
ДОПОМОГА АРМІЇ. 
НОВИНИ З ПЕРЕДОВОЇ

27 квітня 2016 р. військовослужбовцям Збройних Сил 
України було надіслано посилку до м. Щастя: запасні 
частини, подушки, ковдру та смаколики до святкового 
столу.
На Великдень військовим доставили освячені паски 
від Його Святості Патріарха Філарета (6 ящиків), 
рації, бінокль, військову форму, «розгрузки», тактичні 
перчатки, автомобільні колеса, предмети побутового 
характеру, господарчі товари, продукти харчування та 
вітамінні набори.
Упродовж 5–10 травня 2016 р. представник «ГО–
«Альтернатива»» Артем Фисун спільно з волонтером 
мережі «Вільні люди» Оленою Любинецькою доставили 
різноманіті необхідні речі нашим військовим на передову 
в Луганську та Донецьку області.
Сюжет про поїздку переглядайте на каналі «ГО–
«Альтернатива»» www.youtube.com
Дякуємо всім, хто долучився до допомоги військовим: 
представникам органів місцевого самоврядування, які 

організували благодійний ярмарок, учням пісочинських 
навчальних закладів, які передали виручку з ярмарку 
(1 348,30 грн.) на потреби військових; Олегу за сушку, 
горіхи та консервацію, Віталію (1200 грн.), Павлу (2000 
грн.), депутатам від «Об’єднання «Самопоміч» (3 500 
грн.), Володимиру Анатолійовичу за автомобільні колеса, 
Олені Плотниковій (група «Маскування для АТО») за 
перчатки. Завдяки Ігорю Лебеденку, Сергію Кузану 
(«Вільні люди»), підприємцям Пісочина, було замовлено 
акумулятор (1 шт.) для квадрокоптера DJI Phantom 2 
Vision.
В умовах дощової погоди велика потреба у взутті 
та змінній формі. Регулярні потреби: «розгрузки», 
глушники, засоби зв’язку, інструменти та харчі тривалого 
зберігання. 
Пораненим бійцям, які знаходяться на лікуванні в 
Харківському госпіталі, потрібні: біла постільна білизна, 
сланці гумові (р. 42-46), труси-боксерки (р. 48-56), 
футболки, господарське мило.
Українські воїни передають велику подяку всім, хто 
долучився до збору допомоги.

Інформаційні матеріали

Червень, 2016

www.alternatyva-pisochyn.com.ua

Шановні пісочинці! 
26 червня 2016 року всьоме відбудеться культурно-спортивний захід 

«Велодень в Пісочині – 2016»,
присвячений засновнику «Рижовського парку» Павлу Івановичу Рижову. 

У межах заходу відбудеться велоекскурсія для дорослих історичними місцями селища та велозмагання для дітей до 
18 років.

Головний приз велозмагань – велосипед.
Збір на велоекскурсію для дорослих о 8:00 на колі автобусів маршруту 1610 м-ну «Надія»

Збір на велозмагання для дітей о 10:00 навпроти навчального комбінату. 
Запрошуємо до співпраці спонсорів, жертводавців та волонтерів.

тел. 095-671-17-22
Реєстрація: www.alternatyva-pisochyn.com.ua

Альтернатива

РОЗКЛАД
РУХУ ЗА АВТОБУСНИМ МАРШРУТОМ М-Н «МОБІЛЬ» - М-Н «НАДІЯ» - ПІСОЧИНСЬКА 

ЛІКАРНЯ 
(КРІМ ВИХІДНИХ І СВЯТ)

