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ЗВІТ ПРО ДОПОМОГУ АРМІЇ
Ушосте представники «ГО–«Альтернатива»» спільно з 

мешканцями Пісочина зібрали кошти на потреби Зброй-
них Сил України. Сума зібраних коштів – 3104,00 грн.

Відео підрахунку коштів: https://www.youtube.com/
watch?v=vD7RqJvzAP4

12 січня 2015 року пісочинцю Юрію, який служить у 
92 механізованій бригаді було передано валянки, кожухи, 
ватні штані, каремати, спальник та продуктовий набір (ма-
карони, гречка, печиво, сигарети, чай, кава).

19 січня Станіслав Шапарь та Анатолій Мотчаний до-
ставили допомогу стрілецькому полку 92 бригади: термо-
білизна (12 комплектів – 1440 грн.), валянки-бурки (10 пар 
– 700 грн.), перчатки (15 шт. – 210 грн.), а також матраци, 
ковдри, светри, спальники та сигарети.

23 січня розвідникам 92 бригади було передано комп-
ресор (618,44 грн.).

Витрачено – 2 968,44 грн., залишок - 135,56 грн.
Зараз потреба в теплих речах та військовому оснащен-

ні, першочергово військові потребують: засоби зв’язку; 
оптичні прилади; планшети з 3G навігацією; тепловізори; 
буржуйки; бензопили; набір інструментів; клейонка; тер-
моси; спальники; каремати; светри й теплі штани; рука-
вички; шапки; зимові берці; медикаменти; харчі тривалого 
зберігання.

Пораненим бійцям, які знаходяться на лікуванні у Хар-
ківському госпіталі, потрібні звичайні речі: біла постільна бі-
лизна; сланці гумові (р. 42-46); будь-який теплий одяг; труси-
боксерки (р. 48-56); футболки; господарське мило; сигарети; 
мобільні телефони.

Збір допомоги:
М-н «Надія»: 10.00 – 13.00

М-н «Мобіль»: 13.30 – 17.00
Хто бажає допомогти грошами на придбання вищезазначе-

них речей картка Приватбанку No5168757262383203 
Кисіль Віктор

тел. 095-671-17-22
Доки ми допомагаємо армії – армія захищає наш мир!

Бережіть мир допомагайте армії!

Самое главное достояние Песочина – это люди, 
которые в нем живут. В следующем выпуске 

«Альтернатива» интервью с жительницей Пе-
сочина и участницей шоу «Україна має талант», 

«Х-фактор – 5» Валерией Симулик.

НА СВЯТА – В ПРИКАРПАТТЯ!
Цьогорічні різдвяні свята залишаться незабутніми 

для громадських активістів із Дергачів, Мерефи, Харко-
ва та активістів «ГО – «Альтернатива»». На запрошен-
ня побратимів білше 50 активістів (дорослі та діти) з 
5 по 10 січня зустріли Різдво в селах Шепарівка, Ценява, 
П’ядики, Велика Кам’янка, Печеніжин Коломийського ра-
йону Івано-Франківської області. Наші друзі розмістили 
усіх в родинах місцевих мешканців.

Переважна більшість слобожан уперше побували в При-
карпатті.

Частина І Святвечір та Різдво
Святвечір ми зустрічали в родинах коломийців. Увесь 

день перед Різдвом усі постяться, можна вживати тільки сиру 
воду. Увечері 6 січня після появи першої зірки за столом зби-
рається вся родина. Господар під стіл кладе сокиру, сіно, а під 
обрус – часничину! На столі запалюються свічки, ставляться 
дванадцять пісних страв, головною з яких є кутя. Кутя – зваре-
на пшениця з маком та медом – сакральна страва, її готують та 
смакують тільки на різдвяні свята.

Коли усі зібралися за столом, господар виголосив не-
величку промову, прочитав молитву, побажав веселих 
свят. Вечеря починається зі споживання куті, а далі пере-
ходять до інших пісних страв. Проте на Святвечір головне 
не їжа, а духовне єднання. Тож дуже символічно, що при-
карпатці та слобожани в цей передріздвяний вечір стали 
єдиною родиною.

