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Квітень,   2015

В.ЧОРНОВІЛ: УКРАЇНА ПОЧИНАЄТЬСЯ З ТЕБЕ!

Допомога армії
05.03.2015 зiбрані за допомогою пiдприємцiв сел. Пiсочин 
теплi речi, запчастини, масло та прокладки для авто, бур-
жуйку, їжу, представники «ГО – «Альтернатива»» Артем Фи-
сун, Вiталiй Лiсойван, Сергiй Кулешов вiдвезли бiйцям 92 
бригади. 
05.04.15 удев’яте «ГО – «Альтернатива»» спільно з мешкан-
цями Пісочина зібрали кошти на потреби Збройних Сил 
України – 2937,45 грн.
08 квітня українським військовим в сел. Мілове передано 
аккумулятор автомобільний (1 шт. – 950 грн.); бійцям 22 
ХТБО – прапори України (8 шт. – 240,00 грн.), запасні части-
ни на бензопилку; військовим, які розташовані в м. Вол-
новаха, – розвантажувальні жилети (5 шт. – 1750,00 грн.), 
клей (155 грн.), цвяхи (250 грн.), автомобільні свічки, набір 
ключів, ліки, господарчі товари. 
11.04.15 напередодні Великодня від Його Святості 
Патріарха Філарета та представників групи «Доброчи-
нець» активісти «ГО – «Альтернатива»» передали полку 
«Азов» крашанки, паски та приправу до святкового столу.  
Висловлюємо подяку підприємцям Центрального ринку 
м. Харкова, які передали для потреб армії 1000 грн., та 
підприємцям авторинку «Лоск» Олені, Ользі та Олексію за 
оперативну та безкоштовно надану допомогу запчасти-
нами на автомобіль; Ігореві, Вікторові, Євгенові, Андрієві, 
Ларисі, Любі, Світлані, Галині та Олександрові за швидку 
й безкоштовну допомогу запчастинами та витратними 
матеріалами для ремонту двигуна автомобіля ГАЗ-53; 
Шпильці Віталію та підприємцям, які надали пральний по-
рошок й одноразовий посуд.
Необхідно матеріал для виготовлення подушок – тік.
Також велика потреба: берці; тактичні окуляри; 
наколінники; ножиці; ліхтарики (типу police 8626); рації; 
спальники; каремати; матраци (нові й б/в); шкарпетки; фут-
болки; клейонка; харчі тривалого зберігання; далекоміри; 
біноклі; наколінники; коліматорний приціл з планкою; 
глушники.
Пораненим бійцям, які знаходяться на лікуванні у 
Харківському госпіталі, потрібні біла постільна білизна; 
сланці гумові (р. 42-46); труси-боксерки (р. 48-56); футбол-

ки; господарське мило; сигарети; старi мобільні телефони.
Збір допомоги щонеділі:
М-н «Надія»: 9:00 – 13:00 М-н «Мобіль»: 13:30 – 17:00
Хто бажає допомогти грошами на придбання вищезазна-
чених речей картка Приватбанку No5168757262383203 
Кисіль Віктор тел. 095-671-17-22
Доки ми допомагаємо армії – армія захищає наш мир!
Бережіть мир допомагайте армії!

Шановні пісочинці! 
«ГО – «Альтернатива»» запрошує ВАС 25 квітня (субота) 
2015 р. взяти участь у Всеукраїнській акції «Зробимо 
Україну чистою». Початок о 10.00 
У межах акції буде проводится прибирання місць відпо-
чинку пісочинців – сосновий бір на м-ні «Мобіль» та уро-
чище «Рижовський парк», а також р-н вул. Автомобільної.
«Рижовський парк» – збір навпроти «Учкомбінату» 
(т. 0990793938, Ірина);
м-н «Надія» – збір біля дитячого майданчика в лісі 
(т. 0992760154, Людмила);
Сосновий бір – збір на вході до бору біля гаражів 
(т. 0507518695, Артем);
вул. Автомобільна («Плечова») (0967266173, Анатолій).
Наприкінці суботника – смачна каша й солодкий чай!

