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16 грудня 2018 р., у переддень св. 
Миколая Віктор Кисіль та Станіслав 
Шапарь передали канцтовари, флешки, 
солодощі, фрукти, а також кошти в буди-
нок сімейного типу Курбатових, де вихо-
вується десять дітей.

Кошти для дитячого будинку були 
зібрані під час благодійного футбольно-
го турніру, що пройшов у смт Пісочин 8 
вересня 2018 р.

І діти, й атмосфера в будинку справ-
ляють гарне враження справжнього ро-
динного затишку й доглянутості.

Під час бесіди обговорили пробле-
ми, що виникають при вихованні дітей 
– це і неоднозначні ситуації з житлом, 
що виникають у вихованців, коли вони 
виходять у доросле життя; і питання со-
ціального забезпечення дітей; і працев-
лаштування; й особливості організації 
дозвілля та соціалізації й багато іншого.

Родина Курбатових, заслуговує ней-
мовірної подяки за свою важку й потріб-
ну працю та виховання дітей!

Депутат Пісочинської с/р 
Людмила Кісєльова

Шановні мешканці Пісочинської громади!
Запрошую вас прийти на президентські вибори 31 березня 2019 р. і проголосувати!

Ваш голос – дуже важливий!
Депутат Харківської обласної ради Віктор Кисіль

22 січня 2019 року з нагоди 100-
чя з дня проголошення Соборності 
України в Пісочині було проведе-
но акцію «Живий ланцюг», в якій 
взяли участь місцеві мешканці. 

Живий ланцюг – це символ єднан-
ня українського народу, який до цього 
часу виборює своє право за незалежну, 
квітучу, справедливу країну – Україну.

Саме 22 січня 1919 року на Со-
фіївському майдані у Києві пред-
ставники Української  Народ-
ної  Республіки та представники 

Західно-Української Народної Респу-
бліки оголосили про утворення єди-
ної Соборної незалежної держави. 

Організатор акції – «ГО-«Альтерна-
тива»

ДОПОМОГА ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ ДЕНЬ СОБОРНОСТІ В ПІСОЧИНІ

Уже декілька років у Пісочині існує 
та успішно розвивається футбольна 
команда «Юніор» Пісочинської ДЮСШ. 
Більше 80 юних спортсменів займа-
ються улюбленим видом спорту.   При 
цьому команда «Юніор» має в своєму 
складі дітей різного віку: від 5 до 15 
років. 

Заняття футболом, одним із най-
більш популярних видів спорту, – це 
один із засобів виховання, розвитку, 

ФУТБОЛЬНА КОМАНДА «ЮНІОР» – КРОК ДО ПЕРЕМОГ У ЖИТТІ!

підвищення рухової активності сучас-
них дітей, адже сучасні діти часто ма-
ють слабке здоров’я та недостатній 
рівень фізичної підготовки через мало-
рухливий спосіб життя. Саме тому слід 
підтримувати інтерес дітей до фізичної 
культури та спорту. 

Однією з найважливішою та най-
цікавішою ланкою в навчальному про-
цесі є змагальна діяльність. Якщо в 
перші роки існування команди юні фут-

болісти брали участь та ставали чем-
піонами Харківського району, то вже 
сьогодні – вони є чемпіонами обласних 
змагань, шестиразовими чемпіонами 
м. Харкова з футболу та міні-футболу, 
чемпіонами міжнародних змагань із 
міні-футболу, срібними призерами все-
українських змагань.

Слід зазначити, що ці досягнення 
юних пісочинців це лише початок спор-
тивного шляху, перша сходинка до ви-

соких досягнень. У юних спортсменів є 
значний спортивний потенціал, бажання 
перемагати та рухатися далі. 

У перспективі бачиться участь ко-
манди «Юніор» у різноманітних всеу-
країнських та міжнародних змаганнях не 
лише в Україні, а й за її межами. 

Запрошуємо до нашої команди – к.т. 
0967657772.

Сергій Кузьменко,
тренер команди «Юніор» 

20 листопада 2018 р. у селищі Пісо-
чин було виявлено крадіїв, які розкрада-
ють чорнозем із навколишніх полів. На 
гарячому були зафіксовані Камаз №237-
57 ХА та фронтальний навантажувач 
Т150 № 14-371 ТН. У зв’язку з цим було 
викликано наряд поліції та складено за-
яву щодо протиправного заволодіння 
родючим шаром грунту. 