Після вечері прийнято йти вітати батьків, залишаючи 
святковий стіл неприбраним, щоб душі померлих родичів 
почастувалися та святкували Різдво разом із живими на-
щадками – родом.

Ранок 7 січня розпочався з відвідин різдвяної літургії в 
місцевій церкві. Після служби Божої усі присутні виходили 
на вулицю й співали колядки. Із обіду усміхнені, одягнені 
в вишиванки колядники обходили домівки односельців 
і бажали всім здоров’я, щастя, довголіття. Святкова ко-
ляда не минала жодної хати, а кількість та краса колядок 
зачаровувала. Не привітати господаря зі святом – обра-
за! У громаді колядників усі рівні – і пенсіонер, і лікар, і 
директор школи, і сільський голова, і робітник, і підпри-
ємець… Різдвяні свята очікувані, бажані, вони примирю-
ють, об’єднують людей, єднають громаду.

Гроші, якими господарі винагороджують колядників, 
у 2015 р. використають для потреб церковної громади та 
допомоги бійцям АТО.

Прикарпатці народні традиції не підтримують – вони 
ними живуть! Глибинні духовні традиції українського народу 
поважають і старі, й молоді. У цьому ми пересвідчилися 8 січ-
ня під час поїздки до Яремче, коли бачили, як в кожному селі, 
містечку ходять різні за чисельністю вертепи та колядницькі 
громади, як святково одягнені люди йшли вітати зі святом 
свої знайомих, родичів. Учергове пересвідчилися в цьому 
й під час фестивалю шкільних вертепів, куди нас запросили 

Учітеся, брати мої, думайте, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь!



організатори. Вертеп – це театралізоване дійство, яким віта-
ють із Різдвом. Він має обов’язкових канонічних персонажів, 
але тексти поздоровлень-віншувань учасники вертепу мають 
свої, індивідуальні.

Вертеп, поряд із традиційними сценами, не минає подій 
сьогодення, тому цар Ірод інколи мав путінську подобу, об-
личчя особи, що принесла зло не тільки на українську землю, 
а й на весь світ.

Запропонована організаторами програма дала можли-
вість харків’янам познайомитися з життям краю, помилува-
тися краєвидами Карпат. Крім того, кожен мав можливість 
відвідати Коломию, її церкви, музеї, серед яких є унікальний 
музей української писанки.

У свою чергу, не залишилися в боргу й слобожанці – 
подарували коломийцям копію експозиції «Народна ві-
йна», присвячену опорові українців Центральної, Східної 
та Південної України радянській владі в 1920-30-их рр.. 
Чимало цікавих фактів про цю боротьбу навів Олександр 
Шевченко. Велику зацікавленість слухачів викликала роз-
повідь Валерія Лейка про трипільську культуру, залишки 
якої віднайдені на Коломийщині.

Феєричною та веселою 9 січня була спільна вечеря 
організаторів та гостей. Господарі знову здивували умін-
ням створити товариську атмосферу, в якій незнайомі 
люди почували себе вільно та невимушено. Майже весь 
вечір присутніх надихав своїми піснями коломийський 
співак Любомир Згурський. Усі охочі змогли випробувати 
власні можливості гри на унікальному інструменті – гір-
ському ріжку. Завершилася вечеря спільним виконанням 
українських народних пісень.

10 січня після обіду ми вирушили додому. Якщо ми їхали 
в Коломию до друзів, то поверталися від родичів. І хай кров-
ної рідні ніхто з нас там не має, проте всі ми усвідомили, ми 
– рідня, один рід. Нас єднає приналежність до великого укра-
їнського народу.