   ЗУПИНКА ЧАС
«Мобіль» 7-20, 8-30, 9-30, 10-30, 11-30, 12-30, 13-30
«Рижов» 7-24, 8-34, 9-34, 10-34, 11-34, 12-34, 13-34
Пост ДАЇ 7-26, 8-36, 9-36, 10-36, 11-36, 12-36, 13-36
Завод «Надія» 7-30, 8-40, 9-40, 10-40, 11-40, 12-40, 13-40
«Учкомбінат» 7-32, 8-42, 9-42, 10-42, 11-42, 12-42, 13-42
Поліклініка 7-35, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00
Пісочинський колегіум 7-45
Свято-Василівський храм 7-50, 9-10, 10-10, 11-10, 12-10, 13-10, 14-10

Із питань регулярності маршруту та пропозицій із покращення й оптимізації руху телефонуйте за телефонами: 
0667009729 (Ігор, ДП «Автосервіс»), 
0505322850 (Дмитро, депутат Харківської райради, «Об’єднання «Самопоміч»).
Звертаємо увагу – маршрут експериментальний!
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Хто бажає допомогти грошами на придбання необхідних 
речей картка Приватбанку №5168 7572 6238 3203 (Кисіль 
Віктор). 
Щоб особисто передати зазначені речі, звертайтесь за тел 
095-671-17-22 (Артем). 
Бережіть мир – допомагайте армії!

Людмила Ганська

ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ КОЛЕГІУМУ
У Пісочинському колегіумі за ініціативи депутата 
Харківської районної ради Артема Костецького 
реалізується проект із енергозбереження. ГО “Добра 
воля” отримала перемогу в обласному конкурсі 
проектів “Разом в майбутне” з проектом “Встановлення 
енергозберігаючого освітлення в Пісочинському 
колегіумі”. Завдяки реалізації цього проекту планується 
замінити 750 люмінісцентних ламп у новому корпусі 
Пісочинського колегіуму на світлодіодні, які одночасно 
є: + більш економічними + більш екологічними + мають 
довший строк служби + кращі експлуатаційні показники. 
Одночасно з цим планується утилізувати 750 старих 
ртутних ламп відповідно до правил утилізації небезпечних 
відходів без шкоди довкіллю. 
Великим плюсом буде те, що завдяки енергозберігаючому 
освітленню зменшаться витрати на сплату рахунків за 
електроенергію, а це десятки тисяч гривень на рік! Ці 
кошти можна буде перенаправити на інші потреби школи! 
При цьому місцева громада надає лише 5% від загальної 
вартості проекту. Загальна сума витрат за проектом - 195 
576 грн., у тому числі, із обласного бюджету - 97 788 грн. 
(50%); із районного бюджету - 88 009 грн. (45%); кошти 
ГО “Добра воля” - 9779 грн. (5%).
На цей час уже виконано 40% робіт із заміни ламп у 
спортзалі, на третьому та частково на другому поверхах 
нового корпусу колегіуму. 
Дякуємо керівництву Курязького ДБК за технічну 
підтримку та надані будівельні ліси для заміни освітлення 
в спортзалі на висоті близько 8 метрів.

Ірина Тарасенко

СЕСІЯ ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ

26 травня відбулася сесія Пісочинської селищної ради, де 
були розглянуті важливі питання: 
1. Придбання двох мультимедійних дощок для 
Пісочинського колегіуму та Пісочинської ЗОШ 
(приблизний кошторис – 30 тис. грн.).
2. Фінансування Програми обдарованих дітей 
(приблизний кошторис – 70 тис. грн.).
3. Капітальний ремонт очисних споруд сел. Рай-Оленівка 
(приблизний кошторис – 956 тис. грн.).
4. Освітлення вулиці Транспортної (приблизний кошторис 
– 360 тис. грн.).
5. Капітальний ремонт доріг по вулиці Кірова (Рощинська) 
та Курортна (приблизний кошторис – 523 тис. грн.).
6. Програми підтримки комунальних підприємств – 
на капітальний ремонт ліфтів (приблизний кошторис – 
100 тис. грн.).
7. Ремонт Пісочинської селищної ради (приблизний 
кошторис – 80 тис. грн.)
8. Придбання євроконтейнерів для сміття (приблизний 
кошторис – 68 тис. грн.)
9. Преміювання голови Пісочинської селищної ради в 