Земельна ділянка, де промишляли 
останнім часом «землевори», розташо-
вана в смт. Пісочин вул. Автомобільної 
(район «Плечевая») неподалік на північ-
ний захід від ділянки з кадастровим но-
мером 6325157900:01:003:0056 за межа-

КРАДІЇ ЗЕМЛІ АКТИВІЗУВАЛИСЯ В ПІСОЧИНІ
ми смт. Пісочин (https://www.facebook.
com/profile.php?id=100007962851725).

На жаль, поліція знову виявила не-
спроможність, а, може, й фінансову 
зацікавленість, щоб не виявити пору-
шення, оскільки вказане правопорушен-
ня навіть не було внесене до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань. 

У зв’язку з цим депутат Пісочинсь-
кої селищної ради Олександр Тищенко 
звернувся до Харківського районного 
суду зі скаргою на бездіяльність поса-
дових осіб Люботинського ВП ГУНП в 
Харківській області щодо невнесення 
відомостей про вчинене кримінальне 

правопорушення до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань

10 січня 2019 р. Харківський район-
ний суд задовольнив скаргу Олексан-
дра Тищенка та зобов’язав уповнова-
жених осіб Люботинського ВП ГУНП в 
Харківській області внести до Єдиного 
реєстру досудових розслідувань відо-
мості за заявою Олександра Тищенка.

За зверненням депутата Харківської 
обласної ради Віктора Киселя проведе-
на службова перевірка, за результатами 
якої до заступника начальника-началь-
ника СВ Люботинського відділення 
поліції Криворучко О.О. вжиті заходи 

дисциплінарного реагування. 
Отже, тепер поліції доведеться таки 

провести розслідування кримінального 
правопорушення.

Також хотілося б бачити активну 
позицію Пісочинської селищної ради 
щодо розкрадачів майна громади та за-
хисту довкілля.

Просимо місцевих мешканців у разі 
появи згаданої техніки поблизу цьо-
го поля одразу телефонувати 102 та 
викликати наряд поліції.

Депутат Харківської районної ради 
Дмитро Куріло
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Більшість мешканців і гостей Пісочи-
на періодично стикаються з необхідні-
стю переходити вул. Полтавське шосе в 
районі вул. Клубної – чи то по дорозі до 
колегіуму, чи то на залізничну станцію 
«Рижов», чи то в приватний сектор. 

Найбільше проблем виникає в зв’яз-
ку з необхідністю переходити до або 
від зупинки «Школа». І вдень, і ввечері 
можна побачити, як від зупинки через 
Полтавське Шосе перебігають і дорослі, 
й діти. При цьому на відстані 150-200 
м від зупинки є світлофор і підземний 
перехід, але люди, як правило, бачать 
мету й не бачать перешкод – тож ідуть 
через дорогу, ризикуючи своїм життям.

Звісно, можна чекати, доки природ-
ний відбір поставить жирну крапку на 
порушниках, але правильніше – забез-
печити можливість мешканцям селища 
умови для безпечного переходу через 
Полтавське Шосе. 

Є кілька варіантів вирішити цю про-
блему.  

І. Підземний перехід.
Найбезпечніший перехід через таку 

жваву дорогу – це підземний перехід, 
але він перебуває в жалюгідному стані, 
там відсутнє освітлення й відеоспосте-
реження, а головне – далеко від зупин-
ки – тож люди туди просто не доходять. 
Крім того, підземний перехід є криміно-
генним місцем, де періодично виника-
ють якісь правопорушення. Зокрема во-
сени 2018 р. там було зафіксовано два 
пограбування..

Отже, можна перенести автобусну 
зупинку «Школа» безпосередньо до 

НЕБЕЗПЕЧНИЙ ПЕРЕХІД
підземного переходу, облаштувати під-
земний перехід освітленням та відео-
спостереженням, налагодити патрулю-
вання поліцією.

