
У Пісочині м-ни «Мобіль» та «Надія» 
з’єднають автобусним маршрутом 

Депутати «Об’єднання «Самопоміч» отримують багато 
скарг пісочинців щодо якості роботи маршруту 1592 м-н 
«Мобіль» – ДП «Холодна Гора», у зв’язку з чим у примі-
щенні Харківської районної ради (м. Харків, Григорівсь-
ке шосе, 52) було проведено круглий стіл за участю всіх 
перевізників району та серія зустрічей із експертами та 
керівництвом ДП КДБК «Автосервіс».

31.03.2016 р. відбулося спільне засідання депутатів 
Харківської районної ради від «Об’єднання «Самопоміч» 
Артема Костецького, Дмитра Куріла, помічника депута-
та обласної ради Олександра Богданіса, керівника ДП 
КДБК «Автосервіс» Олександра Мартиросяна та голови 
Пісочинської селищної ради Олега Чернобая з питань по-
кращення транспортної інфраструктури сел. Пісочин.

У результаті проведених перемовин було досягнуто по-
передньої домовленості про запуск нового маршруту з 10 
травня 2016 р. із можливістю його подовження до Пісо-
чинської лікарні, що буде зручно не тільки мешканцям 
мікрорайонів, а й всім, кому потрібно потрапити в лікар-
ню або селищну раду. 

Запуск ще одного маршруту дасть змогу трохи розван-
тажити маршрут 1592 м-н «Мобіль» – ДП «Холодна Гора» 
та зробити проїзд селищем дешевшим та більш зручним. 

Крім того, були порушені також питання санітарного та 
технічного стану автобусів, що потребують більш якіс-
ного контролю, покращення інфраструктури на маршруті 
– це і зупиночні павільйони, і реконструкція кінцевої зу-
пинки на м-р «Мобіль», і питання компенсації перевезен-
ня пільгового контингенту. 

За словами Олександра Мартиросяна, велика кількість 
пільговиків, насправді, такими не є, бо користуються під-
робними посвідченнями, і це не поодинокі випадки. При 
цьому за добу перевозиться більше 2000 осіб пільговиків, 
а компенсацію за їх проїзд підприємство не отримує, що 
ускладнює ситуацію й на маршруті, й не дає можливості 
реінвестувати в рухомий склад. Вирішення багатьох цих 
питань назріло вже давно.

Депутати районної та обласної ради від «Об’єднання 
«Самопоміч» і надалі триматимуть ці питання під пиль-
ним контролем до їх повного вирішення. На черзі, в квіт-
ні, засідання в Харківській районній раді з перевізниками 
і керівниками відповідних структур щодо нелегальних 
перевізників, які завдають істотної шкоди офіційним пе-
ревізникам-платникам податків.

Ірина Тарасенко

Школа на м-ні «Мобіль»
Екрани телевізорів майорять регулярними розповідя-

ми місцевого керівництва про будівництво школи на м-ні 
«Мобіль», яка знаходиться за адресою: м-н «Мобіль» 
вул. Кушнарьова Є.П.,1-б. На жаль, керівництвом міс-
цевих органів влади не озвучуються суми витрачених 
бюджетних коштів, які оплачуються за виконанні робо-
ти. За данними інтернет-ресурсу Е-дата http://edata.gov.
ua/ Пісочинська селищна рада за час будівництва школи 
здійснила наступні проплати:

30.12.2015 р. – 355 035.60 грн.
30.12.2015 р. – 341 730.00 грн.
15.03.2016 р. – 236 466.00 грн.
15.03.2016 р. – 160 573.20 грн.
28.03.2016 р. – 138 100.80 грн.
28.03.2016 р. – 332 188.80 грн.
13.04.2016 р. – 390 529.20 грн.
Загальна сума витрат складає – 2 286 812,40 грн.

Віктор Кисіль

Звіт «ГО-«Альтернатива»» за 2015 р. 
Конференції, Семінари, Круглі Столи
За 2015 рік представники «ГО-«Альтернатива»» взяли 

участь в 14 конференціях та семінар які відбувалися в різ-
них куточках України. 

