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ЛЮБІ ЖІНКИ! ВІТАЄМО ВАС ЗІ СВЯТОМ ВЕСНИ! 
ЩАСТЯ, ДОБРОБУТУ, МІЦНОГО ЗДОРОВ’Я, 

МИРУ ТА ЗЛАГОДИ!

БЕЗ ТРУДА НЕТ ПОБЕДЫ!
Многие песочинцы видели и поддерживали Валерию Си-

мулик на проекте телеканала СТБ «Х-ФАКТОР-5», но мало кто 
знает, что эта талантливая, одаренная девушка живет в Песо-
чине. Мы разыскали Леру и взяли у нее небольшое интервью.

Лера, ты давно занимаешься пением?
На сцене я пою уже 8 лет, начиная с 6-летнего возраста.
А почему именно пение?
Я с детства просила маму, чтобы она водила меня в разные 

кружки, студии. Там я открывала для себя что-то новое, но в 
итоге нашла себя в эстрадном вокале.

Сколько времени ты посвящаешь вокалу?
Вокалом я занимаюсь каждый день по несколько часов. В 

студии занимаюсь с педагогом, дома самостоятельно. Нужно 
быть в тонусе, так как понимать технику пения очень тяжело 
и она очень быстро забывается.

В каких телевизионных проектах и конкурсах ты уча-
ствовала?

«Шоу №1», в котором я завоевала Гран-при, «Крок до зі-
рок», «Новая волна», «Евровидение», на канале СТБ в проек-
тах «Україна має талант» и в «Х-ФАКТОР-5».

Какое твое самое большое творческое достижение на 
сегодняшний день?

Я считаю, самое больше достижение – это то, что я прошла 
в «Х-ФАКТОР-5» до 8 эфира.

Что тебе запомнилось, какие впечатления остались у 
тебя после участия в «Х-ФАКТОР-5»?

Когда я ехала на проект, то думала, что там будут только 
конкуренты. Но на самом деле я приобрела настоящих дру-
зей. Подружилась с Лесей (Олеся Матакова – прим. авт.), и 
очень переживала за нее. Во время выступлений познако-
милась и подружилась с певцом Иваном Дорном. Когда я по-
кинула проект, то думала не о том, что не выиграла миллион 
гривен, а о том, что мне жаль расставаться с людьми, которых 
я полюбила.

Кто из судей самый строгий? Строгий не на камеру, а 
на самом деле, в работе?

Там нет таких. Даже Сергей Васильевич (Соседов – прим. 
авт.) очень милый.

Кто из судей проекта был самым благосклонным?
Нино Катамадзе (джазовая певица – прим. авт.), она никог-

да никого не обижала.
Ее замечания были сдержанными, профессиональными, 

она одинаковая и за столом судей, и за кулисами.
Все зрители в восторге от Оксаны Марченко, что ты 

скажешь о ведущей?
Оксана на самом деле очень красивая женщина. Я ее ува-

жаю за то, что она благодаря своему таланту, энергии и труду 

заслужено стала «королевой» проекта, но в разведку я бы с 
ней не пошла...

Лера, у тебя есть кумиры?
Да, это Beyonce. Мне нравится ее сценический образ, пе-

ние, умение в совершенстве владеть своим телом. Нравится 
Whitney Houston, Michael Jackson, Justin Timberlake – это те 
артисты, у которых я учусь.

Какое направление в популярной музыке ты предпочи-
таешь?

Пока я ищу свое направление в музыке. Сейчас склоня-
юсь к заграничной pop-музыке, к R`n`B, Pop, Rock и Soul. Но 
когда я выпущу свой альбом, то обязательно напишу 2-3 пес-
ни в стиле folk-pop.

Какие твои ближайшие планы?
Хочу отдохнуть от телепроектов и конкурсов. Я ученица 

школы № 162 г. Харькова и хочу просто учиться. У меня есть 
цель, правда, пока еще не знаю, как ее добиться, но точно 
знаю, что я ее добьюсь.