Павло Нетеса

ДИТЯЧИЙ САДОК ПІШОВ З МОЛОТКА!
Пісочинська с/р на аукціоні продала дитячий садок 

(м-н Надія) за 243 000 грн. на будматеріали.
27 січня 2015 р. ХХХVІІІ сесія Пісочинської с/р прийня-

ла рішення надати дозвіл на розробку містобудівної доку-
ментації для будівництва дитячого садка та інших соціаль-
них об’єктів на м-ні «Надія».

Зі слів помічника голови селищної ради, територія 
буде використовуватися виключно за цільовим призна-
ченням та з дотриманням усіх законних процедур, а най-
ближчим часом з цього питання будуть проводитись гро-
мадські слухання.

Керівництво селищної ради упродовж кількох остан-
ніх років постійно нав’язувало ідею знесення недобудо-
ваної будівлі дитячого садка та будівництва на його місці 
багатоповерхівки з дитячим садком на першому поверсі, 
що суперечить чинному законодавству.

Отже, «ГО – «Альтернатива»» прослідкує за тим, щоб 
у «містобудівній документації для будівництва дитячого 
садка» на м-ні «Надія» було передбачено саме дитсадок та 
інші соціальні об’єкти, а не багатоповерхові будинки.

Запрошуємо мешканців м-ну «Надія» долучитися до 
обговорення. Про час та місце проведення громадських 
слухань буде повідомлено окремо.

Депутат Пісочинської с/р Артем Фисун

СЛОВА, СЛОВА…
У «Пісочинських вістях» (С.1-2, серпень – вересень 2014 р.) 

уміщено звіт про роботу пісочинського селищного голови О. 
Чернобая з вересня 2013 р. по вересень 2014 р.. Чому голова 
вирішив прозвітувати, фактично, за два бюджетних роки, ска-
зати важко. Очевидно, щоб вразити виборців тим, «як багато 
зроблено».

Та не все так райдужно насправді, як виглядає в звіті голо-
ви. Через непродуману бюджетну політику селищної ради в 
2013 р. накопичилася кредиторська заборгованість близько 
4 млн. 200 тис. грн.. Тож упродовж І-ІІІ кварталів 2014 р. селищ-
на рада гасила цю заборгованість. Наприклад, із 34 проплат, 
здійснених у І півріччі, 24 були кредиторською заборгованіс-
тю, а в ІІІ кварталі – 16 таких проплат.

Характерною особливістю бюджетного фінансування ви-
дів робіт стало й те, що селищна рада, аби уникнути прове-
дення тендерів, почала «розбивати» загальну вартість робіт 
на суми до 100 тис. грн. З одного боку, це пришвидшує фінан-
сування необхідних робіт, а з іншого боку, створює умови для 
корупційної складової.

На жаль, у звіті голови немає жодної інформації про ви-
користані бюджетні кошти – жодної цифри, одні слова...

Ми вирішили допомогти голові й наповнити його звіт 
реальними показниками виконання видаткової частини бю-
джету Пісочина за 9 місяців 2014 р.

Цитати 
з «Пісочинських вістей»

Реально профінансовано %

«…одним з пріоритетних 
напрямків нашої діяльності є 
розвиток освіти та спорту…»

Дошкільні заклади освіти – 
83% (3 583 121 грн.)

Заходи із позашкільної 
роботи – 61% (90 367 грн.)

Проведення навчально-
тренувальних навчань 

і зборів – 52% (65 512 грн.)

Проведення навчально-
тренувальних зборів 

і змагань неолімпійських видів 
спорту – 0% (0 грн. з 19 329 грн.)

«Одним із пріоритетних 
напрямків роботи вважаємо 

благоустрій селища, утримання 
житлового фонду 

в належному стані…»

Благоустрій – 75,83% 
(3 635 730 грн.)

Капітальний ремонт житлового 
фонду – 0% (0 грн. з 486 000 грн.)

«Важливим напрямком 
роботи є соціальний захист 

населення…»

Соціальний захист насе-
лення – 75% (123 006 грн.)