Захист історичної та культурної спадщини
05-10.01.15 р. близько 50 громадських активістів Дер-

гачів, Мерефи, Харкова та Пісочина на запрошення 
побратимів зустріли Різдво в селах Шепарівка, 
Ценява, П’ядики, Велика Кам’янка, Печеніжин 
Коломийського району Івано-Франківської області. 
08.04.15 р. в музеї Харківського національного університету 
радіоелектроніки активісти «ГО–«Альтернатива»» 
організували виставку «Народна війна: 1917 – 1932 рр.». 
Упродовж 01.04.15 – 01.05.15 у сел. Пісочин Марією 
Сазоновою та Іриною Диковською «ГО – «Альтернатива»» 
серед учнів 3-6 класів Пісочинського колегіуму та 
Пісочинської ЗОШ організовано конкурс малюнку «Моя 
мирна Україна». Переможці отримали призи. Кошторис 
заходу 720 грн.

Екологія
25.04.15 р. представники «ГО–«Альтернатива»» в 

межах Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою» 
організували суботник. Прибирання проводилося в 
чотирьох місцях відпочинку: урочище «Рижовський 
парк», м-н «Надія», сосновий бір на м-н «Мобіль» 
та вул. Автомобільна («Плечова»). Зібране сміття 
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було розсортоване, а пластикові пляшки були 
відправлені на переробку. Кошторис заходу 860 грн. 
У 2015 р. члени «ГО – «Альтернатива»» Станіслав 
Шапарь, Артем Фисун та Артем Костецький провели 
рейд із представниками екоінспекції в Харківській обл. 
Було встановлено, що є декілька підприємств, які, оче-
видно, скидають відходи в річку Уди. У зв’язку з цим ми 
звернулися до Дергачівської та Харківської районних 
адміністрацій.

У вересні 2015 р. у сел. Пісочин за ініціативи Станіслава 
Шапаря відбулася екологічна акція «Чиста вода». Мета 
акції – перевірити стан громадських колодязів на вміст 
нітратів. Із результатами можна ознайомитись на сайті.

3.07.2015 р. активісти «ГО–«Альтернатива»» Ірина 
Диковська й Ірина Тарасенко встановили контейнери для 
збору використаних батарейок на м-ні «Надія» та м-ні 
«Мобіль».

27.09.2015 р. року встановлено попереджувальні 
таблички про заборону браконьєрського вилову риби на 
р. Уди.

У 2015 р. у сел. Пісочин стартував проект EcoLanding 
– комплексний пілотний проект із організації системи 
роздільного збору й вивезення твердих побутових відходів 
та підвищення рівня екологічної культури громади. Про-
ект став переможцем Всеукраїнської програми «Будуймо 
Еко Україну разом» та отримав на реалізацію близько 135 
тис. грн. Автором проекту є Артем Костецький, а коор-
динатором у сел. Пісочин – Ірина Тарасенко. У грудні 
з’явилися перші кольорові контейнери для роздільного 
збору сміття у Пісочині та Березівці. 

Культурні та спортивні заходи
14.03.2015 р. у Пісочинській бібліотеці (сел. Пісочин, 

вул. Полтавське Шосе, 159) відбулася літературна дискусія 
«Тарас Шевченко – ранньомодерний український поет», 
присвячена 201-ій річниці з дня народження митця. У 
дискусії взяли участь Павло Нетеса, Олег Дубровін, Ва-
лентина Харченко.

06.05.2015 р. у межах акції «Подаруй книжку 
бібліотеці» передали Пісочинській селищній 
бібліотеці книжки, зібрані для поповнення фонду.  
31.05.15 р. на шкільному стадіоні «ГО–«Альтернатива»» 
провела благодійний турнір із футболу серед команд 
громадських організацій Пісочина, Мерефи та Дергачів, 
присвячений Дню захисту дітей. 

25.09.15 р. Станіслав Шапарь, Артем Фисун та Віктор 
Кисіль вручили дитячі ваги дитячій консультації сел. 
Пісочин.