В’язень режимів
Тепер щороку в Україні, як і в інших країнах світу, 8 трав-
ня відзначатимуть День пам’яті та примирення, вста-
новлений Указом Президента України П. Порошенка № 
169/2015 «Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річ-
ниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці за-
вершення Другої світової війни» від 24.03.15 р. А День 
перемоги, як і раніше, будемо відзначати 9 травня.
Війна скалічила чимало людських доль. Ми поговорили з 
очевидцем тих подій – Антоном Гавриловичем Руднєвим, 
який на власному прикладі відчув ставлення до людини 
обох тоталітарних режимів – гітлерівського й сталінсько-
го.
Антоне Гавриловичу, дитинство і юність припали на важ-
кі часи. Поділіться своїми спогадами.
На початку Великої Вітчизняної війни, мені було 
п’ятнадцять років. У жовтні 1941 р. Харків був окупова-
ний фашистами. Якось ми удвох із однокласником Сер-
гієм Череватенком пішли на розбитий маргариновий 
завод, де з підірваних котлів ще витікав маргарин. Так 
ось, повертаючись додому через ліс, ми зустріли пар-
тизан. 
Вони добували порох із гільз 150-ти міліметрових набоїв, 
залишених нашими відступаючими артилеристами. Цьому 
навчили й нас. А робили ми це так: набій вставляли в рога-
тину дерева, обережно розхитували, відокремлювали го-
ловку набою від гільзи й виймали з неї тол. Полотняні тор-
бинки з порохом ми ховали у домовленому місці, звідки 
вони їх забирали. 
У жовтні 1941 р., коли партизани підірвали німецький по-
тяг з продуктами, ми з Сергієм стояли на варті. Нам дору-
чили вночі вирити під рейками ямки та охороняти мінерів, 
які закладали підривний пристрій. Відтак між переїздом та 
станцією «Рижов» партизани підірвали німецький ешелон, 
який віз продовольчі товари в діючу німецьку армію. 
Наступного дня мене заарештували. Мабуть хтось із 
сусідів бачив нас на місці запланованого підриву та видав 
німцям. Я потрапив до гестапо, а Сергію вдалося сховати-
ся – він вчасно втік із дому. 
Спочатку відвезли в Харків, а в травні 1942 р. вивезли 
до Німеччини на автозавод «Боргвард», із якого я на-
магався втікати, але мене зловили й відправили у Бре-
менську в’язницю, а пізніше – табір остарбайтерів (люди, 
яких примусово вивозили до Німеччини на різноманітні 
роботи). Там разом із іншими в’язнями працював, нама-
гаючись виводити з ладу верстати. Допомагали нашим 
військовополоненим тікати із табору. Тут я познайомився 
із кримською татаркою Бакіровою та табірним лікарем По-
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льовим, які очолювали рух опору. 
Під час одної акції мене спіймали та помістили до 
Гамбургської в’язниці, а в лютому 1943 р. перевели до 
концтабору «Ноєнгамме» під № 16508, де над в’язнями 
проводили досліди: випробували медичні препарати, 
брали кров, виривали здорові зуби, які пізніше намага-
лись приживити без знеболювальних засобів, робили ще-