«Вчасно і в повному обсязі 
виплачується заробітна плата 

працівникам бюджетних 
організацій селища…»

Заробітна плата – 98%
(2 935 806 грн.)

«Реалізуємо наші плани по 
розширенню мережі дитячих 

навчальних закладів…»

5 грудня 2014 року ХХХV сесія 
Пісочинської селищної ради 
прийняла рішення продати 
дитячий садок, який розта-
шований на м-ні «Надія», на 

будматеріали та виручити від 
продажу 200 тис. грн. 

(http://vk.com/id120164933); 
а продано за 243 тис. грн.

«…фінансуються всі програ-
ми, які діють в селищі…»

Програма стабілізації та 
соціально-економічного розвит-
ку територій – 76% (174 699 грн.)

«В цьому році бюджет селища 
за 9 місяців виконано».

Виконання видаткової частини за 9 
місяців – 66,63% (17 753 223 грн.).

Ось так у пісочинського селищного голови слова не 
розходяться зі справами.

Віктор Кисіль
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СНІГ СЕРЕД ЛІТА!
Раніше «ГО – «Альтернатива»» повідомляла, що з пер-

шим снігом у грудні 2014 р. в Пісочині почали стелити ас-
фальт (http://alternatyva-pisochyn.com.ua/news/), але, ви-
являється, Пісочинська с/р пішла ще далі.

На наш інформаційний запит селищна рада повідоми-
ла (лист № 29 від 28.11.14): «…Пісочинська селищна рада 
направляє інформацію щодо проведених видатків з бла-
гоустрою селища Пісочин у третьому кварталі 2014 р.:… 
Оплата за послуги з очистки снігу – 4 499,44 грн.». Ми нічо-
го не змінили, а якихось пояснень до цього в листі не було. 
Відсутня якась інформація й на офіційному сайті селищної 
ради. Тож читачі нехай додумують самі… Нагадаємо, ІІІ 
квартал – це липень-вересень.

Окрім «послуги з очистки снігу», Пісочинська с/р в 
ІІІ кварталі здійснила оплату за такі послуги:

• покіс трави – 23 528, 4 грн.;
• поточний ремонт дитячих майданчиків – 7 108,8 грн.;
• прибирання вулиць і доріг селища – 31 539,2 грн.;
• відлов безпритульних тварин – 9 996 грн.;
• технічне обслуговування каналізаційних мереж Пісо-
чинського колегіуму, будинку культури, 2-поверхових бу-
динків по вул. Чапаєва та Клубній – 35 000 грн.;
• прочищення каналізаційних мереж по пров. Шевченка, 
Транспортному, вул. Гагаріна – 1 749 грн.;
• ремонт гарячого й холодного водопостачання по вул. 
Молодіжна, 1 – 56 309,48 грн.;
• технічне обслуговування установок освітлення устано-
вок на сходових клітинах – 54 722 грн.;
• забезпечення функціонування очисних споруд, водона-
пірної башти, свердловини – 22 617,32 грн.;
• корито з/б, блоки ФО5, кільця з/б, кришка з/б, плита єв-
ропаркану, стовпи – 43 512 грн.;
• послуги автотранспортної техніки а/м Камаз – 69 165 грн.;
• поточний ремонт дороги пров. Шевченка, №31–№40 – 85 
924 грн.;
• поточний ремонт дороги пров. Шевченка, №23 – 99 524 грн.;
• поточний ремонт отмостки і двору по пров. Шевченка, 
№19 – 82 404 грн.;
• поточний ремонт отмостки і двору по пров. Шевченка, 
№21 – 92 866,8 грн.;
• поточний ремонт дороги по вул. Квартальна, №17 – 
99 794,4 грн.;
• поточний ремонт дороги по вул. 1 Травня, №3 – 76 648 грн.;
• поточний ремонт тротуару біля ЗОШ по вул. 1 Травня 
– 97 681,2 грн.;
• часткова оплата за поточний ремонт тротуару біля бу-
динку по пров. Комарова, 9 – 28 207,2 грн.;
• поточний ремонт дороги і тротуару по вул. Клубна біля 
Пісочинського колегіуму – 99 643,2 грн.;
• поточний ремонт дороги по вул. Транспортній, №120–№ 
170 – 81 567,4 грн.;
• поточний ремонт доріг по вул. Молодіжна, Некрасова, 
Рижовський парк, Санаторна, Жовтнева, Транспортна, 
Спортивна, біля ТРК «Їда» – 67 420 грн.;
• гранвідсів, шпали з/б, щебінь б/у, щебінь гран. – 53 
790 грн.;
• вивіз рідких нечистот – 7 128 грн..
Низку робіт Пісочинська селищна рада провела 