ІІ. Наземний перехід до вул. Клубної 
На жаль, переважна більшість па-

сажирів, включаючи людей із вищою 
освітою, які виходять на зупинці «Шко-
ла», намагаються перебігти безпосеред-
ньо відразу через дорогу на вул. Клубну 
чи вул. Партизанську. 

При цьому на перехресті вул. Пол-
тавське Шосе з вул. Клубною встанов-
лено світлофор, який працює в режимі 
жовтого мигаючого. Власне, можна 
було б використовувати цей світлофор 

в якості пішохідного й обладнати його 
кнопкою для перемикання та намалю-
вати «зебру». Власне, це найдешевший 
варіант облаштування пішохідного пе-
реходу, який можна реалізувати най-
швидше.

ІІІ. Наземний перехід біля бібліотеки 
(вул. Полтавське Шосе, 159)

Зараз напроти бібліотеки (Полтавсь-
ке Шосе, 159) працює пішохідний циф-
ровий світлофор, розташований за 150 
м від зупинки «Школа». Можна було б 
перенести зупинку «Школа» до Приват-
банку, що б змусило пасажирів користу-
ватися пішохідним переходом обладна-
ним цифровим світлофором.  

ІV. Пішохідний місток    
Пісочинська селищна рада обра-

ла четвертий, найдорожчий, варіант 
– пішохідний місток через Полтавське 
Шосе (на зразок того, який побудований 
у м. Харків на пр-ті Гагаріна). 

06.03.2019 голова Пісочинської се-
лищної ради Олег Чернобай підписав 
договір №79 із директором ТОВ «Сталь-
конструкція ЛТД» Миколою Мєлєнцовим 
про виконання проектно-кошторисної 
документації об’єкту «Нове будівництво 
критого надземного пішохідного пере-
ходу через трасу Київ-Харків-Довжан-
ський в смт Пісочин по вул. Полтавське 
Шосе поряд з будинком 102А».  

Вартість розробки проектно-кошто-
рисної документації – 1 млн 339 тис. 18 
грн 86 коп.

Перспективи будівництва такої спо-
руди видаються досить туманними, 
зважаючи на складність самого будів-
ництва, процедуру різноманітних погод-
жень, а також вартість робіт – а це, що-
найменше, близько 30 млн. грн.

Із цього можна зробити висновок – 
мешканці й гості Пісочина й далі будуть 
ризикувати життям, перетинаючи Пол-
тавське Шосе.

Хотілося б, щоб Пісочинська селищ-
на рада прислухалася до здорового 
глузду й якнайшвидше вжила заходів 
для створення умов для безпечного пі-
шохідного переходу.  

Олександр Тищенко,
депутат Пісочинської селищної ради

Мені як депутату доволі часто до-
водиться спілкуватися як із мешканця-
ми багатоквартирних будинків, так і з 
управляючими компаніями, що обслу-
говують будинки. І в одних, і в інших є 
чимало претензій: перших – не влашто-
вує якість та  обсяг надання послуг, а 
других – низькі тарифи та рівень пла-
тежів за надавані послуги.

Із 10.06.2018 р. вступили в силу 
окремі статті Закону «Про житлово-ко-
мунальні послуги», який дає всі можли-
вості та інструменти для того, щоб було 
збережене конституційне право людей 
на розпорядження своїм майном. 

Від цього дня власники квартир у 
багатоквартирних будинках можуть 
зібратися на загальні збори й обрати 
собі того управителя, якому довіряють. 
Навіть у будинках, де не створені ОСББ, 
без рішення власників ніхто відтепер 
не зможе ані нав’язати управителя, ані 
встановити нові тарифи.

Адже, відповідно до закону, орган 
місцевого самоврядування може про-
водити конкурс на вибір управителя 
для будинку виключно за однієї умови 

ЗАКОН «ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ»
Що потрібно знати та з чим ознайомитись мешканцям багатоквартирних будинків

– якщо власники будинку зібралися на 
загальні збори й протоколом делегува-
ли органу місцевого самоврядування 
право вибрати управителя для свого 
будинку.

Також із 10 червня тарифи на управ-
ління житлом не будуть встановлювати-
ся органами місцевого самоврядування 
– ціна буде договірна та визначатиметь-
ся в договорі між будинком та управи-
телем.

