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ХТО СТОЇТЬ ЗА АЛЬТЕРНАТИВОЮ?

Інтерв’ю зі Станіславом Шапарем, 
 лідером «ГО – «Альтернатива»»

Станіславе, розкажіть про себе?
Мені 32 роки, народився і живу в Пісочині, тут живуть мої 

батьки, родичі, друзі. Закінчив місцеву школу, потім технікум 
(з відзнакою) та технічний університет сільського господар-
ства в 2006 р. Одружений, маю чотирьохрічного сина.

Вам подобалося навчатися в університеті?
Так, подобалося, це був важливий період мого життя, 

коли я отримав не тільки гарні знання, – саме в цей час сфор-
мувався мій світогляд. Особливо на мене вплинуло моє ста-
жування в Англії.

Чим запам’яталося стажування? Якою мовою Ви там 
спілкувалися?

Уявіть звичайне село (6 500 мешканців), де є прекрасні 
дороги, спорткомплекс із басейном, сучасний дитячий са-
док, школа й своя лікарня – є всі умови для комфортного 
життя. Усе це створене й функціонує за податки самих меш-
канців. Спілкувалися ми, звичайно, англійською мовою, над 
знанням якої перед від’їздом за кордон довелося ретельно 
попрацювати.

Чим Ви захоплюєтеся?
Я отримую задоволення від роботи і хоча багато хто мені 

не вірить, але це так. Із дитинства люблю займатися спортом. У 
11 років почав займатися в різних секціях, але я втомлювався 
від постійних поїздок до Харкова, а секцій в Пісочині не було. 
Люблю спорт і донині, особливо футбол. Взагалі, я – команд-
ний гравець. Узимку люблю почитати технічну літературу.

Коли останній раз Ви брали участь у змаганнях, в ди-
тинстві?

Ні, місяць тому в турнірі з міні-футболу «Pisochyn Cup», де 
наша команда «Фаворит» увійшла до призової трійки. При-
страсті на полі «кипіли», як в дитинстві.

Чим Ви заробляєте на життя?
Я підприємець, маю досвід в будівельній справі, надаю 

послуги з перевезення. Під час навчання в університеті я 
закінчив міжнародні курси з управління та організації при-
ватних підприємств, тому зараз надаю послуги з організації 
та ведення бізнесу. Я не просив допомоги в батьків чи дер-
жави, бо звик розраховувати на власні сили і нести відпові-
дальність перед людьми, з якими працюю. Вважаю, якщо є 
можливість, треба допомагати, хоч батькам, хоч сусідам, хоч 
державі. Як казала моя бабуся, «краще мати і давати, ніж хо-
дити і просити».

Станіславе, Ви один з лідерів «ГО – «Альтернатива»», 
можете розповісти як вона виникла?

У 2009 р. я зустрів людей, які поділяли мої погляди, – це 
Віктор Кисіль, Вадим Мілушкін, Юрій Мережко, Олександр 
Курило, пізніше до нас приєдналися Валентина Харченко, 
Артем Костецький, Павло Нетеса, Людмила Кисєльова, Ар-
тем Фисун та ін. На наш погляд, місцева влада управляла 
селищем, як мінімум, неефективно або свідомо недбало. 
Зараз уже важко пригадати, яким був Пісочин у 2008-2009 
рр. – у селищі було безліч сміттєзвалищ, майже не було до-
ріг та вуличного освітлення, а керівництво селища не зна-
ло, що таке працювати на результат.

То все що за останні 6 років зроблено в Пісочині за-
вдяки «ГО – «Альтернатива»»?

Усе зроблено завдяки бюджету селища, хочу наголосити, 
все, що зроблено і робиться в державі та в нашому селищі, 
робиться завдяки Вашим та нашим грошам (податкам), і за-
вданням «ГО – «Альтернатива»» було, є і буде: 

—  контроль діяльності місцевої влади;
—  надання конструктивних пропозицій щодо вирішен-

ня існуючих проблем;
—  проведення власних заходів. 
На Вашу думку, які основні здобутки вашої організації?
Для пісочинців врятували від знищення урочище «Ри-

жовський парк», незаконне рішення про забудову якого 
прийняла Пісочинська с/р. Узагалі це нонсенс – ділянка має 
цільове призначення (ліс), і Пісочинська с/р не мала права 
нею розпоряджатися, але злочинне рішення прийняла. 