Лера, спасибо, что нашла время для интервью. Мы 
желаем тебе воплотить все свои мечты в жизнь и верим, 
что еще не один раз увидим тебя на сцене.

Анатолий Мотчаный

ДОПОМОГА АРМІЇ
Усьоме представники «ГО–«Альтернатива»» спільно з 

мешканцями Пісочина зібрали кошти на потреби Збройних 
Сил України. Сума зібраних коштів – 3323,00 грн. + 135,56 грн. 
(залишок із попередніх зборів). Відео підрахунку зібраних ко-
штів: https://www.youtube.com/watch?v=MkkjSHR7XeY

Розвідникам 92 бригади передано присадку для 
бензину (240,00 грн.).

5 лютого переправили військовослужбовців 128 горно-пі-
хотної бригади до зони АТО (352,92 грн.).

9 лютого закарпатському батальйону 128 горно-піхотної 
бригади передано автомобільний прицеп (1000 грн.).

13 лютого передали бойовому підрозділу Харківського 
прикордонного загону 2 набори ключів (2 шт. – 1020 грн.), 20 
літрів тосолу, упаковку шкарпеток, молоток, шприц для мас-
тил, рукавиці, лампочки, запобіжники. Велика подяка підпри-
ємцям ринку «Лоск» Євгену, Ганні, Світлані, Ларисі й Віктору 
за безкоштовно надані речі та за інструменти, відпущені за 
гуртовою ціною.

Заготовлено сухофрукти – курага, ізюм (305 грн.), горіхи – 
для вітамінних сумішей.

Через Альону Ткачову для поранених бійців, які знахо-
дяться на лікуванні у Харківському госпіталі, було передано 
теплі речі: штани, футболки, постільна білизна, печиво, чай та 
цигарки.

Велика подяка й низький уклін Вьюновій Галині Микола-
ївні, яка впродовж всього часу регулярно передає допомогу 
українським військовим, а цього разу передала повну сумку 
харчів та 600 грн.

Залишок – 578,56 грн.

ХТО ЗНЕВАЖАЄ РІДНИЙ КРАЙ, ТОЙ СЕРЦЕМ НЕМІЧНИЙ КАЛІКА



У зимовий період у зв’язку із гострою відсутністю вітамінів 
військовим для зміцнення імунітету, попередження застуди 
та зручності вживання в складних умовах вкрай необхідні 
продуктові набори наступного складу: горіхи, курага, ізюм, 
лимон, мед.

Також велика потреба: далекоміри, біноклі, наколінники, 
коліматорний приціл з планкою, термобілизну, розгрузки, 
запасні частини на КрАЗ-5233 та 6322, лампа автомобільна 
(24V), набір ключів накидних, рожкових, торцевих (6-36 р.); 
молотки, кувалди, троси, тосол, шприц для мастил, рукавички 
гумові, ізоляційна стрічка («изолента»), запобіжники, засоби 
зв’язку, харчі тривалого зберігання.

Артилеристам: оптичні прилади, планшети з 3G навігаці-
єю, камера відеоспостереження поворотна з зумом (10 км).

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

Хто бажає допомогти грошами на придбання 
вищезазначених речей – картка Приватбанку 

№5168757262383203, 
Кисіль Віктор тел. 095-671-17-22.

ЗБІР ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВИМ ЗБРОЙНИХ СИЛ 
УКРАЇНИ В СЕЛИЩІ ПІСОЧИН ЩОНЕДІЛІ:

м-н «Надія» біля зупинки (з 9-00 до 13-00);
м-ні «Мобіль» біля с-ту «Єда» (з 13-30 до 17-00)!!!

ДОКИ МИ ДОПОМАГАЄМО АРМІЇ – 
АРМІЯ ЗАХИЩАЄ НАШ МИР!

БЕРЕЖІТЬ МИР, ДОПОМАГАЙТЕ АРМІЇ!