плення, після яких кілька днів трусило. 
Там ми працювали на розчищенні каналів. Робота тяжка, 
доводилось весь день стояти по пояс у холодній воді, ви-
тягати каміння, багнюку, сміття. Відпочити не мали права, 
інакше отримували гумовим шлангом по голові. Їсти да-
вали баланду з брюкви (різновид капусти; 38 калорій на 
100 грам), яку насипали нам у безкозирки, бо ні мисок, ні 
ложок, ми не мали. 
Наприкінці квітня 1943 р. мене серед інших відібрали на 
роботу до сталеварного заводу в концтабір «Дрютте». 
Там я працював у команді «шміден», подавав під прес 
розжарені металеві болванки. 
У 1944 р. у дворі табору фашисти повісили Олександра 
Шевченка, друга-земляка із Пісочина за те, що він узяв без 
дозволу шматок шкіряної прокладки від преса, яка йому 
була необхідна для ремонту колодки. 
У квітні 1945 р., коли почався наступ англійців, табір ева-
куювали. Усіх зігнали у високі відкриті вагони-пульмани, 
де можна було їхати тільки стоячи, така була тіснява, і по-
везли невідомо куди. Коли стояли на станції Целлс, по-
чалося бомбардування авіацією й мене було поранено 
в ногу та шию. Велика подяка товаришам, бо вони мене 
підхопили, щоб я міг рухатися, інакше охорона пристре-
лила б. Тих, хто залишився в живих, зібрали та погнали 
до концтабору під Ганновером – «Берген-Бельзен». Мене 
вразила неймовірна кількість трупів біля табору й по всій 
його території – штабелі з трупів, вкритих мухами. Одного 
разу я пробрався на кухонний блок, знайшов і поїв залиш-
ки їжі в котлі, та ще й попив трохи води. Від гострого болю 
в животі я знепритомнів.  
Опритомнів у англійському шпиталі з крапельницями на 
руках. Коли мене визволили із табору, я важив 32 кг, ноги 
й руки були схожі на тоненькі патички, тіло, ніби обтягнуте 
шкірою, а на лобі літера «Т» (Tod – «смерть», смертник)... 
Я був вражений піклуванням та медичним оснащенням 
англійських військових, які добре мене відгодували та 
швидко поставили на ноги. Поранених добре годували, 
навіть пригощали шоколадом, пропонували залишитись 
на їх території. Але моє бажання було одне єдине – їхати 
додому. 
Наприкінці 1945 р. мене та таких, як я, переправили в ра-
дянську зону окупації. Нас привезли в фортецю посеред 
величезного озера, дали сокири, пилки, лопати та пореко-
мендували тим, хто не бажає спати під відкритим небом, 
будувати собі бараки. Там нас і перевірили працівниками 
НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ). Харчували-
ся ми там, як у німецькому концтаборі. 
У жовтні 1945 р. я був уже в Пісочині. Мати спочатку навіть 
не впізнала, але потім обійняла та прийняла. В 1947 р. от-
римав повістку із військкомату та був направлений на 
відновлення шахт Донбасу у Луганську область. Пізніше 
направили до Сибіру на лісоповал.  
Не було в мене ні дитинства, ні юності. 
                                                 Розповідь записав Сергій Кулєшов