Із 2009 р. ми щорічно проводимо суботники, зупинили 
крадіжки чорнозему з полів Пісочина. Щорічно проводимо 
спортивно-розважальний захід «Велодень в Пісочині». За-
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ГО–«АЛЬТЕРНАТИВА» ВРЯТУВАЛИ ШКОЛИ 
СЕЛИЩА ВІД ІДІОТІВ! 

16.06.2015 р. на зборах керівників навчальних закладів 
Харківського району голова Харківської райради Михай-
ло Третяк, який має три вищих освіти, висловив пропозиції 
щодо скорочення видатків на освітні заклади району. 

У першу чергу, скорочення мало стосуватися шкіл нового 
типу: ліцеїв , колегіумів, спеціалізованих шкіл. До цього пе-
реліку потрапив і Пісочинський колегіум. 

Усі заклади пропонувалося реорганізувати в загальноос-
вітні навчальні школи, що повинно було призвести:

—  до ліквідації груп продовженого дня;
—  скасування поділу класів на підгрупи при вивченні 

іноземної мови, рідної мови, інформатики, трудового на-
вчання, фізкультури, захисту Вітчизни;

—  скорочення ставок вчителів до 20 %;
—  скорочення заробітної плати вчителів, які працюють 

в таких закладах освіти, на 10%.
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хистили мешканців вул. Харківської від прокладання кабелю 
високої напруги. Завдяки нашим зусиллям відновлено те-
плозахисний шар на тепломережах м-ну «Надія». У співпраці 
з ГО «Самопоміч» передали гуманітарну допомогу інвалідам 
селища. Допомагаємо армії та проводимо благодійні дитячі, 
спортивні та громадські заходи та ще багато іншого. 

Ви є ініціатором, головним суддею, організатором 
проведення культурно-спортивного заходу для всієї ро-
дини – «Велодень в Пісочині». Чи не втомилися?

Звичайно ні, тому що це мені приносить задоволення. За 
час проведення заходу у ньому взяли участь не менше 800 
дітей. Я впевнений, що «Велодень…» буде проводитись що-
року, не змінюючи свої традиції. 

«ГО – «Альтернатива»» вже другий рік проводите бла-
годійний турнір з міні-футболу, яка його мета?

Усі кошти, отримані від учасників турніру та глядачів, 
ідуть на підтримку Пісочинської дитячої поліклініки. Мину-
лого року ми придбали та передали сканер-принтер-копір 
та монітор. А цього року на зібрані кошти ми придбали елек-
тронні ваги для зважування немовлят, які передамо до по-
ліклініки у вересні. 

А співпрацювати з керівництвом селища можливо?
Спочатку влада вдавала, що наша організація – не існує, 

пізніше – почали повторювати наші ідеї та прислухатися до 
нашої думки. А взагалі, діяльність нашої організації призвела 
до здорової конкуренції із владою, завдяки якій ми змусили 
їх працювати принципово по-іншому. 

Як це «працювати по-іншому»?
Раніше Пісочинська с/р працювала під наглядом самої 

себе, а протягом останніх 6 років під контролем нашої ор-
ганізації, що втілилося в покращенні умов життя для всіх пі-
сочинців.

Ви депутат Пісочинської с/р, розкажіть про свою роботу.
Я голос, очі та вуха пісочинських виборців. Проаналізу-

вавши проблеми та потреби свого округу та селища, я сис-
темно надавав пропозиції в письмовій та усній формі щодо 
включення в бюджет видатків на благоустрій, інфраструкту-
ру, склав близько сотні актів. Постійно консультую виборців 
із різних питань. Крім роботи на окрузі, беру активну участь 
у сесіях селищної ради. Так, наприклад, було внесено в план 
розбудови м-ну «Мобіль» будівництво дитячого садка, за-
міну старих на нові світлофори на вул. Полтавське Шосе та 
прийняття їх на баланс, брав участь у роботі депутатських 
комісіях. Неодноразово разом із рибохороною проводив 
рейди на р. Уди. Ми не полишимо роботу над проблемою 
шкідливих викидів, які потрапляють в р. Уди.

А на своєму окрузі що Ви конкретно зробили?
Я проти слова Я, не люблю слів «під патронатом», «за 

підтримки», «за участі» та інші. Знаю проблеми кожної вули-
ці, кожної ділянки свого округу. Усі пропозиції щодо благоу-
строю вчасно надаю до селищної ради. Близько 30 ліхтарів 
освітлення, заасфальтовані вулиці, дитячі майданчики – усе 
це пов’язане з моєю безпосередньою роботою. 