«ГО – «Альтернатива»»

ВІКНА, ГРОШІ, РОЗРАХУНКИ
Улітку 2013 р. Пісочинська селищна рада отримала державну 

субвенцію в розмірі 99 900 грн. для заміни вікон у Пісочинському 
колегіумі (72 900грн.) та Пісочинській ЗОШ (27 000грн.).

Ознайомившись візуально з виконаними роботами (кількіс-
тю та комплектуючими вікон), у «ГО–«Альтернатива»» виникли 
питання: на наш погляд, обсяг виконаних робіт не відповідає сумі 
витрачених коштів.

На наш інформаційний запит № 28 від 28.11.14 Пісочинська 
с/р надала відповідь та додаток про отримання товарно-мате-
ріальних цінностей, тобто віконних конструкцій з додатковими 
елементами (вих. № 28 від 04.12.14).

По-перше, при перегляді цього документа з’ясувалося, що 
віконні конструкції, які мають різні конструктивні особливості 
(розміри, конфігурацію, додаткові комплектуючі), мають однако-
ву ціну – 1018,29 грн. за метр квадратний, що для віконних кон-
струкцій є неможливим!

По-друге, якщо навіть не зважати й на це, а перерахувати 
зараз вартість вікон на лютий 2015 р., то вони б коштували усе-
редньому – 1067 грн.. Але ринкова ціна вікон у 2013 р. була удвічі 
менша!

Рік Курс долара Ціна конструкцій м², грн.

2013 7.99 1018,29

2015 26.5 1067

(При порівнянні використовувалися розрахунки за всіма 
вимогами, в тому числі ПДВ).

Надалі долю цих витрат вирішуватимуть відповідні органи.

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

ОДИН НЕ ЗНАЄ, ДРУГИЙ НЕ БАЧИТЬ!
Загальновідомо, що в сел. Пісочин упродовж кількох 

років на вул. Крупської напроти будинку № 32 із автомо-
біля ВАЗ (АХ 40-39 СМ) та біля двохповерхового будинку 
по пров. Шевченка, 17 (поворот на м-н «Мобіль») з автомо-
біля «Газель» (21 305-08 ХА) продають бензин невідомого 
походження. Торгівля незаконна та небезпечна, як для по-
купців, так і для місцевих мешканців, що проходять повз, 
особливо дітей, які йдуть до школи.

Уперше «ГО – «Альтернатива»» писала про торгівлю 
бензином у вересні 2012 р. в матеріалі «Бачили очі, де 
купували?», але незаконна торгівля процвітає й до цього 
часу.

Улітку й восени 2014 р. ми звернулися до Пісочин-
ської селищної ради з інформаційним запитом (вх. №14 
від 25.07.2014 р. та № 27 від 28.11.2014 р.) з проханням «…
повідомити, на яких підставах здійснюється торгівля 
бензином на Т-подібному перехресті пров. Шевченка 
– поворот на м-н «Мобіль» в сел. Пісочин?». На що отри-
мали наступну відповідь (вих. 14 від 28.07.14): «вдруге 
надійшов Ваш інформаційний запит з проханням по-
відомити про підстави здійснення торгівлі бензином 
на перехресті пров. Шевченка біля супермаркету АТБ» 
(відповідь підготував А. Уманцев, а підписав – О.Чернобай). 
Отже, в листі селищного голови читаємо про перехрестя 
біля супермаркету АТБ, хоча в інформаційному запиті «ГО 
– «Альтернатива»» чітко вказано про незаконну торгівлю 
бензином на Т-подібному перехресті пров. Шевченка – по-
ворот на м-н «Мобіль», а про перехрестя біля АТБ мова не 
йшла!

Крім того, у відповіді Пісочинської с/р (вих. №27 від 
04.12.2014 р.) зазначено, що «…видача дозволів на здій-
снення підприємницької діяльності не входить до компе-
тенції селищної ради», а «…земельна ділянка, на якій здій-
снюється несанкціонована торгівля бензином належить 
громаді селища Пісочин, будь-які дозвільні документи на її 
використання не оформлювалися». Тобто, наш селищний 
голова знає про порушення закону, але не вважає за непо-
трібне боротися з цим ганебним явищем.