розмірі 75%. 
10. Преміювання секретаря Пісочинської селищної ради 
та заступника голови Пісочинської селищної ради в 
розмірі 100%.
11. Виділення  земельних  ділянок  для  військово 
службовців, учасників АТО.
12. Оздоровлення дітей за рахунок районного бюджету 
(19,9 тис. грн.).
13. Співфінансування проекту ГО «Добра Воля» для заміни 
освітлення в Пісочинському колегіумі на енергозберігаючі 
лампи (приблизний кошторис співфінансування – 88 тис. 
грн. Загальний обсяг фінансування проекту – 195 тис. 
грн.).
Депутат Пісочинської с/р Олександр Тищенко підняв 
питання про перенесення зупинки «Школа» та 
незадовільну роботу світлофорних об’єктів.

Марія Сазонова

ВОЛОШКА В ГАБАРИТІ
Події, що відбулися 24 лютого 2016 р. біля залізничної 
зупинки «Рижов» (Пісочин) у мене особисто викликали 
сумніви щодо безпеки пасажирів на залізниці. 
Близько 9:00 в міжколійному просторі колій Золочів-
Харків-Золочів та Люботин-Харків я помітив, що на 
залізничній колії проводяться роботи з завантаження 
залізничного щебеню, що був у використанні. Ці роботи 
проводив ФО-П Волошко Олександр, колишній депутат 
Пісочинської с/р, якого я знаю особисто. 
Облаштувавши тимчасовий переїзд для КАМАЗів, на 
колії Золочів-Харків-Золочів у міжколійному просторі 
працював фронтальний навантажувач, який по черзі 
навантажував два КАМАЗи. Роботи проводилися, як 
кажуть залізничники, «в габариті», цей термін свідчить 
про те, що така робота не виключає контакту з рухомим 
складом залізниці, тож дії Волошка Олександра та 
його підлеглих могли спричинити залізничну аварію. 
Я упевнений, що ніхто з людей, які працювали в 
міжколійному просторі, ніякого інструктажу не 
отримували. А в цей самий час по колії Люботин-Харків 
відбувався інтенсивний рух як вантажних потягів, так і 
пасажирських, серед яких і швидкісні Інтерсіті. 
Навіть неспеціалісту зрозуміло, що ФО-П Волошко не 
має права виконувати такі роботи. Я повідомив поліцію 
– й невдовзі екіпаж поліції прибув на місце робіт. Я був 
впевнений, що поліція перевірить усі необхідні дозволи 
й зупинить проведення цих робіт. Але через деякий час 
мені повідомили, що небезпечні роботи продовжуються й 
після втручання поліції. У зв’язку з цим я повідомив про 
проведення небезпечних робіт черговому Люботинського 
відділу поліції, керівництву Південної залізниці та на 
гарячу лінію уряду. Крім того, написав декілька скарг до 
Міністерства інфраструктури та Міністерства внутрішніх 
справ України.
14 березня 2016 р. я був запрошений керівником 
Південної залізниці Уманцем М.Г. на зустріч в управління 
залізниці. На зустрічі разом зі мною був присутнім також 
депутат Харківської обласної ради В. Кисіль та журналіст 
Харківського громадського форуму.
Під час зустрічі з керівництвом залізниці (в кабінеті було 
присутні 14 керівників різних структурних підрозділів) 
мене почали переконувати в тому, що вищезгаданих робіт 
не було, а договір між ФО-П Волошко та Південною 
залізницею скінчився 31 грудня 2015 р. Загалом зустрічі 
породила суцільні протиріччя між моїми свідченнями та 
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аргументами керівників Південної залізниці. 
Цікавим є те, що 24 лютого 2016 р. Волошко О. надав 
представнику поліції накладну на завантаження щебеню. 
Саме ця накладна «подіяла» на працівників поліції, як 
індульгенція, хоча я не виключаю, що мова йде тільки 
про накладну.  
З’ясувалося, що позиція управління Південної залізниці, 
представників Національної поліції та ФО-П Волошко 
різняться. Кожна з організацій щось приховує, в зв’язку 
з чим я написав додаткову заяву в управління Південної 
залізниці, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство 
інфраструктури, Харківську міжрайонну прокуратуру та 
Харківську ОДА. 
На своє звернення до Харківської обласної державної 
адміністрації (03-34/н-390 від 18.03.2016) я отримав 
поверхову відповідь. А відповіді з Головного 
управління поліції в Харківській області, з Міністерства 
інфраструктури я так і не отримав, а Харківська місцева 
прокуратура вважає, що надана мною інформація «…не є 
повідомленням про злочин, оскільки не містить достатніх 
даних про вчинення кримінального правопорушення» 
(лист №04-48-195-10 від 31.03.2016).
Із усього зазначеного вище витікає, що громадянин, який 
був присутній при скоєнні злочину, повинен самостійно 
затримати злодія, допитати його, скласти протокол, зняти 
відбитки пальців, перевірити злочинця в базі даних 
МВС, провести досудове розслідування та доправити 
правопорушника до зали суду… Але не факт, що в 
суді не зустрінуться такі ж ліниві та безвідповідальні 
працівники, як у Люботинському відділі поліції та в 
Харківській місцевій прокуратурі №6. 
За таких обставин ФО-П Волошко може не хвилюватися, 
а хвилюватися повинні пасажири залізниці, які 
наражаються на постійну небезпеку, бо таких «волошок» 
багато, а органи правопорядку не бажають виконувати 
свої обов’язки. 