10-11.05.15 р. у Черкаській Лозовій, що під Харковом, 
пройшов черговий етап чемпіонату України з 
автомобільного кросу, де активіст «ГО–«Альтернатива»» 
Олександр Тищенко посів ІІІ сходинку в категорії 7 Н.

05.07.15 р. у сел. Пісочин ушосте відбувся культурно-
спортивний захід «Велодень в Пісочині–2015». 
Велозмагання для дітей (від 4–17 років) та велоекскурсія 
історичними та пам’ятними місцями Пісочина для 
дорослих.

9.08.15 р. у сел. Пісочин відбувся «Ярмарок Добра», 
проведений із метою збору коштів для центру 
психологічної корекції та соціальної адаптації дітей 
з особливостями розвитку. Організатори: голо-

ва благодійного фонду «Діти сонця» Юлія Середа, 
координатор проекту Жанна Онуфрієнко та лідер «ГО–
«Альтернатива»» Станіслав Шапарь. 

30.08.15 р. спільно з ГО «Майдан-моніторинг» проведено 
свято «Країна руками дітей» для дітей переселенців з 
Донецької, Луганської областей, Автономної Республіки 
Крим та дітей військовослужбовців Збройних Сил 
України з усієї Харківської області. Представники 
«ГО–«Альтернатива»» організували поїздку дітям, які 
мешкають у Пісочині. 

17.10.15 р. у Пісочині відбувся осінній фестиваль 
«Пісочин-Тріал», співорганізатором заходу був 
представник «ГО–«Альтернатива»» Олександр Тищенко.

На новорічні свята на початку і в кінці 2015 р. близько 200 
дітей селища отримали можливість безкоштовно відвідати 
дитячі новорічні вистави в рамках співпраці з Харківським 
обласним палацом дитячої та юнацької творчості. 
У грудні в рамках тісної співпраці з ГО «Добра Воля» діти 
з родин волонтерів, учасників АТО та малозабезпечених 
родин мали можливість відвідати прекрасне свято під 
назвою «Класична феєрія». 

01.08.2015 р. стартував проект «Прозорий бюджет», 
який реалізовувався громадськими організаціями 
«Центр підтримки реформ» та «Громадське об’єднання 
«Альтернатива» за підтримки МФ «Відродження». 
В рамках проекту було створено Харківську обласну 
школу моніторингу, навчання в якій пройшли близько 30 
активістів з міст Харківської області: Мерефи, Люботина, 
Дергачів, Солоницівки, Пісочина та Малої Данилівки.

Правопорядок
25.02.15 р. у Пісочині в будинку по вул. Кушнарьова, 3, 

Артем Фисун упіймав грабіжників, які намагалися влізти 
в чужу квартиру. Справу доведено до суду: одного із зло-
вмисників засуджено, а інший перебуває під слідством. 
Представник «ГО–«Альтернатива»» Артем Фисун у 
квітні був залучений волонтерським рухом «Народ-
ний тил» до перевірки складів однієї з військових ча-
стин м. Харкова. Після перевірки волонтерами було 
складено перелік пропозицій та зауважень до діяль-
ності служби забезпечення Збройних Сил України. 
Активісти «ГО–«Альтернатива»» Артем Фисун, 
Станіслав Шапарь, Павло Нетеса, Олександр Задьорний 
разом із колегами із Солоницівки та Харкова, зупинили 
демонтаж плит уздовж теплотраси поряд із Харковом. 

09.10.2015 р. у сел. Пісочин громадські активісти 
«ГО–«Альтернатива»» Роман Кочерга, Дмитро Куріло та 
Дмитро Кісєльов у приміщенні комунального підприєм-
ства «Пісочинське ВУЖКГ» виявили купу агітаційних 
матеріалів БПП «Солідарність», що заборонено законо-
давством.

Упродовж року представники «ГО–«Альтернатива»» 
займалися питанням незаконної торгівлі бензином у се-
лищі. На нашу скаргу про незаконну торгівлю бензином 
із автомобілів у сел. Пісочин точка на м-ні «Надія» зу-
пинила свою діяльність, а точка на в’їзді в м-н «Мобіль» 
поновила свою діяльність. Представники організації не 
збираються закривати очі на незаконну торгівлю й будуть 
продовжувати вишукувати методи для заборони цього 
порушення, адже гроші за таку діяльність мають йти в 
бюджет селища.