Тільки після наполегливих звернень «ГО – «Альтер-
натива»» Пісочинська с/р звернутися до Люботинського 
відділку міліції. Також селищний голова повідомив, що на-
правив копію інформаційного запиту «ГО – «Альтернати-
ва»» до Люботинського відділу міліції.

У січні 2015 р. «ГО – «Альтернатива»» отримала відпо-
відь від Люботинського ВМ, а Павло Нетеса особисто озна-
йомився зі змістом матеріалу від 24.12.14 № 4439/18259 
(матеріал єдиного обліку та досудової перевірки звернень 
громадян, що проводять співробітники міліції). За дани-
ми матеріалу, під час перевірки дільничним інспек-
тором О. Стрижаком не було виявлено місця торгівлі 
бензином. Із матеріалу виходить, що дільничний інспек-
тор опитував і мешканців Пісочина, і працівників АТБ, але 
яких саме, коли і де – з матеріалу невідомо! Зробив, начеб-
то, велику роботу, але нічого не знайшов!

Ще одним цікавим фактом було те, що обіцяного се-
лищним головою інформаційного запиту «ГО – «Альтер-
натива»» в матеріалі від 24.12.14 № 4439/18259 не було. 
Видно, старіє О. Чернобай – обіцяє, а не виконує! А, може, 
селищний голова так захопився влаштуванням «свят» для 
власної самореклами, що все сплутав? Але не виключено, 
що він свідомо сфальшував інформацію.

Є багато запитань і до дільничного О. Стрижака. Ми не 
виключаємо, ані відсутності професіоналізму з його боку, 
ані халатного та байдужого ставлення до виконання сво-
їх безпосередніх посадових обов’язків, не виключаємо й 
корупційної складової. Не зрозуміло, чому, опитуючи пісо-
чинців, він не опитав автора інформаційного запиту Павла 
Нетесу?

Ми запитали школярів 10-12 років Пісочинського коле-
гіуму (сел. Пісочин вул. Клубна, 5), чи знають вони, де про-
дають бензин на м-ні «Мобіль»? Більшість дітей відповіла, 
де саме. Отже, діти знають, а двоє дорослих чоловіків, 
наділених повноваженнями, не знають! Чомусь «клеять 
дурня»!
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Злиття інтересів та спільних дій криміналу, влади та органів 
правопорядку для отримання незаконного прибутку називаєть-
ся – МАФІЯ!

Чи підпадають вищеописані події під це визначення? 
На нашу думку – цілком!

Усім відомі назви мафіозних угруповань – «камор-
ра», «коза ностра», «якудза»… І тільки місцева «мафіоз-
на» структура не має назви. То, може, її слід називати 
«сім’я»?

«ГО – «Альтернатива»»

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ДО СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ
Упродовж останніх трьох років співробітники Пісочин-

ської селищної ради та особисто голова селища скаржать-
ся, на діяльність «ГО–«Альтернатива»». Головне «неподоб-
ство» полягає в тому, що активісти «ГО–«Альтернатива»» 
забагато надсилають різних заяв, скарг, запитів. У зв’язку 
з цим я як депутат на сесіях Пісочинської с/р постійно ста-
вив питання про необхідність систематичного оприлюд-
нення всієї інформації (згідно ст. 4 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» та ст. 3-5 Закону України «Про 
доступ до публічної інформації»).

Шановний Олександре Володимировичу, просимо 
Вас надати можливість отримувати інформацію не тільки 
через запити та інші «папірці», як Ви кажете, а в законний 
спосіб – через офіційний веб-сайт Пісочинської с/р в ме-
режі Інтернет та бюлетені «Пісочинські вісті». Це зеконо-
мить час нам та співробітникам селищної ради, знизить 
витрати на папір, розхідні матеріали та конверти, а найго-
ловніше – відкриє роботу селищної ради, підвищить дові-
ру до органу місцевого самоврядування, бо, якщо немає 
чого приховувати, то все може бути відкритим!