Повторюю, всі роботи виконуються за бюджетні кошти, і 
той, хто, будучи депутатом, каже «Я заасфальтував дорогу» 
чи «Я встановив освітлення», той каже неправду. Депутати 
мають відношення до виконаної роботи, але це їх прямий 
обов’язок, як, до речі, й обов’язок селищного голови.

Як місцевого мешканця та депутата, які проблеми се-
лища Вас турбують найбільше? 

Одна із головних проблем – відсутність достатньої кіль-
кості шкіл в Пісочині та їх логістиці. Тривалий час у селищі не 
вирішується проблема з чергами в дитячі садки. Іще в 1985 р. 
мої батьки не змогли влаштувати мене в Пісочинський дит-
садок через відсутність місць. Влаштували та возили мене до 
дитсадка на Баварію – цій проблемі більше 30 років. 

Проблем багато і всі вони потребують системного вирі-
шення. На жаль, у діючої влади системний підхід відсутній. 
Влада працює хаотично, навіть тендер на придбання сміт-
тєвозу нездатні з 2012 р. провести. А вже в цьому році не 
спромоглися провести тендер на будівництво школи на м-ні 
«Мобіль». 

Чи бачите Ви шляхи вирішення цих проблем?
Так, я з командою «ГО – «Альтернатива»» допрацьовуємо 

стратегічний план розвитку сел. Пісочин і найближчим ча-
сом винесемо на обговорення громади. 

Станіславе, невже в Пісочині все так погано?
Все буде добре за умови, що люди перестануть спосте-

рігати за своїм життям із позиції стороннього глядача й ста-
нуть брати участь в розбудові селища та країни. 

Так хто ж стоїть за «ГО – «Альтернатива»»?
«ГО – «Альтернатива»» – це пісочинці, які витрачають свій 

вільний час і гроші, щоб зробити Пісочин місцем комфортно-
го проживання! 

Інтерв’ю провела Юлія Світлична

ПРОГРАМА «ЧИСТА ВОДА»
Із 29 серпня по 13 вересня «ГО–«АЛЬТЕРНАТИВА» про-

водитиме спеціальний екологічний проект «Чиста вода» для 
мешканців приватного сектора селищ Пісочин, Надточії, Рай-
Оленівка. 

У межах проекту «ГО–«АЛЬТЕРНАТИВА» разом із неза-
лежною лабораторією якості води проведе моніторинг ста-
ну води у вуличних колодязях на вміст нітратів та розмістить 
індивідуальні інформаційні таблички з результатами аналізів 
по кожному окремо взятому колодязю.

Крім цього, «ГО–«АЛЬТЕРНАТИВА» запропонує: кожному 
приватному домоволодінню, де облаштовані вигрібні ями 
або вуличні туалети, БЕЗКОШТОВНО отримати інноваційний 
біологічний препарат на основі спеціальних бактерій для 
вигрібних ям, септиків та вуличних туалетів, що прибирає 
неприємні запахи, переробляє фекалії в біогумус та зменшує 
кількість викачок в асенізаторські машини, знижує рівень 
нітратів, що потрапляють через ґрунтові води до Вашого ко-
лодязя.

К.т. 0992885078



EcoLanding
Громадські активісти Харківського р-ну Артем Костецький 

та Ірина Тарасенко (сел. Пісочин); Наталя Фесенко та Олександр 
Сірко (сел. Коротич); Олена Рибка та Микола Малишев (м. Пів-
денне); Людмила Сенчук (сел. Березівка) та Тетяна Селезньова 
(м. Мерефа) започаткували реалізацію комплексного пілотного 
проекту з організації роздільного збору твердих побутових від-
ходів (ТПВ) та підвищення загального рівня екологічної культу-
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ри серед громади Харківського р-ну. І не тільки започаткували, 
а й вибороли під це грант – понад 120 тис. грн. від Конкурсу  
еко-проектів від «Чернігівського»: Зробимо Еко Україну разом! 

Морфологія сміття свідчить про те, що до 80% ТВП можна 
переробляти повторно, чим істотно зменшиться шкідливе на-
вантаження на навколишнє середовище. А ще можна отрима-
ти з цього додатковий прибуток, який можна використати на 
благоустрій населеного пункту.  

