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Шановні пісочинці! 
Вітаємо ВАС 

із Днем Конституції 
та Святом Знань!

Свято дітей
6 липня 2014 року в сел. Пісочин «Громадянське 
об’єднання – «Альтернатива»» уже вп’яте про-
вело культурно-спортивний захід «Велодень в 
Пісочині – 2014».
У форматі «Велодня…» було проведено вело-
змагання для дітей (4 – 17 років) та велоекскур-
сія історично-пам’ятними місцями Пісочина для 
дорослих.
Переможці змагань «Велодень в Пісочи-
ні–2014»:
І Вікова група 4-8 років (2006-2010 р.н.)
1. Коваль Єгор
2. Яременко Тетяна
3. Жадан Ігор
ІІ Вікова група 9-12 років (2002-2005 р.н.)
1. Шевченко Олексій
2. Левін Руслан
3. Яремінець Максим
ІІІ Вікова група 13-17 років (1997-2001)
1. Попов Денис
2. Карбовський Валерій
3. Кабаков Данило
Група «дівчата»
1. Мірошникова Анастасія
2. Садрицька Поліна
3. Кушнаренко Олександра
Головний приз – велосипед – отримав – Попов Де-
нис.
Діти, які посіли перші місця, отримали фірмові фут-
болки від «ГО – «Альтернатива»».
Призери, які здобули другі та треті місця отримали 
в подарунок обладнання для велосипедів, м’ячі, те-
нісні ракетки та спеціальні призи від наших партне-
рів.
Наймолодший учасник змагань Данило Сабко 
отримав торт із зображенням велосипеда від кон-
дитера Ірини Пушкар.

Крім того, усі учасники змагань отримали солодощі 
від ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» та конди-
терських підприємств м. Харкова.
Під час підрахунку голосів в урочищі «Рижовський 
парк» відбулась розважально-пізнавальна програ-
ма, коли на сцені виступали учасники фестивалів 
«Червона рута» та «Тарас Бульба» – харківський 
гурт «Друге життя» (http://vk.com/druge_jittya), 
своїм талантом поділилася зі слухачами учасни-
ця фінальної частини телеконкурсу «Голос країни. 
Перезавантаження» чарівна співачка Анна Кор-
сун (http://vk.com/id13118375), а хлопці й дівчата 
зі школи UNICAR (Харкiв) продемонстрували свою 
майстерність із бразильського бойового мистецтва 
капоейра (http://capoeira.kharkov.ua/).
Представили свою діяльність видатні пісочинці: 
поет і письменник Олександр Мошна, який про-
читав свою сатиричну мініатюру та розповів про 
власні твори. Поет, філолог, викладач Олександр 
Євтушенко отримав подарунок від Євгена Не-
стеренка, який прочитав його поезії, після чого 
він презентував свої нові вірші, надруковані в 
місті Владивосток (РФ).
Краєзнавець, почесний громадянин Пісочина Ві-
талій Черноморець, який написав чотири книги 
про історію Пісочина, розповів про свою дослід-
ницьку роботу та відповів на запитання глядачів.
Майстер спорту міжнародного класу Кирило 
Крикунов розповів про свій шлях від початку 
тренувань до здобуття золотої медалі чемпіона 
світу з боротьби самбо, відповів на запитання 
глядачів, показав завойовані ним медалі (близь-
ко 50 медалей за 20 років спортивної кар’єри) 
(http://vk.com/feniks_sambo).
Завершилась культурна програма конкурсом 
ерудитів «Україна та українці», яку підготував 
Павло Нетеса. Конкурс мав форму своєрідного 
тестування на знання рідної історії на свіжому 
повітрі. Перемогу в конкурсі здобула Анастасія 
Мірошникова (м. Харків, школа № 80 ).
Усі бажаючі мали змогу ознайомитись із старо-
винним дзвоном (ХІХ ст.), що був виготовлений 
на ливарному заводі родини Рижових у Пісочи-
ні. Дзвін для експозиції на «Велодень в Пісочині 
– 2014» був наданий архімандритом Нестором, 
намісником Свято-Покровського монастиря м. 
Харкова за благословенням Високопреосвя-