Депутат Пісочинської с/р Станіслав Шапарь

ТЕРИТОРІЯ ДИТИНСТВА
Восени 1964 року в Пісочині відбулася визначна подія – 

Пісочинська середня загальноосвітня трудова політехнічна 
школа отримала нове сучасне двоповерхове приміщення 
за адресою: Пісочин вул. Клубна, 5. До того часу школа роз-
міщувалась в пристосованих приміщеннях по всій терито-
рії Пісочина. Школа отримала бібліотеку, спортивну залу, 
медпункт, буфет, їдальню (приміщення якої було і актовою 
залою) та гардероб. Але найголовніше – сучасні класи з но-
вими меблями та учнівськими партами. Крім того, отримала 
новий кіноапарат та була обладнана радіовузлом, в якому 
старшокласники щомісячно готували радіогазету.

Поряд зі школою був стадіон, географічний майданчик 
з метеорологічними приладами, майстерні, де хлопців 
навчали основам столярної і слюсарної справи, роботі 
на метало- та деревообробних верстатах. Дівчат навчали 
шити та ремонтувати одяг, навичкам майстерності приго-
тування їжі.

У школі працювали спортивні секції, але родзинкою 
був учнівський духовний оркестр. Із часом у школі поча-
ли навчати старшокласників керувати трактором, а потім 
автомобілем. Важко уявити, але школа мала два легкових 
та два вантажних автомобілі, обладнаних для підготовки 
водіїв. Автосправа була обов’язковим предметом як для 
хлопців, так і для дівчат, але посвідчення водія отримува-
ли тільки ті, хто склав іспит у ДАІ.

На початку навчального року школярі збирали метало-
брухт і всі вулиці Пісочина наповнювалися веселим гамо-
ром. Наприкінці навчального року, крім екзаменів, усі учні 
деякий час працювали на полях радгоспу «Пісочинський».

Мала школа й обладнаний кабінет початкової військо-
вої підготовки з навчальною та бойовою зброєю, свій тир.

Сучасного вигляду колегіум набув у 2009 р.. Рекон-

струкцію школи розпочали ще за часів СРСР. Під час робіт 
над котлованом будівельники знайшли бомбу часів Другої 
світової війни, яку вибухотехніки знешкодили на місці.

У середині 1990-х років почалися зміни в навчально-
освітньому процесі. Нові часи вимагають нових форм на-
вчання. Колишня середня школа отримала назву Пісочин-
ський колегіум і навчає учнів українською та російською 
мовами, має фізико-математичний, біолого-хімічний та фі-
лософський профілі. У колегіумі навчається близько 1300 
учнів, яких навчають більше 100 учителів, але сьогодні ми 
згадуємо вчителів, які працювали в 1960–2000-х рр. мину-
лого століття та навчали кілька поколінь Пісочинців:

Приступа Костянтин Федорович (перший директор), 
Бакін Василь Андрійович (завуч нової школи), Єфіменко 
Л.І., Журавльова Л.С., Шевченко С.В., Савлюк І.С., Семішко 
В.Я («Спец»), Погребняк В.П., Бойко Н.Н. («Нікіфора»), Горін 
А.М. («Гоша»), Череватенко К.П., Надеїн П.П. («Бабуня»), Лє-
щенко Є.М., Кузенко Л.Ф., Ус О.М., Мартинова А.І., Снурніко-
ва Р.І., Тимченко К.А., Лебідь Л.В., Прилуцька М.П., Міщенко 
А.Г., Клеваная Л.Ф., Козир К.Г., Лебідь Л.Г., Сидоренко Л.О., 
Чертищева Т.В., Черевань В.В., Дяченко К.А., Роганін О.М..

Ми поважаємо всіх вчителів, тому просимо вибачити, 
якщо когось не згадали.

Валентина Харченко

27 лютого 2015 року в Харківському економічному 
університеті ім. С. Кузнеця відбувся Форум лідерів сіль-
ських громад, організований за підтримки Міжнарод-
ного фонду «Відродження». Участь у форумі взяли ак-
тивісти «ГО – «Альтернатива»» Віктор Кисіль, Станіслав 
Шапарь та Артем Фисун, які поділилися досвідом робо-
ти громадської організації.