500 гривень… за царство небесне!
У інформаційних матеріалах «ГО – «Альтернатива»» 
піднімала питання незадовільної роботи КП «Ритуал-
Сервіс» Пісочинської с/р та зверталася до відповідних 
інстанцій.Співробітник оперативного управління 
Харківської ОДПІ Є. Гулевський під час телефонної розмо-
ви повідомив, що тариф на поховання КП «Ритуал-Сервіс» 
(сел. Пісочин) становить 500 грн. Саме такий розмір тари-
фу затверджений Пісочинською селищною радою (лист 
№ 1835/10/20-23-17-15 від 25.02.15). Але «ГО – «Альтер-
натива»» провела опитування серед родичів померлих і 
з’ясувала, що пісочинці сплачують за поховання від 1 500 

«Нафтобізнес»: покарання стрілочників
На нашу скаргу про незаконну торгівлю бензином із 
автомобілів у сел. Пісочин ГУМВС України в Харківській 
обл. повідомило (лист № 46/Н-64 від 05.03.15), що 
працівниками управління громадської безпеки спільно 
з працівниками Люботинського ВМ були виявлені факти 
незаконної торгівлі бензином. До дільничного інспектора 
міліції О. Стрижака вжито заходів дисциплінарного впли-
ву, а відносно правопорушників торгівлі складені прото-
коли про адміністративні правопорушення.
На жаль, на нашу думку, працівники міліції обмежили-
ся покаранням «стрілочників», але не зацікавилися, де 
торгівці беруть у великих обсягах «бензин» та хто роками 
«кришує» цей незаконний бізнес. Крім того, штрафи не зу-
пинили незаконну торгівлю бензином, яка діє й зараз.
«ГО – «Альтернатива»» готує звернення до Генеральної 
Прокуратури України.
                                                                                    Станіслав Шапарь

Порушник закону 
Відповідно до вимог ст. 42 Закону України «Про місцеве са-
моврядування в Україні» селищний голова зобов’язаний 
не рідше одного разу на рік звітувати про свою роботу 
перед територіальною громадою на відкритій зустрічі. 

до 2 500 грн.
Шановні пісочинці, а скільки ви платили за поховання 
своїх рідних у Пісочині? Чи пам’ятаєте, в якому офісі це 
було? Чи пам’ятаєте стенд із тарифами, касира? А якщо 
платили більшу суму, то, може, тому, що не знали тариф на 
поховання?
Загальновідомо, що офісного приміщення КП «Ритуал-
Сервіс» в сел. Пісочин немає, а якщо воно десь фор-
мально й існує, то пісочинці в ньому ніколи не були. 
Відсутня інформація про це комунальне підприємство 
на офіційному сайті Пісочинської с/р. Осіб, які коли не-
будь були в офісі КП «Ритуал-Сервіс» ми не знайшли. То як 
може діяти комунальне підприємство, що порушує закони 
України «Про поховання та похоронну справу», «Про за-
хист прав споживачів» та ін.
Директором комунального підприємства є депутат 
Пісочинської с/р М. Губський, призначеним на посаду го-
ловою селищної ради О. Чернобаєм. Може, О. Чернобай 
не знає про порушення в комунальному підприємстві? 
За інформацією Пісочинської с/р, у 2014 р. в селищі по-
мерло 229 осіб («Пісочинські вісті», грудень-січень 2014-
2015 р., С. 8). Тож якщо за поховання 1 померлого було 
переплачено 1000 грн., то повз податки та бюджет сели-
ща пройшло, щонайменше, 229 тис. грн. Для порівняння, 
Пісочинська с/р продала на будматеріали дитсадок на м-ні 
«Надія» за 243 тис. грн. 
Хто по-грабіжницьки заробляє на горі родичів померлих? 
Хто «робить» бізнес на похованнях?
Із цими запитаннями «ГО – «Альтернатива»» звернулася 
до Люботинського відділу міліції. Після того як дільничний 
О. Стрижак не зміг виявити в Пісочині місця незаконної 
торгівлі бензином (ЖЕО, №4439/18259), відповідь Любо-
тинського ВМ нас не здивувала (Журнал єдиного обліку 
звернень громадян, №341/1071 від 30.01.15), адже при 
очевидних порушеннях в роботі КП «Ритуал-Сервіс», що 
на нашу думку, є злочинними, міліція викладені «ГО – «Аль-
тернативою»» обставини вважає безпідставними.
«ГО – «Альтернатива»» не виключає, що співробітники Лю-
ботинського ВМ (керівник – майор О. Юрченко), мабуть, 
набули права продавати ІНДУЛЬҐЕНЦІЇ або АБОНЕМЕНТИ 
на порушення законів України? 
«ГО–«Альтернатива»»із таким станом речей не 
погоджується та:
1.Готує звернення до Генеральної Прокуратури України.
2.Вимагає від голови Пісочинської с/р О. Чернобая над-
рукувати в «Пісочинських вістях» тариф на послуги КП 
«Ритуал-Сервіс».                          
                                                                  «ГО – «Альтернатива»»
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Лебідь, рак і щука та проблеми дітей
Наприкінці січня 2015 р. в дитячому садку № 1 (Пісочин, 
вул. Леніна) відбулися відкриті батьківські збори, де були 
присутні близько 30 батьків. Керівник закладу Оксана 
Ноздріна доповіла присутнім про успіхи закладу, що ми-
нулого року серед 36 дитсадків району посів 2 місце., а 
також повідомила про його проблеми.
Левову частину зборів було присвячено питанню 
добровільних пожертв, що здійснюють батьки для 
підтримки життєдіяльності дитячого садка. Керівник за-
кладу прозвітувала про витрати добровільних пожертв.
Як на мене, прозорістю звіт не відрізнявся, але Окса-
ни Валеріївна запевнила присутніх, що в неї є письмово 
підтверджені витрати, проте, присутнім на зборах бать-
кам, цього не продемонструвала. Але стверджувати, що 
письмових підтверджень витрат немає, я не можу. 
Ось цей звіт і поділив усіх присутніх на три групи: персо-
нал дитсадка, батьків, яким було байдуже, куди та як ви-