У пісочинців-чорнобильців із пісочинського відділен-
ня «Рада Чорнобиль» намагаються відібрати земель-
ні ділянки, які належать їм з 1992 року. Представники 
«ГО–«Альтернатива»» регулярно відвідують судові за-
сідання та надають інформаційну та моральну підтримку 
інвалідам-чорнобильцям.

Суспільно-політичне життя
18.05.2015 р. активісти «ГО–«Альтернатива»» 

вшанували річницю депортації кримських татар.
19.07.2015 р. волонтер мережі «Вільні Люди» Олена 

Любенецька, представник «ГО-«Альтернатива»» Артем 
Фисун та друже «Шрек» Правий сектор привезли з 
Луганщини снаряд від реактивної системи залпового 
вогню «Смерч», який встановили в Харкові на майдані 
Свободи.

24.08.2015 р. у День Незалежності «ГО–
«Альтернатива»» влаштувала автопробіг під державними 
прапорами за маршрутом: м-н «Надія» – сан. «Роща» 
– пост ДАЇ – сел. Рай-Оленівка – сел. Надточії – м-н 
«Мобіль». 

25.10.2015 р. члени «ГО – «Альтернатива»» взя-
ли участь у місцевих виборах в якості кандидатів 
в депутати, кандидата на голову та в якості членів 
виборчих комісій та спостерігачів. За результата-
ми виборів, 11 активістів стали депутатами різних 
рівнів у Дергачівському та Харківському районах.  
Представник «ГО–«Альтернатива»» Дмитро Куріло в 
складі Громадської ради при УВС Харківської області 
брав участь у виробленні пропозицій по переатестації 
працівників міліції й подальшому просуванні програми 
«Корупція – СТОП».

Гуманітарна допомога
12.01.2015 р. у форматі співпраці з ГО «Об’єднання 

«САМОПОМІЧ» представники «Громадянського об’єд-
нання – «Альтернатива»» Станіслав Шапарь, Віктор Кис-
іль, Олег Дубровін, Дмитро Кісєльов, Ольга Соколова та 
Дмитро Куріло вручили гуманітарну допомогу інвалідам 
селища Пісочин. Це були різноманітні засоби для інвалідів 
(спеціальна меблі, інвалідні коляски, милиці, інвалідні 
ліжка та ін.), а також одяг та взуття для малозабезпечених 
громадян та дітлахів громади Пісочина.

05.02.2015 р. представники «Громадянського об’єднан-
ня – «Альтернатива»» Артем Фисун, Станіслав Шапарь, 
Олег Дубровін вручили автоматичні ліжка найбільш 
важким хворим інвалідам селища Пісочин.

18.09.2015 р. представники «ГО–«Альтернатива»» 
Артем Фисун та Станіслав Шапарь відвідали ротаційно-
реабілітаційний центр, який облаштовують представники 
цивільного корпусу «Азов» для учасників бойових дій з 
зони АТО. Представники «ГО–«Альтернатива»» передали 
реабілітаційному центру подушки (14 шт.) та бойлер від 
мешканців Пісочина та Харкова.

Допомога армії
За 2015 рік представники «ГО-«АЛЬТЕРНАТИВА»» 

зібрали та передали  військовим ЗСУ 
близько 8 тон речей та продуктів харчування. 
Загальна сума зібраних коштів склала 44 901.60 грн., з 
яких 9125 грн. витрачено на ремонтні роботи автомобіля 
волонтерів, що потрапив під обстріл, а решта – на 
придбання необхідних речей для військових ЗСУ.

Інформаційна діяльність
Упродовж 2015 р. було підготовлено й поширено 8 

випусків інформаційних матеріалів «ГО – «Альтернатива».  
Підготовлено та направлено близько 300 звернень до 
різних органів державної та місцевої влади.