щеннішого митрополита Харківського і Богоду-
хівського Онуфрія. Доставку та зберігання дзво-
на П. Рижова забезпечив депутат Пісочинської 
с/р Артем Фисун.
Кошторис заходу «Велодень в Пісочині-2014 
склав – 8 700 грн.
«ГО – «Альтернатива»» висловлює подяку парт-
нерам, які долучились до організації заходу: ГО 
«Зелений фронт», ПАТ «Харківська бісквітна фа-
брика», рекламній агенції «Іріс», депутату Хар-
ківської обласної ради Вадиму Глушку, правоза-
хиснику Анатолію Теслі, Станіславу Колєснікову, 
Юлії Іноземцевій, Костянтину Кітченку, Олек-
сандру Салащенку, Олександру Дацюку, Всеу-
країнському комітету захисту української мови, 
Художньо-меморіальному музею Іллі Репіна (м. 
Чугуїв), спортивному клубу для дорослих та ді-
тей «Fitness Gold».
Організація такого заходу – це важка та кропіт-
ка праця. Велика подяка всім, хто допомагав 
в організації та проведенні заходу: депутатам 
Пісочинської с/р Станіславу Шапарю, Артему Фи-
суну, Андрію Воронянському, активістам «ГО–
«Альтернатива»»: Людмилі Кісельовій, Олегу Ду-
бровіну, Вадиму Мілушкіну, Дмитру Курілу, Ользі 
Соколовій, Артему Костецькому, Андрію Фисуну, 
Олександру Надточію, Павлу Нетесі, Олексію Гон-
чаренку, Валентині Харченко, Оксані Шпак, Сергію 
Стукалову, Дмитру Кісельову, Марині Вишневець-
кій, Анастасії Рачкован, Яні Мащенко та активним 
мешканцям нашого селища: Юлії Мороз, Наталії 
Левіній, Євгену Нестеренку, Олександру Кісельову, 
Олександру Головку, Сергію Кулєшову, Сергію Ле-
віну, Марині Лаврентієвій, Юрію Фещенку, Павлові 
Гальченку, Людмилі Ганській, Дмитру Бутовичу, Ан-
дрію Яременку, Євгену Борисенку, Ользі Нестерен-
ко.
Фото та відео заходу «Велодень в Пісочині – 
2014» знаходиться за адресою: http://vk.com/
album-19855793_198506314 та на нашому сайті.

Віктор Кисіль, голова «ГО – «Альтернатива»»

Бюджетні тенденції
10 липня 2014 р. відбулася ХХХІ сесія Пісочинської с/р, 
де було затверджено звіт про виконання бюджету за І 
півріччя 2014 р.
Уперше за багато років у бюджеті селища з’явилася не-
гативна тенденція – на 448 тис. 80 грн. зібрано менше 
податків, аніж заплановано. У першу чергу скоротили-
ся надходження від єдиного податку з юридичних осіб 
(–63 789 грн.), за першу реєстрацію транспортних засо-
бів (–44 160 грн.), місцеві податки і збори (–25 910 грн.), 
зменшилися надходження від продажу земельних діля-
нок несільськогосподарського призначення (–205 344 
грн.).
Ці цифри свідчать, що населення стало менше купува-
ти транспортні засоби, скорочується кількість робочих 
місць…
Проблеми, що накопичувалися багато років поспіль, 
починають даватися взнаки.
Уже традиційно, як «ГО – «Альтернатива»» й прогнозу-

вала на початку бюджетного року, селищна рада не ви-
конує видаткову частину бюджету. 

Найменування видатків І півріччя 
2013

І півріччя 
2014

утримання селищної ради 81,7% 71,4%

пожежна охорона 93% 69,2%

дитсадки 83,9% 85,4%

заходи із позашкільної роботи 6% 54,8%

соціальний захист населення 90% 65,8%

благоустрій 53,8% 37,04%

оздоровлення дітей 25% 0%

будинок культури 68% 49,73%

капітальні вкладення 26% 32%

капітальний ремонт житлового фонду 33% 0%

навчально-тренувальні збори й 
змагання

62,4% 0%

будівництво доріг 66% 62,2%

Усього 59,1% 56,58%

Як можна бачити, Пісочинська с/р чомусь економить саме 
на розвитку дітей, соціальному захисті населення, ремон-
ті житлового фонду, будинку культури. Очевидно, треба 
більш ретельно, по-хазяйськи підходити до планування 
бюджетних видатків, реально оцінювати економічні мож-
ливості селищної ради.
Діти – це наше майбутнє! На дітях економити не можна!

