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Велодень в Пісочині – 2014 !
ГО – «Альтернатива» 29 червня 2014 р. запрошує мешканців 
Пісочина взяти участь у п’ятому ювілейному культурно-
спортивному заході «Велодень в Пісочині – 2014», присвяче-
ному засновнику Рижовського парку Павлу Івановичу Рижову.
У межах заходу відбудеться велоекскурсія для дорослих історич-
ними місцями селища та велозмагання для дітей до 18 років.
Збір о 10.00 навпроти навчального комбінату.
При собі (бажано) мати велосипед.
Переможця в групі до 18 років очікує приз – велосипед!

Запрошуємо до співпраці спонсорів та волонтерів.

Довідки за тел. 095-671-17-22

Записки мобілізованого
У зв’язку з фактичною воєнною агресією Російської Федерації 
в Крим та Луганську й Донецьку області в Україні була оголошена 
часткова мобілізація. ЗМІ повідомляють про 40 тис. мобілізованих. 
Для кожного мобілізація починалася по-різному. Розповім про 
свій досвід і власні враження. Тим більше, що раніше в Збройних 
Силах України я не служив, а закінчив військову кафедру.

Мобілізація для мене розпочалася 5 квітня, коли з Пісочинської 
селищної ради принесли повістку, що зобов’язувала мене прибути 
на 15.00 того ж дня до військкомату. Оскільки мене дома не було, 
то за отримання повістки розписалася теща.

На вказаний час прибути до військкомату я не встигав, бо був 
за 70 км від дому. Приїхавши додому, зателефонував за номером 
телефону, що був указаний у повістці. З’ясувалося, що це телефон 
військового комісара Харківського району, який мене привітав 
із зарахуванням до Національної гвардії та повідомив, що мені 
необхідно в той же день прибути з речами до військкомату. 
Під час нашої розмови з’ясувалося, що я офіцер, тож відразу 
народилося нове рішення: мені необхідно прибути з речами 
наступного дня на 8.00 ранку, оскільки зараз потрібні водії з числа 
сержантів та рядових.

Прибувши до військкомату, серед працівників цієї установи 
зустрів таких же мобілізованих, як і я сам, яких раніше при-
звали на службу для проведення мобілізації. Тут відразу помітив 
переваги свого офіцерського звання над мобілізованими солдатами 

та сержантами, бо мене прийняли відразу й запропонували 
стілець, а інших відіслали в коридор в чергу.

Місця в приміщенні військкомату було мало, оскільки, окрім 
Харківського райвійськкомату, там же розміщуються два рай-
військкомати м. Харкова. Тож реєстрацію новоприбулих про-
водили в дворі. Після вирішення всіх формальностей, мені 
повідомили, що тепер буду служити в Державній прикордонній 
службі України. Далі довелося чекати, доки набереться команда 
до частини, куди я направляюся. Доки чекав, мав можливість 
спостерігати за мобілізацією в «дії».

Кандидати на мобілізацію приходили, як правило, самі, але 
бували й такі, хто приходив з батьками, дехто приходив 
з дітьми, говорячи, що їх нема на кого залишити. Подекуди 
приходили матері мобілізованих, говорячи, що їхніх синів 
немає дома, що десь на заробітках, а зв’язку з ними немає. Були 
й такі, хто намагався «домовитися» з працівниками військкомату. 
Чим завершувалися ці перемовини, сказати важко. Принаймні, 
кількох мобілізованих, які пробували «домовитися», я пізніше 
бачив уже в своїй військовій частині – вони спокійно служили, 
виконуючи покладені на них обов’язки. Загалом, за деякою 
інформацією, приблизно із 60% осіб, які перебувають на обліку 
у військкоматах, втрачено зв’язок. Очевидно, саме через це пра-
цівники військкоматів, говорячи про мобілізованих, уживають 
слово «упіймали»: «упіймали офіцера», «упіймали двох сержантів 
і солдата».