Уже цієї осені будуть встановлені перші 100 баків для роз-
дільного збору сміття по Харківському р-ну, 36 із яких отри-
має Пісочинська громада. Разом із представниками місцевої 
влади вже визначені місця встановлення баків – поряд із міс-
цями масового скупчення людей, біля навчальних закладів. 
Указаної кількості баків не вистачить, аби покрити навіть де-
сяту частину від необхідної потреби в баках, але головна мета 
нашого проекту – навчити людей розділяти сміття.  

Сподіваємося, нашу ініціативу підтримає та оцінить на-
селення, місцевий бізнес і влада. Коли система роздільного 
збору сміття запрацює, ми зможемо побачити найближчі лісо-
полоси та поля чистими, а залишок коштів від здачі відходів 
на переробку можна буде спрямувати на благоустрій селища.

Запрошуємо всіх пісочинців, кого турбує екологічний стан 
Пісочина, запропонувати місця розташування для баків. 

К.т. 0633560425 
Координатор проекту в сел. Пісочин Ірина Тарасенко

Наприклад, у Пісочинському колегіумі та Пісочинській 
ЗОШ № 2, відповідно до цих пропозицій, необхідно було б:

—  скоротити приблизно 23 ставки;
—  закрити групи продовженого дня в 1-4 класах;
—  скоротити доплати за престижність із 20% до 10%.
За підрахунками «ГО – «Альтернатива»», економія від та-

кої «реорганізації» шкіл для бюджету Харківського району 
становитиме менше 1 % від загальної суми видатків.

Щоб порятувати школи й забезпечити належну освіту 
для дітей, «ГО – «Альтернатива»» зібрала близько 400 підпи-
сів батьків школярів та звернулася до Харківської райдер-
жадміністрації з проханням роз’яснити ситуацію. 

Крім того, депутат Станіслав Шапарь звернувся до Пісо-
чинської с/р з пропозицією скликати позачергову сесію з 
цього питання. Під цим зверненням підписалися директор 
Пісочинського колегіуму О. Роганін, завуч Пісочинської ЗОШ 
І. Власенко, О. Волошко, В. Кощій, А. Фисун та О. Науменко. 

На жаль, ні райдержадміністрація, ні Пісочинська с/р не 
відповіли на звернення громадян – вони ділили крісла й до 
чужих дітей їм справи не було!

Та публічний розголос, якого набуло питання «реоргані-
зації» шкіл перед місцевими виборами, змусив «економістів 
з трьома дипломами» «включити задню» та відмовитися від 
початкового задуму. Тож керівництво району «перевело 
стрілки» на начальника відділу освіти Харківського району 
О. Бабельчук.

У своєму листі О. Бабельчук повідомила, що скорочення 
посад та зміни статусу Пісочинського колегіуму та Пісочин-
ської ЗОШ І–ІІІ ступенів не планується, а організація груп 
продовженого дня та доплати педагогічним працівникам за 
престижність у роботі до кінця бюджетного року залишиться 
без змін.

Найбільше здивувала реакція Пісочинської с/р, уміщена 
на офіційному сайті: «Нещодавно в сел. Пісочин було роз-
повсюджено неправдиві чутки про зміну статусу та скоро-
чення штатів в навчальних закладах селища. Одразу одна з 
громадських організацій розпочала збір підписів під звер-
ненням до Пісочинської селищної ради та Харківської РДА 
з проханням не проводити зміни статусу та скорочення в 
Пісочинському колегіумі та Пісочинській ЗОШ I-III ступенів… 
Всім мешканцям селища рекомендуємо не довіряти чуткам 
та інформаційним матеріалам провокаційного змісту, що 
розповсюджуються на території селища невідомими особа-
ми, а отримувати достовірну інформацію з офіційних джерел 
Пісочинської селищної ради» (http://pisochin-rada.gov.ua/
informaciya-dlya-vchiteliv-ta-shkolyariv-selishha/).

Подібну інформацію на сайті селищної ради міг розмісти-
ти тільки ідіот і лицемір! Невже директор колегіуму та завуч 
підписувалися б під «матеріалами провокаційного змісту»?!

До відома працівників Пісочинської с/р: ідіот (давньо-
грецький термін) – це людина, яка живе відірвано від гро-
мадського життя (Вікіпедія).

Шановні пісочинці, не обирайте ідіотів на виборах!

Віктор Кисіль, «ГО – «Альтернатива»»

ШАНОВНІ ПІСОЧИНцІ!
Координаційній раді «ГО–«Альтернатива»» 25.08.2015 р.  