Роман Барановський

РЕЙДЕРЫ В КАБИНЕТАХ ВЛАСТИ?
По ходотайству Песочинского отделения «Союз 

Чернобыль», исполнительный комитет Харьковского района 
в 1992 г. выделил земельный участок площадью 11,30 га для 
организации садового товарищества. На этот участок был 
выдан государственный акт Б №073096. Данный земельный 
участок находится на территории Песочинского поселкового 
совета за границей населенного пункта.

В феврале 1992 г. было организовано и зарегистрирова-
но садовое товарищество «Чернобылец», и с этого времени 
земельный участок находится в постоянном пользовании 
товарищества и из постоянного пользования не выбывал. 
Более 20 дачных участков были приватизированы владель-
цами.

В 2007 г. участники товарищества «Чернобылец» узнали, 
что Харьковская районная государственная администрация 
выделила часть земель товарищества неизвестным лицам, 
которые смогли приватизировать землю, на которую уже 
был выдан государственный акт.

По нашему мнению, произошло преступление! Фактичес-
ки, был произведен рейдерский захват земли. За помощью 
чернобыльцы, а среди нас есть инвалиды, ликвидаторы, 
переселенцы, обратились к Песочинскому голове Алексан-
дру Чернобаю, но квалифицированной помощи не получили.

Также мы неоднократно обращались в Харьковскую РГА, 
межрайонную прокуратуру, но, к сожалению, с помощью к 
нам они не спешат. Сложилось впечатление, что прокурату-
ра, призванная защищать интересы граждан, цинично не-
заинтересована в содействии нам, а в 2012 году и вовсе 
отказалась представлять наши интересы в суде, а суды длятся 
уже с 2008 года и по настоящее время.
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Более того, судья нам запрещает присутствовать на за-
седании, как это было на последнем заседании. Получается, 
власть «крышует» рейдеров или сама и является таковым?

На нашу просьбу откликнулась «ГО–«Альтернатива»», 
котрая готовит обращение в Генеральную прокуратуру 
Украины, в комитет Верховной Рады Украины, Высшую ква-
лифицированную комисию судей Украины и паралельно 
подключает СМИ.

Колектив садового товарищества «Чернобылец»

ДІТИ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАХИСТУ
У дворі біля будинку по вул. Квартальній, 4, є чудовий ди-

тячий майданчик. Там багато гойдалок, декілька гірок для ді-
тей різного віку, пісочниці, є навіть стіл для настільного тенні-
су. А поряд із майданчиком – футбольне поле. Та от біда – між 
ними немає жодної огорожі.

Анна, мати дворічної Мілани, розповідає: «У серпні мину-
лого року на моїх очах стався інцидент. У хлопчика, який грав-
ся на майданчику, влучили м’ячем. Хлопчик був із бабусею, 
між нею та чоловіками, які грали в футбол, виникла сварка. 
Неприємна ситуація. І це був непоодинокий випадок, коли до 
дітей, які гралися на дитячому майданчику, ненароком при-
літав футбольний м’яч.

Мені подобається наш двір і майданчик, але в теплу пору 
року, коли на полі відбувається гра, ми з дитиною йдемо гуля-
ти в інше місце, де я можу бути впевнена в безпеці моєї донь-
ки».

Щоб уникнути дитячого травматизму та конфліктів між 
батьками дітей, «ГО–«Альтернатива»» звернулась до Пісочин-
ської селищної ради з пропозицією передбачити кошти на 
огорожу спортивних майданчиків.

У Європі всі дитячі майданчики мають огорожі, щоб захис-
тити малих дітей, від можливої небезпеки. Тож і нам слід пере-
ймати позитивний досвід європейців.

Контактний телефон ініціативної групи – 0633560425.