Отже, о 14.00 я разом із двома супутниками та старшим групи 
виїхав з військкомату та, проїхавши кілька зупинок на метро, прибув 
до своєї частини. Там ми пройшли медичну комісію та психологічне 
тестування. Хоча комісія й тестування були досить примітивними, проте 
не всі проходили це випробування. Наприклад, для мене медична 
комісія полягала в вимірюванні тиску, зросту та ваги. Зауважу, що 
такий відбір подекуди призводив до того, що в військові підроз-
діли потрапили мобілізовані з гострими хронічними захво-
рюваннями, хворі на алкоголізм та наркозалежність; певна 
невелика кількість мобілізованих має проблеми з законом. 
Унаслідок цього батькам-командирам доводиться мати клопіт 
з такими вояками – когось треба госпіталізувати, когось доставляти 
на судові засідання…

Після проходження медкомісії видали нове обмундирування. 
Загалом до виданого одягу претензій не було ні в кого. Єдина 
проблема – це кількість та якість. Чоботи-берці я купив собі пізніше 
сам на ринку, оскільки у виданих ходити неможливо. Так само 



недостатньо однієї пари шкарпеток та трусів на рік. Тож дам 
пораду: якщо вас мобілізують, набирайте побільше шкарпеток 
та нижньої білизни, мило та миючі засоби, вологі серветки. 
До речі, офіцери, прапорщики, сержанти Державної прикордонної 
служби собі речі купують на ринку самі за власні кошти, оскільки 
там вони дешевші ніж ті, які видають на складі. Окрім одягу, видали 
речовий мішок та протигаз.

У день прибуття до військової частини мене було призначено 
на посаду. Уже з наступного дня я приступив до виконання 
своїх посадових обов’язків. «Приступив» – це досить гучно 
сказано, бо, насправді, ще впродовж двох тижнів до мене й таких 
же мобілізованих приглядалися. Іноді складалося враження, 
що командування не має уяви, що з нами робити, куди подіти.

Упродовж перших двох тижнів служби відбувалися такі-сякі 
навчальні збори: збирання-розбирання автомата, стрільби 
по мішенях, різні за тематикою заняття. Загалом, майже за три 
місяці я на стрільбах був двічі, вистрелявши близько 75 патронів. 
Ті ж із мобілізованих, хто потрапив у прикордонні підрозділи 
в Донецькій і Луганській областях, не мали й такої підготовки, 
щоправда, декому з них довелося вести бій уже не з умовним 
противником й стріляти не по мішенях, а брати участь у реальних 
бойових діях і виходити зі справжнього оточення. Однією 
з причин, чому мобілізовані мало стріляють на навчаннях – це ліміти, 
економія патронів.

Що стосується харчування, то й зі свого досвіду, й з розмов 
із мобілізованими з інших підрозділів Прикордонної служби 
скажу, що годують більш-менш пристойно, страви можна їсти, 
можна й наїстися, хоча, звісно, час від часу доводиться якісь про-
дукти (печиво, морозиво, кефір та ін.) купувати за власні кошти.

Через два тижні служби я уперше заступив на варту військової 
частини: мені вручили в руки автомат, бойові набої, прочитали 
інструкції. Сталося це якраз на Великдень. Спочатку серед 
мобілізованих, яким довіряли зброю, було мало, але з часом 
переважній більшості таки дали зброю й почали залучати 
до несення реальної служби. Якийсь відсоток мобілізованих 
виявився не готовим до несення військових обов’язків – тож їх 
залучають до «господарських» робіт: фарбування бордюрів, про-
ведення ремонтних робіт та ін.

Якщо спробувати намалювати загальний портрет мобілізованого, 
отримаємо наступне: чоловік 25-45 років, який не ховається від 
мобілізації. Як правило, це вже сформована, самодостатня, 
патріотично налаштована особистість. Серед мобілізованих, які 
зі мною служать, є кілька юристів, програмісти, керівники та топ-
менеджери підприємств, приватні підприємці, викладачі, тобто 
ті, кого можна назвати середнім класом. Чимало з мобілізованих 
придбали за власні кошти собі обмундирування, радіостанції, 
у різні способи допомагають частині. До певної міри можна 
твердити, що подекуди наші командири виявилися неготовими 
до командування людьми, які мають освіту, прибутки, рівень 
патріотизму вищі, аніж у них самих. У переважної більшості 
мобілізованих є родини. Чимало мають двох, трьох, чотирьох дітей.

Важливим питанням є матеріальне забезпечення мобілізованих. 