Конкурс «Моя мирна Україна» 
До участі запрошуються учні 3-6 класів Пісочинського 
колегіуму. Конкурс триватиме з 1 квітня по 1 травня 
2015 р. Метою конкурсу є підняття бойового духу наших 
захисників і виховання патріотизму в дітей. 
Тематика робіт має відповідати темі конкурсу й може бути 
різноманітною. Техніка виконання малюнків – довільна, 
формат робіт – А4. Усі конкурсні роботи обов’язково 
повинні бути підписані олівцем на звороті та передані 
класному керівнику.
На переможців чекатимуть призи, автори 
найоригінальніших робіт обов’язково отримають по-
дарунки. Усі конкурсні малюнки будуть виставлені в 
Пісочинському музеї, після чого будуть відправлені на-
шим захисникам у зону АТО. 
Також конкурсні роботи можна буде подивитись на нашо-
му сайті та в групах у соціальних мережах. К.т. 0990793938
                                                                                 «ГО-Альтернатива»

Така зустріч передбачає можливість ставити запитання та 
отримувати відповідь безпосередньо в залі.
Закон не обмежує частішого складання звіту чи публікації 
звіту в засобах масової інформації, в інтернеті, але ці фор-
ми звіту не скасовують обов’язкового звіту селищного го-
лови під час відкритої, безпосередньої зустрічі.
Пісочинський селищний голова О. Чернобай останній 
раз звітував на відкритій зустрічі в Пісочинському БК у 
листопаді 2011 р. разом із депутатами Е. Тер-Степаняном 
та В. Вереітіновим («Пісочинські вісті», листопад 2011). 
Упродовж 2012 – 2014 рр. селищний голова О. Чернобай 
уникає відкритих звітів перед громадою Пісочина.
«ГО – «Альтернатива»» поцікавилася, чи звітують інші го-
лови місцевих рад Харківського району перед громадою.
Міський голова м. Мерефи В. Сітов постійно проводив 
відкриті зустрічі з мешканцями, але звіту у відкритій 
зустрічі за 2014 р. не робив (лист № 317 від 09.02.15). Що-
правда, затримали на початку жовтня 2014 р. під час отри-
мання хабара у розмірі 40 тис. грн від підприємця було за-
тримано його було затримано. За повідомленням УНІАН, 
прокуратура Харківської області направила обвинуваль-
ний акт стовно міського голови Мерефи до Фрунзенсько-
го районного суду Харкова 3 березня 2015 р.
Зауважимо, саме В. Сітов ініціював перенесення 
пам’ятника Івану Сірку із центру міста, проти чого висту-
пала громадськість Мерефи та області.
Міський голова Люботина В. Теличко звітував перед гро-
мадою міста 26 січня 2015 р. у приміщенні Харківського 
центру професійної освіти. При цьому мешканців Люботи-
на завчасно поінформували оголошеннями про час і місце 
проведення звіту (лист № 03-36/406 від 10.02.15). 01.04.15 
мера Люботина та трьох депутатів міськради затримали за 
підозрою в отриманні хабара в розмірі 250 тисяч грн.
Коротичанський селищний голова А. Прудкий на 
відкритій зустрічі не звітував про свою роботу в 
2014 р. Ми припускаємо, що саме після організації 
антимобілізаційного мітингу 09.02.15 р. в приміщенні 
Коротичанської с/р А. Прудкий пішов на пенсію. Невдовзі 
після цього залишили свої посади голова Харківської РДА 
Ю. Шпарага та військовий комісар Харківського району О. 
Бабич.
Отже, порушувати українське законодавство неприпусти-
мо й шкідливо для посадових осіб будь-якого рівня.
«ГО – «Альтернатива»» нагадує, звіт перед громадою на 
відкритій зустрічі не залежить від бажання селищного го-
лови – це норма закону!
Ми вимагаємо від селищного голови О. Чернобая 
терміново прозвітувати про свою роботу в 2014 р. 
відповідно до вимог закону та завчасно оголосити про 
місце і час проведення заходу. У разі ігнорування вимог 
ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» «ГО – «Альтернатива»» буде готувати позов до 
суду. Відповідного листа ми направили до Пісочинської 
с/р.
                                                                  «ГО – «Альтернатива»»