в І півріччі 2014 р. (лист №26 від 04.12.14):
• оплата електроенергії – 229 743,1 грн.;
• поточний ремонт тротуару по вул. Квартальна, №5/9 
– 27 152,4 грн.;
• вивіз рідких нечистот – 11 025 грн.;
• планування ґрунту – 32 880 грн.;
• поточний ремонт дороги по вул. Соснова (дорога до 
соснового бору на м-ні «Мобіль») – 83 091 грн.;

• поточний ремонт дороги по вул. Шляхова, Новоселів-
ська, Харківська, пров. Харківський – 51 118,8 грн.;
• фракційна гумова крихта – 27 937,7 грн.;
• знесення сухих та аварійних дерев – 29 904 грн.;
• прочищення каналізаційних мереж по вул. Будівель-
ників, №1,3 – 7 747,32 грн.;
• нарахування робітників з благоустрою – 51 855 грн..

Анатолій  Мотчаний

ЗАТРИМАНО ЗЛОВМИСНИКА
У ніч з 19 на 20 грудня близько 00:30 на м-ні «Мобіль» 

(в-д Набережний, 10) два місцеві мешканці – Сергій Кулєшов 
та Олександр Кієнко – затримали зловмисника, який зливав 
бензин за допомогою шланга із приватних автомобілів. Після 
затримання було викликано міліцію.

Під час очікування міліції зловмисник розповідав про своє 
«складне та нелегке життя», після чого спробував утекти, але мо-
лоді люди в його маячню не повірили, оскільки бачили правопо-
рушення на власні очі, що й зафіксували на фотоапарат.

Тільки о 4:00 ранку прибув наряд міліції, який склав про-
токол. При обшуку міліція в зловмисника виявила декілька 
наборів ключів від автомобілів, 1000 грн. та телефон. У при-
сутності міліції зловмисник зізнався, що зливав бензин із ав-
томобілів, після чого було встановлено його особу.

Представники «ГО–«Альтернатива»» вже не перший 
раз виявляють свою громадянську позицію та затримують 
зловмисників.

Під час розмови зі зловмисником встановлено, що па-
ливо він продавав хлопцям, які нелегально торгують бен-
зином у Пісочині.

Шановні пісочинці, купуючи пальне на «стихійних рин-
ках» та необладнаних для цього місцях, не дивуйтесь, якщо 
декілька разів будете купувати собі одне й те саме пальне. Ве-
лика ймовірність, що воно злите з Вашого автомобіля.

Ірина Тарасенко

ПАМ’ЯТАЄМО ГРОМАДЯНИНА-ОДНОСЕЛЬЦЯ
11 лютого 2015 року виповнюється рік, як пішов із жит-

тя почесний громадянин Пісочина, заслужений пасічник 
України, один із найкращих винахідників пасічного реманен-
ту, директор агропромислової фірми «Меліса-93» Микола 
Іванович Лемішев. Йому був лише 61 рік, але невблаганна 
доля обірвала активне життя, сповнене планів, задумів та 
мрій. Улюбленець бджолярів, активний організатор громад-
ських бджолярських зібрань, призер і переможець багатьох 
конкурсів, Микола Іванович дуже любив життя, свою справу, 
вірив у велике майбутнє українського бджільництва. Він був 
одним із небагатьох підприємців, які займаються виробни-
цтвом, створив кілька десятків робочих місць, платив подат-
ки, займався благодійництвом.