Павло Нетеса

БЛАГОДІЙНИЙ ТУРНІР У ПІСОЧИНІ
4 червня 2016 р. у Пісочині на стадіоні ім. П.П. Надєїна 
відбувся благодійний турнір з міні-футболу серед команд 
громадських організацій. Турнір було приурочено до 
«Дня захисту дітей».
Захід розпочався з виконання Гімну України. Також 
спортсмени вшанували хвилиною мовчання пам’ять 
місцевого футболіста команди «ФАВОРИТ» Євгена 
Копаєва та всіх загиблих за Україну.
У турнірі взяли участь команди «ГО–Альтернатива» 
(Пісочин), «Автомайдан» (Харків), «EcoLanding», ГО 
«Об’єднання «Самопоміч», Пісочинська селищна рада 
та команда представників громадських організацій м. 
Мерефи.
За команду ГО «Об’єднання «Самопоміч» грали три 
депутати Харківської обласної ради та один депутат 
Харківської міської ради.
Ігри виявилися напруженими, але результативними, 
а незначні пошкодження лише підтвердили 
безкомпромісність боротьби. Перемогу в турнірі здобула 
команда, яка була краще за всіх підготовлена та більш 
управна в поводженні з м’ячем – команда Пісочинської 
селищної ради.
Пам’ятний приз переможцям турніру вручив голова 
«ГО–Альтернатива» Станіслав Шапарь. Капітан 
команди переможців турніру Іван Тягнибок подякував 
представникам «ГО–Альтернатива» за організацію 

турніру. Лікар-педіатр Ольга Склярова висловила слова 
вдячності та побажала подальших успіхів в організації 
заходів, як для дорослих, так і для дітей.
Місця розподілилися наступним чином:
1. Пісочинська селищна рада.
2. «EcoLanding».
3. ГО «Об’єднання «Самопоміч».
Судді змагань: Герман Родін та Андрій Криворучко 
(ветеран команди «Автомобіліст»)
Турнір із міні-футболу вже втретє було організовано 
«ГО–Альтернатива». 
За результатами благодійного турніру зібрано – 3720 грн., 
які підуть на придбання устаткування для Пісочинської 
дитячої консультації.