трачаються їхні важко зароблені кошти (таких була більша 
частина) та батьків, які вимагали детального звіту.
У приміщенні завирували емоції, звинувачення, що, на 
мою думку, й не дало можливості знайти компромісне 
рішення – скільки збирати грошей, як розподіляти, як 
звітувати. На жаль, у шквалі емоцій батьків керівник дит-
садка не проявила дипломатичності, гнучкості, щоб вчас-
но направити емоції батьків на вирішення проблем.
Ця ситуація непоодинока. Так батьківські збори могли 
закінчитися в будь-якому дитсадку чи школі.
На думку активістів «ГО – «Альтернатива»», у важкі 
економічні часи, що переживає наша країна, фінансова 
підтримка батьками дитсадків, музичних, спортивних та 
загальноосвітніх шкіл необхідна. Без цього фінансування 
ці заклади або будуть дуже обмежені в своїх можливостях, 
або взагалі припинять існування.
Для прикладу, в 2014 р. Пісочинська с/р на 733 дитини, які 
відвідують три дитсадки селища, виділила 40 531,2 грн. на 
весь рік для закупівлі господарчих товарів та побутової 
хімії (лист № 322 від 23.02.15). Це приблизно 4,6 грн. на 
місяць на одну дитину.
Отже, без самоорганізації батьків зробити цікавим жит-
тя наших дітей у дитсадках та школах буде складно. «ГО 
– «Альтернатива»» радить до збору пожертв напрацюва-
ти прості, прозорі й зрозумілі правила, що будуть влаш-
товувати всіх батьків, даватимуть можливість знайти інші 
варіанти для тих батьків, які не можуть здійснювати по-
жертви. Очевидно, для цього треба активніше залучати 
батьківські трійки. І, звичайно, слід заздалегідь плану-
вати, на що витрачати зібрані пожертви, як економити. 
Обов’язковою умовою є звіт про витрачені кошти, який 
знімає значну частину питань.
На зборах був присутнім і слухав побажання, звинувачен-
ня, подяки, претензії та погрози                      
                                                                                   Павло Нетеса 