Залежно від посади та військового звання зарплата мобілізованих 
складає від 1 600 – 3 500 грн. А з червня додалася ще й премія 
близько 3 000 грн. Крім того, за законодавством, за мобілізованим 
упродовж року зберігається його робоче місце та виплачується 
середньомісячна зарплатня. Із досвіду: не всі підприємства зважають 
на такі норми закону: трапляється, що мобілізованого звільняють 
заднім числом або просто «забувають» платити. І це не залежить 
від форми власності. Знаю кількох мобілізованих, яким комер-
ційні підприємства, де вони працювали, продовжують зберігати 
робоче місце та виплачують щомісячно зарплату, а є комунальні 
чи державні підприємства, з яких звільнили призваних на службу. 
У такому випадку треба писати рапорт на ім’я командира частини, 
а далі законність буде відновлювати прокуратура. Якщо ж мобілі-
зовані працювали в «тіні», то питання вже складніше.

Як скоро мобілізованих звільнять з армії? За законом, звільнення 
починається після указу Президента про демобілізацію. На мою 
думку, це станеться після того, як буде зміцнено охорону кордону 
та будуть ліквідовані основні пункти терористїв у Луганській 
та Донецькій областях.

По роду своєї посади в військовій частині мені доводилося 
спілкуватися з батьками мобілізованих, які ставили питання: 
«Невже у нас немає гарно навчених і натренованих підрозділів, 
які зможуть знищити терористів? Чому наші 20-річні необстріляні 
сини повинні гинути?».

На жаль, доводиться говорити неприємну правду: існує міф, що 
з’являться спеціально навчені вояки, які знищать усіх ворогів. 
Вони не з’являться, у нашій країні їх у необхідній кількості 
просто немає. Фактично, у нас немає повноцінних ні Збройних 
Сил, ні Державної Прикордонної Служби, ні міліції. Є окремі 
боєздатні підрозділи, є досить велика кількість офіцерів, готових 
захищати державу. Але бракує сучасного озброєння, засобів 
захисту, бракує адекватного й відповідального командування та 
політичної волі вищого керівництва країни. Тому суспільству 
необхідно бути морально готовим до опору агресору, до захисту своєї  
Батьківщини, слід зрозуміти, що саме оці необстріляні хлопці під 
командуванням таких же ще необстріляних командирів можуть 
здобути ПЕРЕМОГУ. Але це буде не завтра, не через тиждень, 
не через місяць.

Пам’ятайте!

Нас, крім нас самих, ніхто захищати не буде.

Той, хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу!

ГО «Альтернатива»

Благодійний турнір
1 червня 2014 р. в День захисту дітей «ГО – Альтернатива» провела 
в Пісочині на стадіоні ім. П.П. Надєїна благодійний турнір з міні-
футболу серед команд громадських організацій. Мета проведення 
турніру полягала в тому, щоб зібрати кошти для купівлі оргтехніки 

2



для Пісочинської дитячої консультації.

Розпочалися змагання виконанням Гімну України, який заспівала 
Маргарита Павицька.

У турнірі взяли участь команди «ГО – Альтернатива» (Пісочин), 
«Євромайдан» (Харків) та команда представників громадських 
організацій м. Мерефи. І хоч періодично над гравцями лунав грім 
та йшов дощ, футболістам негода не заважала, а тільки додавала 
азарту.

Розпочався турнір матчем між командами «ГО – Альтернатива» 
(Пісочин) і «Євромайдан» (Харків), де в запеклій боротьбі перемогу 
здобула команда з Харкова. У перерві між матчами перед гля-
дачами та спортсменами Павло Нетеса розповідав про історію 
Пісочина, видатних пісочинців та їх досягнення..

Перемогу в турнірі здобула команда представників громадських 
організацій Мерефи, що була краще підготовлена та більш 
управна у поводженні з м’ячем. Здобувши дві перемоги, фут-
болісти з Мерефи забили найбільшу кількість голів, серед 
яких – найшвидший гол турніру.

Пам’ятний приз переможцям турніру вручив голова «ГО – Аль-
тернатива» Віктор Кисіль. Капітан команди переможців турніру 
Олександр Кислий подякував представникам «ГО – Альтернатива» 
за підготовку та проведення турніру й побажав подальших успіхів 
в організації гуманітарних заходів Пісочина та благодійних справах.

За результатами благодійного турніру було зібрано – 3 750 грн.