З повною версією звіту можна ознайомитись на 
сайті www.alternatyva-pisochyn.com.ua

Артем Фисун

Павло Нетеса подав до суду на Пісочинську 
селищну раду 

29 березня 2016 р. у Харківському районному суді роз-
почався розгляд позовної заяви активіста «ГО-Альтер-
натива» П. Нетеси до Пісочинської селищної ради про 
визнання протиправними дій газети «Пісочинські вісті» 
та вимогу зобов’язати усунути негативні наслідки їх про-
типравної діяльності. 

Ще до початку розгляду справи позивач отримав за-
перечення на адміністративний позов за підписом пред-
ставника першого відповідача Івана Тягнибока. 

Слухання було призначене на 16:00, але позивач повіст-
ку від Харківського районного суду не отримав, а саме 
слухання розпочалось після 17:00. 

Після встановлення осіб позивача, відповідача та їх 
представників з’ясувалося, що Іван Тягнибок не має пра-
ва представляти інтереси Чарушнікової В.М., яка була 
відповідальна за друк «Пісочинських вістей». 

У зв’язку із неявкою другого відповідача суддя пере-
несла розгляд справи.

Олег Дубровін

Підсумки суботника-толоки
23 квітня (субота) 2016 р. активісти «ГО – «Альтер-

натива»» спільно з мешканцями Пісочина у межах Все-
української акції «Зробимо Україну чистою» провели 
прибирання сміття в сосновому бору на м-ні «Мобіль», 
урочищі «Рижовський парк» поблизу м-ну «Надія» та на-
впроти учкомбінату. Під час толоки на узліссі Рижовсь-
кого парку в межах проекту EcoLanding було встановле-
но ще один комплект контейнерів для роздільного збору 
сміття.

Приємно було бачити працівників державних та кому-
нальних підприємств, які в неробочий час прибирали те-
риторію селища. 

У цей же день відбувалося очищення узбережжя р. Уди 
від сміття спільно з рибоохороною Пісочина. 

Дякуємо кожному, хто доклав зусиль для підтримки в 
належному стані навколишнього середовища, нашого 
спільного дому - селища Пісочин.

Окрема подяка партнерам та пісочинцям, які надали 
допомогу для проведення заходу. 

Загалом участь у суботній толоці взяли близько 200 пі-
сочинців. Було зібрано більше 200 мішків сміття, частина 
зібраного піде на переробку вторсировини.

Наприкінці суботника учасники поласували смачним 
кулішем та трав’яним чаєм.

Кошторис заходу склав – 860,00 грн.
Станіслав Шапарь



Рибохорона інформує
У сел. Пісочині на р. Уди продовжується боротьба з 

незаконним виловом риби. Попередня ініціатива актив-
них громадян селища була підтримана місцевою владою: 
виділено кошти на придбання надувного човна, бензи-
нового мотору, рятувальних жилетів (2 шт.), біноклів (2 
шт.), тактичних ліхтарів (2 шт.), що зробить роботу опе-
ративнішою і більш плідною. На цей час у рибоохороні 
Пісочина є 7 осіб, які отримали посвідчення офіційних 
інспекторів. 

Приємно бачити наслідки роботи: протягом двох остан-
ніх тижнів у ході рейдів не було виявлено жодної бра-
коньєрської сітки. Вважаємо, що це гарний показник 
нашої спільної роботи. У той же час, на арену вийшли 
дрібні браконьєри із павуками й екранами – практично 
кожен день доводиться припиняти діяльність цих поруш-
ників. 

Нещодавно трапився зовсім цікавий випадок, коли ак-
тивісти в світлий час доби зупинили незаконний вилов 
риби з пішохідного мосту на «павук»: одна компанія 
напідпитку здійснювала вилов риби. Після проведеної 
роботи рибу відпустили, а порушників на перший раз 
попередили. Яке ж було здивування, коли в ході нічного 
рейду ми застали ту ж компанію за тією ж справою!? На 
цей раз хлопцям вже викрутитися не вдалося – спільно з 
представниками екоінспекції та поліції було встановлено 
особистості порушників, складено адмінпротокол, а зна-
ряддя лову вилучені. 