Анатолій Мотчаний

БЛОК-ПОСТ У ПІСОЧИНІ 
РЕОРГАНІЗОВАНО

До мене як депутата Харківської обласної ради часто 
зверталися пісочинці зі скаргами на те, що блок-пост у 
селищі уповільнє рух транспорту, створює підвищену 
загазованість місцевості, навколо якої живуть мешканці. 
Крім того, не передбачено проїзд громадського 
транспорту, що вже два роки не може їздити за розкладом.
У квітні 2016 р. я спільно «ГО – «Альтернатива» звернувся 
до керівників обласних управлінь СБУ та Національної 
поліції щодо оптимізації роботи блок-посту в Пісочині 
(листи № 200 та 201 від 22.04.2016). 
Зараз роботу блок-посту реорганізовано, пропуск 
автотранспорту здійснюється в вільному режимі, а 
автобуси проїжджають пост без затримок, що дозволяє 
мешканцям Пісочина, Люботина й Коротича діставатися 
на роботу й додому швидше.
Хочеться висловити подяку керівництву ХОДА, СБУ й 
поліції за співпрацю й розуміння потреб місцевих громад!

Віктор Кисіль, депутат Харківської обласної ради 

СУД НАД ВИДАННЯМ «ПІСОЧИНСЬКІ 
ВІСТІ» ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 

24 травня 2016 року в Харківському районному 
суді відбулося чергове засідання суду з розгляду 
адміністративної справи за позовною заявою Павла 
Нетеси щодо функціонування видання Пісочинської 
селищної ради «Пісочинські вісті». 
До цього засідання представник відповідача Чарушнікової 
В.М. – Куц А.В. подала заперечення проти позовної заяви 
Павла Нетеси. На судовому засіданні Нетеса П. Д., в свою 
чергу, подав до суду відповідь на заперечення Куц А.В.. 
Зауважимо, що А.В. Куц була юристом Пісочинської 
територіальної виборчої комісії під час місцевих виборів 
у 2015 році, коли активісту «ГО–«Альтернатива»» 
кандидату на посаду голови селищної ради Станіславу 
Шапарю члени територіальної виборчої комісії незаконно 
відмовляли в реєстрації попри встановлене судом 
рішення. 
Зараз Куц А.В. «випадково» представляє інтереси 
працівника Пісочинської с/р Валентини Чарушнікової. 
Також до суду надійшла уточнена позовна заява від 
заявника, в якій уточнена сума, яку, на його думку, 
повинна відшкодувати Валентина Чарушнікова 
14 438 грн. 98 коп. 
Заявник планує запросити до суду в якості свідка головного 
бухгалтера Пісочинської с/р Валентину Чернопіщук. 3



Наступне засідання суду відбудеться 23 червня 2016 року 
о 15:20.

Роман Барановський

НОВИНИ
Згідно відомостей Єдиного державного реєстру 
судових рішень громадянин (в реєстрі прізвища, ім’я, 
побатькові не вказуються) звернувся до Прокуратури 
з заявою від 21.03.2016 щодо вчинення кримінального 
правопорушення за статтею 364 Кримінального 
Кодексу України, зловживання владою, або службовим 
становищем у вигляді умисного, з метою одержання будь-
якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або 
юридичної особи використання службового становища 
всупереч інтересам служби, що завдало шкоди державним 
інтересам селищним головою Пісочинської селищної 
ради. Виходячи із даних реєстру можна зробити висновок, 
що Прокуратура з невідомих причин не відреагувала 
на заяву згідно чинного законодавства, не розпочала 
слідство, відомостей до реєстру досудових розслідувань 
не внесла. Таким чином громадянин був змушений 
звернутися до суду. 13.05.2016 року суд зобов’язав 
Прокуратуру внести відомості до реєстру досудових 
розслідувань та розпочати досудове розслідування за 
ознаками вчинення кримінального правопорушення 
селищним головою Пісочинської селищної ради за 
статтею 364 Кримінального Кодексу України.