На жаль, так склалося, що в нас ушановують жінок чи дітей тільки 
раз на рік – у день їх свята. Ми вирішили відійти від такої «тради-
ції» – дітям треба допомагати упродовж року. На зібрані кошти 
було придбано монітор для комп’ютера та багатофункціональ-
ний апарат (сканер+принтер+ксерокс) для Пісочинської дитячої 
консультації.
11 червня оргтехніку було вручено колективу дитячої консультації.
Тепер батькам, які приходять зі своїми дітьми в дитячу консуль-
тацію, не треба буде шукати ксерокс, щоб зробити копії необхідних 
документів – це можна зробити на місці. А «ГО – Альтернатива» 
частково бере на себе витрати, пов’язані з обслуговуванням 
подарованої техніки.

Велика подяка Олександру Шевченку, Олександру Кислому 
та всім благодійникам, які долучились до цієї акції.

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

Щира подяка
Від імені всього колективу Пісочинської поліклініки висловлюю 
подяку громадській організації «Громадянське об’єднання – 
«Альтернатива»» за організацію благодійного турніру з футболу 
до Дня захисту дітей та подаровану оргтехніку – багатофункці-
ональний копіювальний апарат та монітор. Тепер наша дитяча 

консультація зможе якісніше та швидше надавати допомогу 
дітям та їх батькам.

Любов Канцедал, 
головний лікар Пісочинського ЦПМСД

Лілія Дурнєва – чемпіонка Європи з боксу! 

У Бухаресті (Румунія) завершився чемпіонат Європи з боксу 
серед жінок, в якому брала участь мешканка Пісочина Лілія Дурнєва, 
виступаючи у ваговій категорії до 81 кг. Наша землячка у фіналь-
ному поєдинку з рахунком 3:0 здолала місцеву боксерку Марінелу 
Раду, завоювавши золоту медаль.

«ГО – «Альтернатива»» вітає спортсменку з перемогою й бажає 
подальших успіхів, міцного здоров’я та нових перемог!

Обіцяти? Не звикати!
У жовтні 2013 р. на вул. Новоолешківській (сел. Пісочин) сталася  
пожежа, в результаті якої загинув пожежний, згоріли дві квартири 
багатоквартирного будинку, а сам будинок перестав бути придатним 
для житла.

Селищний голова О. Чернобай та його заступник М. Мельник пе-
ред об’єктивами республіканських та обласних телеканалів обі-
цяли, що за 2-3 місяці пошкоджені квартири будуть відремонто-
вані. Але минуло вже 8 місяців, а квартири – не відремонтовані. 
Більше того, квартири, що знаходяться поряд зі згорілими, тепер 
потерпають від підмокання внаслідок рясних дощів. 

Погорільці живуть у родичів або знімають квартири.

А що ж голова? Та нічого! Лідер районної організації Партії Регі-
онів О. Чернобай лише пояснює людям причини своєї бездіяль-
ності.

«ГО – «Альтернатива»» разом з погорільцями підготували звер-
нення до Харківської ОДА та прокуратури.

Чи потрібен Пісочину бездіяльний голова, який тільки обіцяє, 
шукає причини, щоб не знаходити вирішувати проблем?

Оксана Шпак, ГО-«Альтернатива»

Сила – в единстве!
12 апреля 2014 г. жители Песочина приняли участие во Всеукра-
инской акции «Единение во имя МИРА»: в 14:00 на шоссе Харьков-
Киев местные жители сформировали «Цепь Единения». Во время 
акции люди с национальной символикой выстроились вдоль 
дороги в колону и исполнили гимн Украины. Песочинцы дарили 
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прохожим улыбки и делились хорошим настроением, слушали 
музыку и раздавали ленточки с национальной символикой. 
Водители проезжавших автомобилей приветствовали  собрав-
шихся сигналами.
С Запада на Восток, с Севера на Юг мы показываем, что МЫ ВСЕ 
ЕДИНЫ и хотим МИРА!

Ольга Соколова, ГО-«Альтернатива»

Пісочин став чистішим!
12 квітня 2014 р. активісти «ГО – «Альтернатива»» спільно 
з ГО «Зеленый Фронт» та мешканцями Пісочина у межах Все-
української акції «Зробимо Україну чистою» провели прибирання 
сміття в сосновому бору на м-ні «Мобіль» та урочищі «Рижов-
ський парк». Незважаючи на прохолодну погоду, було зібрано 
близько 70 мішків сміття.