Віктор Кисіль, голова «ГО – «Альтернатива»»

Безкоштовно SEX НА пляжі
Минулої осені команда В. Януковича почала переконува-
ти громадян України, що розпусна та безсоромна Європа 
знищить моральні устої нашого суспільства.
Так, дійсно, Європа – неоднорідна: багато людей зачаро-
вані картинами П. Пікассо, хтось заслуховується музикою 
С. Прокоф’єва чи Rolling Stones, насолоджується грою Л. 
Мессі… Але будемо відверті – вулиці «червоних ліхтарів» 
теж мають своїх відвідувачів, при цьому їх діяльність під-
порядкована закону й знаходиться під контролем справді 
непідкупної поліції. На вулиці «червоних ліхтарів» не по-
трапляють ані діти, ані підлітки.
«LESBI SHOW», «Эротический беспредел» PJ SHOW – 
TOPLES GO GO, «Девичник» (http://pesok-club.com/#!/page-
32). Ви думаєте, що такі афіші з оголеними дівчатами були 
розміщені в далеких амстердамах чи гамбургах? Ні, роз-
клеєні вони були на вулицях Пісочина – це так місцевий 
розважальний заклад зазиває відвідувачів на свої «шоу». 
Запрошують усіх, вікових обмежень на афішах немає!
ГО – «Альтернатива» поцікавилася думкою наших одно-
сельців про афіші, що запрошують на подібні «розваги».
Довженко І.П., учасник ВОВ: «Люди, які дають таку рекламу, 
не мають ні моралі, ні совісті. Мабуть, такі заклади відвід-
ують тільки хворі, розпусні та нікчемні люди. Не розумію, 
чому не було реакції селищних депутатів, голови О. Чер-
нобая».
Лебідь Л.Т., музикант, 30 років педагогічного стажу: «Я шо-
кована. Не можу повірити, що такі розваги пропонують у 
Пісочині. Це не еротика, не мистецтво – це збочення. Не-
вже батьки не знають, на які розваги можуть потрапити 
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їх діти, чому їх там навчать? У Пісочині вже вимерла вся 
інтелігенція?».
Людмила, мати 2 дітей, мешкає в Пісочині: «Я проти таких 
афіш. Це що мені меншій доньці доведеться пояснювати, 
що таке lesbi?»
Володимир, приватний підприємець, мешкає в Пісочині: 
«Поважаю еротику, але це збочення. Потрібно перевірити 
зміст афіш на предмет порушення закону. Дякую «Альтер-
нативі» за громадянську позицію».

Загальновідомо, що керує цим розважальним закладом 
жінка, жінка, яка очолює Харківську обласну громадську 
організацію матерів «Серце Матері». На сторінці цієї орга-
нізації написано, що вона сприяє покращенню становища 
жінок, матерів і дітей в суспільстві, підвищенню статусу й 
соціальної ролі сім’ї, жінки-матері в суспільстві, захисту 
материнства й дитинства (http://vk.com/sertsemateri).
Ми не виключаємо, що всі рекламні слогани на афішах – 
це, як кажуть, обмовка «за Фрейдом».

Павло Нетеса, ГО – «Альтернатива»

Влітку 2014 р. Харківська РДА проводила літератур-
ний конкурс. Диплом переможця за вірші «Прапор», 
«Конституція» та ін. зі збірки поезій «Край-дивограй» 
отримав наш земляк - поет Олександр Євтушенко. 
Щиро вітаємо митця й зичимо творчої наснаги! 

Стара влада, старі методи
5 травня 2014 р. представникам «ГО – «Альтернатива»» за-
телефонували обурені мешканці хутора Надточії та пові-
домили, що на вулиці Кільцевій відбувається, на їх думку, 
незаконний видобуток піску. Прибувши на місце за вказа-
ною адресою, ми побачили бульдозер з номерним знаком 
03796 АХ та автомобіль «Камаз» АХ 4671 СЕ, завантажений 
піском. Усю техніку зафіксували на фотоапарат, включаючи 
кузов «Камазу», завантажений піском. Загальновідомо, що 
вищезгадана техніка зберігається на подвір’ї депутата Пісо-
чинської с/р Миколи Волошка. Водіїв біля техніки не було.
Дочекавшись повернення водіїв, активісти дізналися у них, 
що пісок дійсно продається: при транспортуванні піску в 
Харків ціна складе 750 грн. Під час розмови на завантажен-
ня під’їхав іще один автомобіль «Камаз».
З’ясувавши обставини, представник «ГО – «Альтернатива»» 
подзвонив на номер 102 й викликав міліцію. Після прибуття 
міліції письмово було оформлено заяву з описом ситуації.
На жаль, ситуація із незаконним видобутком піску повто-
рюється з 2011 р. та нагадує події, які відбувалися біля за-
лізничної зупинки «Рай-Оленівки», коли під гаслом приби-
рання сміття з поля вивозили чорнозем, а головна дійова 
особа «борець із сміттям в сел. Пісочин» – знову депутат 
Пісочинської с/р Микола Волошко.
Після звернення до міліції, місцеві мешканці ще неоднора-
зово телефонували активістам «ГО – «Альтернатива»» й по-
відомляли про роботи із незаконного видобутку піску. «ГО 
– «Альтернатива»» звернулася до Пісочинської с/р і повідо-
мила помічнику селищного голови Андрієві Уманцеву про 
проведення, на нашу думку, незаконного видобутку піску 
за адресою: сел. Пісочин, вул. Кільцева. Після цієї розмови, 
техніка з місця видобутку піску виїхала.
Вам, читач, цікаво? Нам теж!