ГО-Альтернатива

АЛЬТЕРНАТИВА-ДЛЯ ДІТЕЙ.
22 червня 2016 року представники ГО-«Альтернатива» 
подарували Пісочинській дитячій поліклініці ваги для 
зважування немовлят (1150 грн), два столи-тумби для 
сповивання дітей (2700 грн). Всього витрачено 3850грн. 
Кошти було зібрано на третьому благодійному турнірі 
з міні-футболу серед команд громадських організацій, 
який відбувся 4 червня 2016 р. у Пісочині на стадіоні ім. 
П.П. Надєїна, організатор – ГО-«Альтернатива». Дякуємо 
всім хто долучився до збору коштів.

Людмила Кісельова 

ДРУГИЙ ЕТАП АКЦІЇ «ЧИСТА ВОДА»
Перший етап акції «Чиста вода» за екологічною 
ініціативою Станіслава Шапаря стартував восени 2015 
року, де в рамках акції було проведено аналіз води в 
колодязях селища на вміст нітратів та безкоштовно  
надано біопрепарат «KALІUS» для вигрібних ям. 
12 та 19 червня відбувся другий етап акції: цього разу 
мешканці с. Пісочин отримали біопрепарат «KALІUS» 
- безкоштовно, аналіз води не проводився. У вересні- 
жовтні 2016 року відбудеться третій, завершальний 
етап акції «Чиста вода», де в рамках акції буде повторно 
проведено аналіз стану води на вміст нітратів та зроблені 
висновки, наскільки використання біопрепаратів змінить 
стан питної води в селищі.

Олександр Тищенко

ЦІКАВІ ФАКТИ:
21 жовтня 1926 року на засіданні селищної ради було 
піднято питання про відкриття теплого приміщення 
вокзалу на платформі Пісочин.

ПРИВІТАННЯ!
24 травня 1941 року виповнилось 75 років 
мешканцю Пісочина - Несвітайло М.П.

Друзі вітають ювіляра з Днем Народження! 
Бажають міцного здоров’я подальших перемог 

та довгих років життя.

Із обласного бюджету виділено 4 млн. грн. на 
будівництво школи на м-ні “Мобіль”

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЗЕМЛЯКОВ 
ПЕСОЧИНЦЕВ С ПОБЕДОЙ В ТУРНИРЕ 

WBK (КИТАЙ)
Кирил Крикунов стал победителем турнира WBK 
(Китай) весовая категория 70 кг., а Сергей Сокол стал 
победителем турнира WBK (Китай) весовая категория 61 
кг. Ребята поделились своими впечатлением об участии в 
турнире и пребывании в Китае. Более детально интервью 
со спортсменами можна посмотреть на канале ютуб 
Альтернатива Песочин или прочитать на сайте www.
alternatyva-pisochyn.com.ua

Артем Фисун, депутат Харківської районної ради

ШАНОВНІ ПІСОЧИНЦІ!
Повідомляйте та надсилайте свої пропозиції та 

побажання щодо благоустрою сел. Пісочин за 
тел. (099) 288-50-78.

КОНТАКТИ «ГО–«АЛЬТЕРНАТИВА»»
(099) 288-50-78, (068) 076-00-45

Помічник депутата Харківської обласної 
ради Станіслав Шапарь (095) 191-17-33;
Депутати Пісочинської селищної ради  
Олександр Тищенко (067) 741-33-91; 
Людмила Кісєльова (099) 276-01-54.
ДепутатиХарківської районної ради  
Артем Фисун (095) 671-17-22; 
Артем Костецький (067) 573-71-03; 
Дмитро Куріло (050) 532-28-50.
Депутат Харківської обласної ради  
Віктор Кисіль (050) 956-18-08.

Інформаційні матеріали «Громадянське об’єднання – «Альтерантива»» не є друкованим виданням, містить інформацію про роботу громадської організації 
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