Боротьба триває!
15.04.2015 р. відбулося чергове засідання в апеляційному 
суді Харківської області за справою №635/8865/14ц щодо 
незаконного виділення Харківською РДА земельної 
ділянки садового товариства «Чорнобилець» невідомим 
особам, які змогли приватизувати земельні ділянки, на які 
вже були видані державні акти. 
Суддя Івах А.П. прийняла рішення перенести справу в 
зв’язку з тим, що представники Харківської РДА та грома-
дяни, які в 2008 році впродовж тижня оформили на себе 
ділянку, уже втретє не з’явилися на суд. Суддя аргументу-
вала своє рішення тим, що громадяни, які не з’являються, 
не попередженні належним чином. 
                                    Депутат Пісочинської с/р Артем Фисун
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Пам’ятаємо Кобзаря!
14 березня 2015 р. в Пісочинській бібліотеці (вул. Пол-
тавське Шосе, 159) відбулася літературна дискусія «Тарас 
Шевченко – ранньомодерний український поет», присвя-
чена 201-ій річниці з дня народження митця. 
Цікаву й змістовну доповідь про ранньомодерну поезію Т. 
Шевченка прочитав наш земляк, філолог, поет Олександр 
Євтушенко. У залі лунали невмирущі вірші Т. Шевченка, а 
в дискусії взяли участь Н. Товкес, В. Харченко, В. Ільїна та 
інші присутні.
Жвавим було обговорення рис раннього модернізму 
в доробку Т. Шевченка, оскільки думки учасників за-
ходу розділилися, зважаючи на ліричні, філософські, та 
медитативні поезії великого поета. При цьому досить 
великою є кількість віршів поета, що стали народними 
піснями.
Спільним для учасників дискусії стало визнання того, 
що Т. Шевченко не пішов проти власного сумління, про-
ти Бога, проти народу. Живучи далеко від України в 
російськомовному середовищі, він не став «хохлом» чи 
«малоросом», не перебрався на «великороса», а залишав-
ся тим, ким народився, – українцем!  
Вірші Т. Шевченка живі й актуальні сьогодні: «Борітеся – 
поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І 
воля святая!».
Висловлюємо подяку колективу Пісочинської бібліотеки 
за співпрацю!                                                                
                                                                                  Павло Нетеса

Інформаційні матеріали «Громадянське об’єднання – «Альтернатива»» не є друкованим виданням, містить інформацію про роботу громадської організації 
«Громадянське об’єднання – «Альтернатива»», легалізованої наказом від 08.08.13 № 76/4 Харківського управління юстиції.

Наклад – 1000 прим. Поширюється безкоштовно. Відповідальна за випуск редакційна рада – В. Кисіль, П. Нетеса, А. Фисун.

Виконуємо швидко, професійно й якісно будь-яку оцінку 
рухомого й нерухомого майна, землі, обладнання, устатку-
вання, оцінки для судових справ, для банків, визначення 
орендної плати, вираховуємо збитки при ДТП, страхуван-
ня ГВ, КАСКО тощо. 
Працюємо на всій території України. 
Оцінка для продажу, оподаткування, дарування, спадщи-
ни (перша та друга лінія), спадкового договору, кредитно-
го договору, договору довічного утримання, для договору 
розподілення сімейного майна тощо. 
К.т.:(067)5790645, (063)4111359, (095)6233764

Гра «Гурби-Антонівці» 
Найбільша в Україні спортивно-патріотична теренова гра 
«Гурби-Антонівці» запрошує молодь віком 18-28 років про-
вести незабутні вихідні на природі та знайти нових друзів. 
Цього року гра буде проходити з 1-4 травня в традиційній 
вже для себе місцевості – у лісовому масиві між селами 
Антонівці на Тернопільщині та Гурби, що у Рівненській 
області. 
Суть теренової гри полягає в тому, що учасники діляться 
на дві команди, які змагаються між собою за прапори одна 
одної та за кількість «вбитих» гравців суперника. При цьо-
му кожна з команд суворо дотримується правил чесної 
гри, прояви негідної поведінки та порушення правил 
під час її проведення можуть каратися дискваліфікацією 
гравця; пияцтво тут суворо заборонено. За дотриманням 
правил слідкують спостерігачі, основні суддівські функції 
здійснює Рада Вищих Спостерігачів.
Перемогу отримує той, хто захоплює прапор противника і 
при цьому відстоїть свій. Із кожним роком це робити стає 
все складніше, адже командири «куренів» досконало вив-