Уважно вивчаючи найпрогресивніші досягнення в бджіль-
ництві, упроваджував новаторські конструктивні рішення й 
використовував сучасні матеріали, виготовляв такий пасічний 
реманент й обладнання, що задовольняло попит найвимогливі-
ших пасічників як в Україні, так і за її межами! Сумлінна робота й 
винахідливість Миколи Івановича дозволили агропромисловій 
фірмі «Меліса-93» утримувати лідерство серед усіх підприємств, 
що виготовляють пасічний реманент та обладнання.

У 2010 р. за підсумками Всеукраїнського конкурсу, який 
проводила редакція журналу «Агросвіт України» і Національ-
на асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України, 
підприємство було нагороджене кубком і дипломом «Краща 
продукція року», а в 2011 р. за високу якість продукції та по-
слуг, конкурентоспроможність на внутрішньому й зовнішньо-
му ринках ХІ-й Конгрес ділових, наукових і творчих кіл відзна-
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чив знаком відповідності «Висока конкурентоспроможність».
Сьогодні справу Миколи Івановича продовжують його 

сини – Сергій та Олександр.
Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким Миколи 

Івановича, усім, хто знав і любив його. Пам’ять про Миколу 
Івановича назавжди залишиться в серцях усіх, хто його знав!

Роман Барановський

ПРИСМАК НАФТАЛІНУ (САТИРИЧНИЙ ШАРЖ)
Черговий номер «Пісочинських вістей» (жовтень-лис-

топад 2014 р.) «ощасливив» мешканців селища «чергови-
ми святами» (7 разів), «щирими подяками» (10 разів), що 
дарували нам Пісочинська селищна рада та особисто О. 
Чернобай, ім’я якого згадано 15 разів.

Читаючи свіжий номер «…вістей» мене не залишало 
відчуття чогось затхлого, відчуття дежавю…

За неофіційною інформацією, охочі до всіляких свят-
кувань бразильці відкладають гроші, щоб переїхати в да-
лекий для них Пісочин, де будь-яка, навіть незначна подія 
– привід для «чергового» свята.

Хтось може собі уявити, щоб хірург влаштував свято 
після видалення планового апендиксу чи щоб «чергове» 
свято влаштовував учитель після кожного проведеного 
уроку, чи керівник залізниці з приводу безперебійного 
руху потягів. Та не просто свято, а з польовою кашею, 100 
грамами, так щоб «цигани з ведмедями» та невідома «зір-
ка» з-за кордону. Але таких свят немає, їх ніхто не прово-
дить, люди просто сумлінно виконують свою роботу!

Чому ж О. Чернобай за виконання своїх посадових 
обов’язків (за досить солідну зарплату вимагає від пісо-
чинців влаштовувати «чергове» свято? Він же не меценат 
Терещенко, який 80% своїх прибутків витрачав на благо-
чинність! Тут зовсім інший випадок.

Перечитуючи «Пісочинські вісті», спало на думку, що 
дитсадок «Теремок» у далекі 80-і рр. було побудовано за 
європейськими стандартами, з басейном та зимовим са-
дом, а наша місцева влада на чолі з О. Чернобаєм збира-
ється перетворити його на дитячу казарму радянської 
доби без басейну та саду! У цьому контексті згадуються ра-
дянські газети, де престарілого генсека, який дуже вірив у 
власну винятковість й історичну місію, «придворні» блазні 
із ЦК ублажали усілякими нісенітницями.

Не виключено, що О. Чернобай отримав «брежнєв-
ський вірус» і, можливо, мине небагато часу, коли до 
селищного голови будуть звертатися «свідомі пісочин-
ці» не інакше як «ДА-РА-ГОЙ И ЛЮ-БИ-МЫЙ».