стало відомо, що наші недруги готують до друку та розповсю-
дження на території сел. Пісочин інформаційні матеріали під 
назвою «Альтернатива». Просимо Вас звертати увагу на лю-
дей, які поширюють інформаційні матеріали «Альтернатива». 
Представники «ГО–«Альтернатива»» розповсюджують свої 
інформаційні матеріали власними силами, більшість активіс-
тів організації Вам знайомі. Якщо Ви отримали інформаційні 
матеріали «ГО – «Альтернатива» зверніть увагу на логотип, 
колір, шрифт та папір, які в підробленому варіанті не співпа-
датимуть із матеріалами, які видає «ГО–«Альтернатива»» та 
які Ви добре знаєте. 

Усі інформаційні матеріали «ГО–«Альтернатива»», які не ма-
ють дублювання на нашому сайті http://alternatyva-pisochyn.
com.ua, нами не готувалися та не розповсюджувалися і є під-
робкою та провокацією наших недругів. 

Якщо Ви стали свідками розповсюдження або отримали 
підроблені інформаційні матеріали «ГО – «Альтернатива», по-
відомте будь ласка по тел. 095-671-17-22 або 098-284-01-77. 

«ГО–«Альтернатива»»

ПАПА, ДАй ПОРУЛИТЬ!
1 липня 2015 р. на офіційному сайті Пісочинської с/р неспо-

дівано з’явилося повідомлення про зустріч самопроголошеного 
заступника Пісочинського селищного голови Олега Чернобая з 
мешканцями Пісочина. Ці зустрічі, як й інформація про них на офі-
ційному сайті, зростали в геометричній прогресії.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування», 
заступник селищного голови затверджується на сесії місцевої 
ради за поданням селищного голови. При цьому остання сесія 
відбулася 23.06.2015 р. – і ніякого затвердження Олега Чернобая 
на ній не було. 

Нам дуже захотілося розібратися в цьому «цирку».



«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
сторінка вконтакті: http://vk.com/go_alternativa

сторінка у facebook: https://facebook.com/groups/127023477427939
Контакти ГО «Альтернатива»: т. 0956711722, 0951911733, 0675776107

Так сталося, що ще 30.06.2015 ми отримали відповідь про те, 
що на посаду заступника селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради триває конкурс. Після завершення кон-
курсної процедури згідно з діючим законодавством з дотриман-
ням всіх вимог та правил буде визначено переможця конкурсу 
і дану інформацію буде розміщено на офіційному сайті селищ-
ної ради (лист № 20 від 30.06.2015 р.). Після такої відповіді у нас 
питань стало набагато більше. Окрім того, з’ясувалося, що за-
ступник селищного голови М. Мельник звільнився з посади ще 
1 квітня, на «день дурня», але на офіційному сайті Пісочинської 
селищної ради й ця інформація відсутня до цього часу (лист №22 
від 14.07.15).

На всі інші наші запити про проведення конкурсу, умови 
конкурсу та ін. відповіді Пісочинської с/р можуть претендувати 
на найвищі місця в лізі сміху. На наше прохання надати інформа-
цію про всіх учасників конкурсу в.о. пісочинського селищного 
голови О. Хоменко повідомила, що така інформація є з обме-
женим доступом і оприлюдненню не підлягає (лист № 31 від 
27.07.2015 р.). Не потрібно бути Нострадамусом, щоб зрозуміти 
причини такої відмовки.

А на прохання надати інформацію про вакантні посади в Пі-
сочинській селищній раді нам повідомили, що є вакантна посада 
водія (лист №27 від 24.07.2015). Отже, якщо серед пісочинців є без-
робітні, звертайтеся в селищну раду.  

16 квітня 2015 р. Пісочинська селищна рада оголосила кон-
курс на заміщення вакантної посади заступника пісочинського 
селищного голови. Без створення конкурсної комісії було пода-
но оголошення про проведення конкурсу в газеті «Слобідський 
край» (лист № 26 від 14.07.2015 р.). Чомусь на ресурсах Пісочин-
ської с/р жодної інформації про це не знайшлося.

І аж 18.05.2015 р. розпорядженням № 32 секретаря Пісочин-
ської селищної ради було створено конкурсну комісію для при-
йому документів на заміщення вакантної посади заступника 
пісочинського селищного голови (лист № 33 від 27.07.2015 р.). 
Конкурсна комісія була створена в складі п’яти осіб: Хоменко 
Ольга Пантелеймонівна, Чернопіщук Валентина Олександрівна, 
Тягнибок Іван В’ячеславович, Чарушнікова Валентина Миколаїв-
на, Риберт Тетяна Іванівна (лист № 32 від 27.07.2015 р.). 