Контакти ГО «Альтернатива»: т. 0956711722, 0951911733, 0991171531, 0675776107, 7516460, 
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 

«Open Space»
04.04.15 у м. Південне відбувся навчальний тренінг-
семінар із вирішення місцевих проблем у форматі «Open 
Space», організований ГО «Моє місто Південне» та урочи-
сто відкритий Оленою Рибкою. 
Під час семінару Людмила Синчук (ГО «Територія но-
вих досягнень», сел. Березівка), Влад Неманіхін (ГО «Ко-
ротичанська єдність», сел. Коротич) та Артем Фисун 
(«ГО–«Альтернатива»», сел. Пісочин) поділились власним 
досвідом роботи та презентували проекти проведених 
заходів за час діяльності організацій. 
Модератор Вікторія Черевко (ПП «Демократич-
ний Альянс», м. Харків) провела стратегічну сесію 
«PivdenneOpenSpace», під час якої учасники були поділені 
на групи, що визначали найбільш наболілі проблеми 
Південного та розробили шляхи й методи їх вирішення. 
Приємно вразила кількість небайдужих мешканців 
Південного, які знайшли час і долучилися до заходу. 
                                                                                  Ірина Тарасенко

чають терен гри, вдосконалюють тактику і стратегію, засто-
совують сучасні технічні можливості для вдалих маневрів. 
А останніми роками на Гурбах діє ще й спеціальний курінь 
диверсантів, який значно ускладнює боротьбу.
Популярність гри з кожним роком зростає. Протягом 2008-
2009 років гра вийшла на міжнародний рівень – її відвідали 
гості з Польщі, Білорусі та Росії. А в 2010-му гра увійшла до 
TOP-10 (8-ме місце) у номінації «Найефективніші молодіжні 
ініціативи України», проведені Агентством Стратегічних 
Досліджень.
Цього року організатори вирішили зробити ставку на 
об’єднанні молоді зі Сходу та Заходу України, тому усім 
учасникам зі східних областей, зокрема і Харківщини, 
буде частково компенсовані витрати на проїзд. 
Якщо і ви бажаєте провести незабутні вихідні, заповнюйте 
анкету на сайті: www.gurby.org.ua

«Пусте місце»
Чимало пісочинців на виборах до Верховної Ради України 
уже повірили й удруге проголосували за В. Кацубу, 
сподіваючись, мабуть, що він буде планувати стратегію 
розвитку України, удосконалюватиме діючі та розробля-
тиме нові закони, що будуть удосконалювати економічне, 
соціальне та політичне життя суспільства. 
Наші партнери ГО «Деркачівська альтернатива» 
проаналізували, як народний депутат В. Кацуба працює в 
Верховній Раді України. 
За час роботи ВР України відбулося близько 680 голосу-
вань, при цьому В. Кацуба був відсутнім – 513 рази, а ще 97 
разів був присутнім, але чомусь не голосував. Отже, вихо-
дить, що В. Кацуба, який представляє Пісочин у ВР України, 
брав участь у 10%голосувань. Тобто, він не виконує надані 
йому повноваження, але зарплату отримує. 
Нагадаємо, з 1 січня 2015 р. зарплата народного депута-
та становить 8 526 грн. згідно розпорядження Голови ВР 
України від 28.01.15 № 75. Інформації про те, що В. Кацуба 
відмовився від зарплати, ми не маємо.
На думку активістів «ГО – «Альтернатива»», моральну 
відповідальність за «роботу» депутата В. Кацуби несуть усі 
ті, хто за нього агітував та голосував. 
А найактивнішими агітаторами були Пісочинський се-
лищний голова О. Чернобай та уже колишній голова 
Харківської РДА Ю. Шпарага.
                                                                                  Віктор Кисіль