Отже, селищна рада та люди, що незаконно видобувають 
пісок, пов’язані між собою?
Висновок, що надала міліція після перевірки заяви від 
05.05.2014 р. про незаконний видобуток піску, «ГО – «Аль-
тернатива»» не задовольнив, тому ми звернулися зі скар-
гою до ГУ МВС України в Харківській області.

Артем Фисун, депутат Пісочинської с/р 

Трибуна депутата
Завалили поліцейських. Нещодавно піс-
ля ремонту дороги біля Свято-Василівського храму 
з’явилися дві перешкоди, що в побуті називаються «ле-
жачими поліцейськими». Усе б нічого, якби вони були 
встановлені згідно якихось норм, або хоча б за здо-
ровим глуздом. На жаль, обидва «лежачі поліцейські» 
встановлені на підйомі та будуть становити загрозу й 
незручності для автомобілістів у зимовий час. Крім 
того, вони високі й вузькі, майже як бордюр.
Активні люди ще до сесії Пісочинської с/р, що відбула-
ся 10.07.2014 р., проявили ініціативу та зібрали підпи-
си щодо усунення цього безглуздя. Під час самої сесії 
депутатам та голові Пісочинської с/р було поставлене 
питання: «Хто саме дав вказівку встановити «лежачі по-
ліцейські» в цьому місці?». Відповідь: «Це дорожники 
так поставили, їх треба прибрати відтіля» .
Наступне питання: «Чому біля школи № 2 відсутні «ле-
жачі поліцейські», хоча там вони більш потрібні». Від-
повідь: «Дорожники пообіцяли їх там встановити пізні-
ше». Пройшло більше місяця – а «віз і нині там»!
Це – «цирк на дроті»! Виходить, Пісочином керує не се-
лищна рада, а дорожники – вони встановлюють пере-
шкоди, де їм заманеться, дають обіцянки про строки 
виконання деяких робіт та інше.
Тому як депутат селищної ради, я прошу людей, які є 
відповідальними та контролюють процес ремонту до-
ріг, бути більш уважними, а саме встановити перешко-
ди там, де вони справді потрібні (біля СШ № 2 ), та перед 
встановленням подивитися хоча б в інтернеті, як вони 
виглядають конструктивно. Велика подяка людям, які 
взяли участь у обговоренні та активно висловили свою 
думку.
Ліфт – це космос? Якщо для ремонту ліфта 
потрібно мінімум два тижні, то так – космос! До мене 
звернулись мешканці будинку № 11, що по вул. Набе-
режній. Та поскаржилися, що в їхньому під’їзді вкрали 
нещодавно котушку ліфта, й коли ліфт відновить свою 
роботу, ніхто не може відповісти. Мешканці неоднора-
зово просили встановити нормальні двері та замок, що 
зможуть захистити ліфтове обладнання, але реакції ні 
з боку селищної ради, ні з боку Пісочинського ВУЖКГ 
не було.
Після вивчення питання, виявилося, що ЖЕК, який є «ко-
мунальним підприємством» і має право розпоряджати-
ся власними коштами, спочатку повинен отримати ви-
сновок від міліції та з ним піти в бухгалтерію селищної 
ради. І тільки після всього цього можна отримати ко-
шти для закупівлі запчастин до ліфту. При цьому мілі-
ція не поспішає з наданням відповіді, використовуючи 
повні десять днів, що їм дозволяє закон.
Отже, мешканці під’їзду повинні майже місяць ходити 
пішки через безгосподарність і неповороткість місце-
вої влади. От так оперативність!
Упродовж чотирьох років я написав чотири запити до 
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Пісочинської с/р з проханням заслухати на сесії звіт на-
чальника Пісочинського ВУЖКГ про виконані роботи та 
плани на майбутнє, але ще жодного звіту ані в усній, ані 
в письмовій формі ніхто не бачив і не чув, крім, можли-
во, селищного голови.