19.05.2015 р. протоколом № 1 засідання конкурсної комі-
сії було вирішено оголосити конкурс на заміщення вакантної 
посади заступника пісочинського селищного голови та роз-
містити повідомлення про оголошення конкурсу в газеті «Сло-
бідський край» (лист № 34 від 27.07.2015 р.). Це вже вдруге?. 
Газета «Слобідський край» має тираж аж 8 тис. примірників 
на всю область, тоді як «Пісочинські вісті» мають тираж 4 тис. 
примірників на Пісочин. У селищі «Слобідський край» перед-
плачує близько 80 осіб. Отже, «інформативність дуже висока». 
Останні «Пісочинські вісті» були надруковані у квітні 2015 р., 
а потім з’явилися уже в серпні. А офіційний сайт Пісочинської 
с/р і сьогодні продовжує нас радувати приємними обличчями 
Олександра Володимировича (звільненого 23.06.2015) та Ми-
хайла Ілліча (звільненого 01.04.2015), які вже давно втратили 
свої посади.

Усю конкурсну процедуру «провернули» аж за три дні.
23.06.2015 р. із особистою заявою до Пісочинської с/р звер-

УВАГА! ПЕРШИй ПРАйМЕРІЗ У ПІСОЧИНІ!
«Пра'ймеріз» (англ. primaries – попередні), попередні вибори –  

тип голосування, в котрому обирається один кандидат від пар-
тії (організації).  

ГО – «Альтернатива» провела внутрішній праймеріз серед 
членів громадської організації та визначила активістів, які бу-
дуть брати учать у місцевих виборах 25 жовтня 2015 р.  

Було обрано чотирьох кандидатів, серед яких із вашою до-
помогою треба обрати кандидатів на конкретні посади: на по-
саду пісочинського селищного голови, районного депутата, об-
ласного депутата. Представляємо наших кандидатів: 

1. Кисіль Віктор Васильович 
2. Кисєльова Людмила Григорівна 
3. Фисун Артем Миколайович 
4. Шапарь Станіслав Миколайович 
Як зробити вибір та допомогти нам визначити кандидатів?
Спосіб:
1. СМС, вказати номер кандидата та посаду (0992885078, 

0930687904, 0685803347). 
2. Інтерактивне анонімне голосування в інтернеті на сто-

рінці «ГО – «Альтернатива»» в мережі Вконтакті.

нувся Чернобай Олександр Володимирович про складання ним 
повноважень голови (лист № 35 від 27.07.2015 р.).

24.06.2015 р. підполковник Олег Чернобай подав документи 
на заміщення вакантної посади заступника пісочинського селищ-
ного голови.

25.06.2015 р. о 13.00 за київським часом розпочався іспит 
на заміщення вакантної посади заступника пісочинського се-
лищного голови (лист № 36 від 27.07.2015 р.). І в «важкій конку-
рентній боротьбі» переможцем конкурсу став Чернобай Олег 
Олександрович. 

30.06.2015 р. щасливий переможець конкурсу Олег Чернобай 
перевівся з органів внутрішніх справ (лист заст. нач. Головного 
управління МВС № 7/н-476 від 20.07.2015 р.) на посаду заступника 
пісочинського селищного голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради.

А тепер заглянемо під конкурсну ковдру. Ідучи з посади, Олек-
сандр Чернобай наголосив, що відставка у подальшому захистить 
його від звинувачень у використанні адміністративного ресурсу 
під час наступних місцевих виборів. 

Отже, було зроблено все для того, щоб його сина – Олега Чер-
нобая – звинувачували у використанні адміністративного ресурсу.

Мета рокировки Чернобаїв:
1. Підняти впізнаваність Олега Чернобая для перемоги на 

майбутніх виборах;
2. Економія власних коштів для проведення передвиборчої 

кампанії (використання адмінресурсу);
3. Можливість початку агітаційної діяльності завдяки вико-

ристанню посади заступника селищного голови.
Шановні пісочинці! Будьте уважні, коли вам кажуть, що всі ро-

боти зроблені за рахунок власних коштів цих «махінаторів», бо ко-
шти – бюджетні – тобто, ВАШІ.

«ГО – «Альтернатива»»