Дякуюємо всім, стежте й допомагайте нашій діяльності 
тел. 050-751-86-95; 0504026882

Чи варто платити «по факту» за газ?
Відкривши двері, на порозі побачила чотирьох чо-

ловіків із газової служби, які прийшли з наміром пе-
ревірити сплату за наявний борг...

Восени ми встановили твердопаливний котел, про що 
повідомили Пісочинське відділення ПАТ «Харківгаз» на-
лежною заявою. Отримавши квитанцію за місяць, були 
здивовані нарахуванню, адже вони повністю не співпада-
ли з тими показниками лічильника, які ми передали опе-
ратору ГРМ. Різниця становила майже 200 м³ газу. 

Звернувшись до Пісочинського відділення ПАТ «Хар-
ківгаз», ми отримали відповідь: «платить по факту». 
Наступного місяця ситуація повторилася, але вже в про-
гресії. 

На січень 2016 р. на лицьовому рахунку ми вже мали 
борг у сумі 6 088,2 грн. На всі усні звернення до Пісочин-
ського та Мерефянського відділень ПАТ «Харківгаз» ми 
отримували лиш: «платіть по факту», а борг продовжував 

зростати. 
Розуміючи, що ПАТ «Харківгаз» має всі підстави в 

будь-який момент просто відрізати газ за борги, виріши-
ли звернутися з письмовою скаргою до Мерефянського 
відділення ПАТ «Харківгаз». Наступного дня після звер-
нення до нас особисто прийшла начальник Пісочинсь-
кого відділення, яка зняла контрольні показники лічиль-
ника. У той же день із особистого рахунку був списаний 
весь борг і ми отримали плюсовий баланс 670 грн.

Отже, через декілька днів, відкривши двері, переді 
мною на порозі стояло чотири працівники газової служ-
би з наміром перевірити сплату за наявний борг – у сумі 
майже в 11 тис. грн., але ми вже були готові до цього. 
Телефоном начальник Пісочинського відділення, яка зні-
мала контрольні показники лічильника, підтвердила факт 
того, що всі борги списано. А могло б бути й інакше, 
якщо б ми платили «по факту».

Приблизний текст скарги до Пісочинського або Ме-
рефянського відділення ПАТ «Харківгаз»: на сьогод-
нішній день (число, місяць, рік) на особовому рахунку 
№ (номер рахунку) за адресою (адреса) борг у сумі (сума 
боргу). Прошу Вас завізувати показники газового лічиль-
ника та списати неіснуючий борг.

Марія Сазонова

Вітаємо! 
Футбольна команда «Юніор-5» (Пісочин) під керівни-

цтвом тренера Сергія Кузьменка виборола 1 місце в чем-
піонаті Дитячої футбольної ліги Харківського району з 
міні-футболу. 

Склад команди: Барсуков Євген, Березовський Ілля, 
Бєлов Данило, Бугер Володимир, Гемба Денис, Кожуш-
ко Михайло, Матевосян Ішхан, Рагулін Вадим, Татаренко 
Тарас, Чічкань Владислав.

Ярослав Гемба

День однієї вулиці
17 квітня 2016 року у Харкові на вул. Мистецтв відбув-

ся мистецький захід «День однієї вулиці», в межах якого 
представники «ГО–«Альтернатива»» Віктор Кисіль та 
Артем Фисун розповіли, як залучати кошти для втілен-
ня своїх проектів та впливати на розподіл місцевих бюд-
жетів. Роман Барановський

В травні 2016 року в Пісочині відбудеться продов-
ження екологічної акції «Чиста Вода», яка почалась 
у вересні 2015 року з ініціативи Станіслава Шапаря.

Інформаційні матеріали «Громадське О’єднання - «Альтерантива»» не є друкованим виданням, містить 
інформацію про роботу громадської організації «Громадське Об’єднання - «Альтернатива»» легалізованої 

наказом від 08.08.2013 №76/4 Харківського управління юстицій. Наклад 1000 прим. 
Поширюється безкоштовно. Відповідальний за випуск: Шапарь С.М.