Так, Пісочин дійсно живе цікавим і насиченим гро-
мадським життям, але не тому, що селищний голова но-
чами не спить та все про Пісочин думає, а тому, що жи-
вуть у Пісочині освічені, цікаві, талановиті й не байдужі 
до долі селища та країни люди!

«Пісочинські вісті» читав, перечитував та комен-
тував Павло Нетеса

ВІД СЕРЦЯ ДО СЕРЦЯ!
12 січня 2015 р. у селищі Пісочин напередодні Щедрого 

вечора активісти «Громадянського об’єднання – «Альтерна-
тива»» Олег Дубровін, Віктор Кисіль, Дмитро Кісельов, Дмитро 
Куріло та Станіслав Шапарь від «Об’єднання «САМОПОМІЧ»» 

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

вручили безоплатно та в постійне користування гуманітарну 
допомогу інвалідам селища Пісочин: 4 інвалідні візки, 2 інва-
лідні крісла, 2 ходунків без коліс, 3 ходунків з колесами, 3 пари 
милиць, 2 палиці, памперси та теплі речі.

Ця допомога надійшла 26.12.14 від групи «Україна – наша 
Батьківщина» (м. Гессен Федеративної Республіки Німеччи-
ни). Розпорядниками допомоги в Україні є громадські орга-
нізації «Об’єднання «САМОПОМІЧ»», «Товариство учасників 
руху», волонтери Інна Рафієнко та Олександр Камишаченко.

Під час спілкування з людьми, які мають особливі потре-
би, було виявлено низку кричущих проблем, що з ними сти-
каються повсякчас інваліди, – відсутність субсидій, зловжи-
вання місцевої влади щодо постановки на квартирний облік, 
позбавлення власного житла, соціальна незахищеність, брак 
спілкування та ін.

Віталій Лісойван

НОВОРІЧНИЙ ДАРУНОК ДІТЯМ!
27 грудня 2014 р. у Великому залі ХНАТОБу відбувся 

благодійний концерт «Класична феєрія – світ музики ді-
тям».

Концерт безкоштовно відвідало близько 1000 дітей 
із малозабезпечених, багатодітних сімей, та сімей, що 
переїхали до Харківщини із зони АТО. Концерт безко-
штовно відвідало понад 60 пісочинців – діти, їх батьки, 
учні Пісочинського колегіуму та ін.. 

Засновники «Класичної феєрії», що відбулася вже 
втретє, – наші односельці брати Сергій та Олександр 
Дворніченко.

Музичне дійство відкрив ще один відомий одно-
селець – скрипаль Євген Музикант. Його чудова гра на 
скрипці супроводжувалася зворушливими кадрами пі-
сочної анімації.

Участь у концерті взяли Кирило Карабіц – головний 
диригент Борнмутського симфонічного оркестру; Дані-
іл Австрих (скрипка Гварнері) – лауреат міжнародних 
конкурсів, учень легендарного Віктора Третьякова, 
артист всесвітньо відомого квартету «Michelangelo»; 
неперевершений віолончеліст і батько 5 дітей Ласло 
Феньйо (віолончель Matteo Goffriller, 1695) та оркестр 
Харківської обласної філармонії.

Мета заходу – популяризація класичної музики та 
розвиток благодійництва на Харківщині.

Бажаємо цьому проекту подальшого зростання, по-
при всі труднощі сучасності. Щиро дкуємо за чудовий 
вечір для дітей та дорослих!

Детальніше про концерт за посиланням: https://
www.facebook.com/KlassicheskayaFeeria?fref=ts

Артем Костецький

СПІВПРАЦЯ
«ГО – «Альтернатива»» у співпраці з дирекцією Палацу 

дитячої та юнацької творчості (м. Харків) організувала для 
20 дітей волонтерів, військовослужбовців, громадських 
активістів та дітей із малозабезпечених родин безкоштов-
ні відвідини різдвяної вистави в Харківському обласному 
палаці дитячої та юнацької творчості.

Дмитро Куріло
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