Наприкінці суботника учасники поласували смачною кашею 
та трав’яним чаєм.
У цей день велика кількість пісочинців наводила порядок біля 
своїх осель та на подвір’ях. Нам приємно бачити людей, яких 
турбує зовнішній вигляд Пісочина та стан навколишнього серед-
овища. Участь у суботнику взяли близько 100 пісочинців.
Щиро дякуємо всім, хто взяв участь в акції «Зробимо Україну чистою»!
Дякуємо партнерам та пісочинцям, які надали матеріальну допомогу 
для проведення заходу.

Кошторис заходу склав – 725,00 грн.

Фото заходу http://vk.com/album-19855793_193016094

Артем Фисун, депутат Пісочинської с/р

Семінари, конференції
Ефективність роботи громадських організацій та бізнес-асоціацій 
стала ключовою темою другого модуля програми Центру міжна-
родного приватного підприємництва («CIПE-Україна»), який 
відбувся 23 – 27 березня у Львові.

На захід завітали учасники з усіх куточків України (Крим, Київ, 
Дніпропетровськ, Калуш, Херсон, Вінниця, Харків, Одеса, Запо-
ріжжя). «ГО – «Альтернатива»» була представлена Артемом 
Костецьким та Дмитром Курілом.

Віктор Кисіль, ГО-«Альтернатива»

Контакти ГО «Альтернатива»: 
т. 0503025258, 0991171531, 0956711722
помічник депутата Харківської райради – 0954021329,
помічник депутата Харківської облради – 0951911733, 
помічник депутата Верховної Ради України – 0675776107, 
http://alternatyva-pisochyn.com.ua; 
е-mail: info@alternatyva-pisochyn.com.ua

Відпочивай, та про безпеку не забувай!
Розпочалися літні канікули, що завжди супроводжуються від-
починком школярів та їх батьків на водоймах. За інформацією 
ДСНС України в 2013 р. у Харківській обл., на водоймах утопилося 
68 осіб, серед яких – 5 дітей.

Звертаємо увагу батьків на те, що слід купатися тільки на облад-
наних пляжах, ознаками яких є:

1. обстежене водолазами дно;
2. обстежена глибина акваторії;
3. наявність рятувального посту;
4. рятувальна служба повинна мати засоби зв’язку, гучномовець;
5. санітарний контроль води;
6. обмежувальні буї на воді.

У сел. Пісочин цим вимогам більш-менш відповідає тільки пляж 
на території санаторію «Роща». Купатися ж в р. Уди навпроти 
м-ну «Мобіль» та інших водоймах селища небезпечно. На р. Уди 
вище за течією свої технологічні води скидає Курязький ДБК, 
трохи нижче за течією стікають фільтровані каналізаційні води 
з м-ну «Мобіль», а ще нижче – фільтровані каналізаційні води 
з м-ну «Надія». Крім того, ТЕЦ-5 з технологічною метою викорис-
товує воду р. Уди.

Шановні батьки! Проінструктуйте школярів щодо небезпеки 
вживання алкоголю, тютюнокуріння, наркоманії та купання 
в місцях, що для цього не призначені.

Бажаємо Вам гарного та мирного літа! 
Валентина Харченко, ГО-«Альтернатива»

Європа дивується
Наприкінці травня 2014 р. представники ГО «Зелений Фронт» 
(Харків) та представник ГО – «Альтернатива» Павло Нетеса 
зустрілися зі спікером Європарламенту із міжнародного спів-
робітництва Віолою фон Крамон. На зустрічі обговорювалися 
питання охорони природи в Харкові та області, можливість 
мораторію на видобуток сланцевого газу та діяльність громад-
ських організацій. Віола фон Крамон була здивована й обсягом 
роботи, яку щорічно проводить ГО – «Альтернатива», й тим, що 
громадська організація власним коштом друкує й поширює 
інформаційні матеріали «Альтернатива» та безоплатно їх поширює.

Павло Нетеса подарував спікеру Європарламенту Віолі фон 
Крамон декілька чисел «Альтернативи».

Ігор Гузенко, ГО «Зелений Фронт»
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