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

Премія
У малому залі Будинку рад відбулося засідання Комітету 
з присудження щорічних премій ім. А.С. Масельського в 
галузі культури і мистецтва, фізичної культури та спорту, 
молодіжної політики під головуванням тво заступника го-
лови ХОДА Івана Варченка.
Премію (3 тис. грн.) в галузі фізичної культури і спорту 
присудили нашій землячці – спортсменці основного скла-
ду відділення боксу Комунального закладу «Школа вищої 
спортивної майстерності» заслуженому майстру спорту 
України з боксу Лілії Дурнєвій.

Артем Костецький

Альтернатива forever
Приклад роботи «ГО – «Альтернатива»» користується популяр-
ністю в суспільстві та поширюються за межі Харківського району. 
24.07.2014 р. голова «ГО – «Альтернатива»» Віктор Кисіль, депу-
тати Пісочинської с/р Артем Фисун, Станіслав Шапарь провели 
семінар, присвячений проблемам місцевого самоврядування, з 
активом ГО «Деркачівська альтернатива» (м. Дергачі).

Костянтин Піддубний

Виставка
27 червня 2014 р. активістка «ГО – «Альтернатива»» Анас-
тасія Рачкован виступила співорганізатором виставки «На-
родна війна 1917 – 1932 рр.», що відбулася в Харківському 
планетарії. Основу виставки складає дослідницька робота 
Романа Круцика, який спільно з активістами громадської ор-
ганізації «Меморіал» документ за документом відновлював 
невідомі сторінки української історії. Цікаві думки щодо 
матеріалів виставки висловив поет, письменник Сергій Жа-
дан, провівши паралелі між минулим і сучасністю (http://atn.
ua/obshchestvo/neizvestnaya-narodnaya-voyna-v-planetarii-
otkrylas-istoricheskaya-vystavka).

Людмила Кісельова

Обмін досвідом
2-3 серпня 2014 р. до Харкова завітав Львівський міський голова 
Андрій Садовий із своєю командою ГО «Самопоміч». На зустрічі 
з представниками громадських організацій Харківщини він по-
ділився досвідом роботи. На круглому столі з Андрієм Садовим 

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

були присутні представники «ГО – «Альтернатива»» (Пісочин) та 
ГО «Деркачівська альтернатива» (Дергачі).

Дмитро Куріло

«Країна руками дітей» в Пісочині
Відомий філософ доби Відродження сказав: «Рослина без корін-
ня – всихає, людина без минулого – не живе». Саме тому метою 
проекту «Від Булави – до Балаклави» є відродження історичної 
пам’яті нашого суспільства через виховну роботу з дітьми.
Мистецький захід «Країна руками дітей», що проходив 26 липня 
2014 р. в Пісочині, подарував дітям незабутні враження. Близько 
40 дітей із Пісочина та Харкова навчалися різним формам худож-
ньої творчості. Відірвати дітей від майстер-класу з декупажу, ліп-
ки пластиліну та глини, колажу, квілінгу, малювання акриловими 
фарбами було неможливо. Крім того, на мальовничому березі р. 
Уди краєзнавець Назар Мельник в ігровій формі провів урок іс-
торії для дітей.
Наприкінці заходу діти підкріпилися ласощами й з новими 
силами радо дякували організаторам, скандуючи на весь 
голос: «Слава Україні!».
Будемо сподіватися, що цей патріотичний дух вони пронесуть 
через усе життя й передадуть своїм нащадками. Дуже дякуємо 
за допомогу волонтерам і митцям, які втілили в життя цю чудову 
ідею й забезпечили повний супровід дійства. Без наших добро-
вільних помічників ми би нічого не реалізували.
Українській нації жити!

Анастасія Рачкован

Шановні пісочинці! Укладайте договори на 
вивезеня твердих побутових відходів з КП 
«Пісочинське ВУЖКГ». Контакти: сел. Пісо-

чин, вул. Квартальна, 5/9; тел. 7421108, е-mail: 
pesochinpuzhkh@mail.ru

Шановні пісочинці! Щонеділі «Громадянське 
об’єднання – «Альтернатива»» проводить збір 

коштів для купівлі розвантажувальних жилетів 
(«розгрузок»), що так необхідні для військово

службовців Харківського прикордонного загону.
М-н «Надія»: 10.00 – 13.00 біля будинку 

по вул. Молодіжній, 2.
М-н «Мобіль»: 15.00 – 19.00 
біля супермаркету «ЄДА».

тел. 0956711722
Не будьте байдужі!

Доки ми допомагаємо армії – 
армія захищає наш мир!
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