Ірина Тарасенко

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА
Наша землячка чемпіонка Європи Лілія Дурнєва учергове 

здобула титул чемпіонки України з боксу в категорії до 81 кг, 
перемігши з рахунком 3:0 свою суперницю з Дніпропетров-

ська Анастасію Черноколенко.

Вітаємо Лілію з успіхом!

КОНСТРУКТИВНІ ПРОПОЗИЦІЇ
У Харківській районній адміністрації відбулася зустріч 

керівництва району з головами місцевих рад та лідерами 
громадських організацій. Усвідомлюючи тягар війни та ро-
зуміючи необхідність проведення реформ в Україні, ГО «Ко-
ротичанська Єдність» (Журавель Д.) та «ГО – «Альтернатива»» 
(Шапарь С.) звернулися до Харківської райдержадміністрації 
з пропозиціями щодо координації співпраці з волонтерськи-
ми та громадськими організаціями зі збору допомоги для во-

«ГО – «АЛЬТЕРНАТИВА»» ON-LINE
Дорогі друзі! 

Підписуйтесь та переглядайте наші відео на каналі youtube 
https://youtube.com/channel/UCcGlGNzrMEhvz4Fn-UHIeFA

Нагадуємо: наш сайт http://alternatyva-pisochyn.com.ua
форум: http://pisochin.at.ua/

сторінка вконтакті: http://vk.com/go_alternativa
сторінка у facebook: https://facebook.com/groups/127023477427939

Контакти ГО «Альтернатива»: т. 0956711722, 0951911733, 0675776107, 7516460

їнів АТО та вимушених переселенців.
Активіст «ГО – «Альтернатива»» Станіслав Шапарь запро-

понував зосередити увагу голови ХРДА Юрія Шпараги на та-
ких нагальних питаннях розвитку громади району:

1. Для підвищення безпеки включити до програми розви-
тку району встановлення відеонагляду в школах та дошкіль-
них навчальних закладах.

2. Провести моніторинг ефективності роботи підрозділів 
та напрямків роботи ХРДА, залучивши до роботи громадські 
організації.

3. Розробити програму енергозбереження та енергоефек-
тивності на місцевому рівні, а саме, будівель та споруд, підпо-
рядкованих ХРДА.

4. Залучити до розробки плану розвитку району всіх голів 
сіл, селищ, міст та представників громадських організацій для 
вироблення спільного бачення.

5. Сприяти передачі повноважень до органів місцевого 
самоврядування від Верховної Ради України та Уряду, підтри-
муючи ініціативи з низу до гори.

6. Сприяти відкритості та прозорості роботи органів міс-
цевого самоврядування: систематичне надання інформації 
про використання бюджетних коштів, рішень рад та виконко-
мів через інформаційні ресурси.

7. Привести роботу органів місцевого самоврядування до 
норм закону.

Віктор Кисіль

ШКОЛА МОЛОДОГО ПОЛІТИКА
14-15 лютого 2015 р. за сприяння ГО «Самопоміч» у Харко-

ві відбувся тренінг «Школа молодого політика» від Міжнарод-
ного республіканського інституту та уряду Канади. На тренін-
гу були присутні члени «ГО – «Альтернатива»» Артем Фисун, 
Ірина Тарасенко та Артем Костецький.

Віталій Лісойван

ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА
«Громадянське об’єднання – «Альтернатива»» передало 

в безоплатне користування ортопедичні ліжка Лєсному Ан-
дрію, Фруктовій Олені, Аболмасову Віктору. Ліжка надані від 
групи «Україна – наша Батьківщина» (м. Гессен Федеративної 
Республіки Німеччини). Розпорядниками допомоги в Україні 
є громадські організації «Об’єднання «САМОПОМІЧ»», «То-
вариство учасників руху», волонтери Інна Рафієнко та Олек-
сандр Камишаченко.

Олег Дубровін

АВТОПОСЛУГИ
Перевезення домашніх речей, 

квартирні переїзди та інше вантажівкою 
«Рено»-фургон до 7 тонн, об’єм – 47 м³, 

гідроборт. Послуги вантажників. 
Т. 0506519967, 0982898442
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