. 0503025258, 0991171531, 0956711722
помічник депутата Харківської райради – 0954021329,
помічник депутата Харківської облради – 0951911733, 
помічник депутата Верховної Ради України – 0675776107, 
http://pisochin.at.ua; е-mail: alternatyva_pisochyn@ukr.net
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