Поки мешканці будинку не вирішили, 
чи самі будуть управляти будинком, чи 
будуть наймати управителя, чи переда-
дуть вибір управителя органу місцево-
го самоврядування, будинком продов-
жує управляти старий ЖЕК на умовах 
старого договору та за старими тарифа-
ми. Змінювати умови чи ціни в старих 
договорах закон забороняє. 

Договори, що були укладені раніше, 
продовжують дію до моменту обрання 
управителя за новим договором та пра-
вилами надання послуг.

Комунальні послуги – це послуги 
із водопостачання, водовідведення, 
теплопостачання, гарячого водопо-

стачання, електроенергії, газу, повод-
ження з відходами. У цих сферах закон 
фактично визначає моделі відносин із 
монополістами. Надання комунальних 
послуг продовжуватиметься за ста-
рою системою договірних відносин до 
01.05.2019 р. До того часу нічого не змі-
нюється.

Щоб уникнути хаосу в системі на-
дання комунальних послуг, було ухва-
лено рішення відтермінувати набуття 
чинності закону до закінчення опалю-
вального сезону наступного року. 

Із 01.05.2019 р. повинен бути готовий 
весь пакет підзаконних актів, потрібний 
для реалізації моделей відносин із на-
дання комунальних послуг – від цього 
часу кожен будинок матиме можливість 
обрати модель відносин із надавачами 
комунальних послуг. Старі договори 
діятимуть до моменту, поки власники 
не укладуть договори за новим зако-
ном.

Також до 01.05.2019 р. буде відтермі-
новано набрання чинності частини за-
кону, яка стосувалась введення пені за 
невчасну оплату житлово-комунальних 
послуг, оскільки немає нових договорів, 
які захищають споживача. Таким чином, 
і пеня, і застосування штрафних санк-
цій споживачами до монополістів (а це 
також передбачено законом) будуть за-
стосовуватись із 01.05.2019 р.

Єдина стаття, яка переноситься у 
терміні впровадження – це застосуван-
ня штрафних санкцій для водоканалів 
і теплоенерго за невчасне встановлен-
ня будинкових лічильників. Власне, 
штрафні санкції повинні були застосо-
вуватися до підприємств із 02.08.2018 
р., але ця дата перенесена на 01.08.2020 
р.

Терміни встановлення будинкових 
лічильників води і тепла для водока-
налів і теплоенерго залишаються таки-
ми ж, як вони були в законі. Але застосу-
вання штрафних санкцій переноситься, 
оскільки уряд поки що не розробив під-
законних актів для того, щоб водокана-
ли й теплоенерго вчасно змогли викона-
ти терміни встановлення лічильників.

Уряд Постановою від 05.09.2018 р. № 
712 затвердив Правила надання послу-
ги з управління багатоквартирним бу-
динком та Типовий договір про надання 
послуги з управління багатоквартирним 
будинком, що дозволить врегулювати 
процес надання послуг з управління 
багатоквартирним будинком відповід-
но до вимог Законів України «Про осо-
бливості здійснення права власності у 
багатоквартирному будинку» та «Про 
житлово-комунальні послуги». У пра-
вилах чітко прописані механізми об-
рання та призначення управляючих 
компаній співвласниками будинку, про-
цедура приняття в управляння будинку, 
вимоги до оформлення відповідних 
документів, повноваження, права та 
обов’язки суб’єктів договору. 

Типовий договір містить більше кон-
кретики, додатки до договору дають 
змогу конкретизувати кожну складову 
тарифу. Для того, щоб почуватися захи-
щеними і впевненими, радимо ознайо-
митися з цими документами на Урядово-
му порталі  за посиланням: https://www.
kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-
pravil-nadannya-poslugi-z-upravlinnya-
bagatokvartirnim-budinkom-ta-tipovogo-
dogovoru-pro-nadannya-poslugi-z-
upravlinnya-bagatokvartirnim-budinkom 

Людмила Кісєльова,
депутат Пісочинської с/р 
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У рамках програми Фонду родини 
Богдана Гаврилишина «Молодь змі-
нить Україну» з 12.11. по 17.11.2018 року 
разом із полтавською командою ак-
тивістів відвідали Стокгольм – столицю 
й найбільше місто Швеції, – де ознайо-
милися з організацією роботи місцевої 
та державної влади. 

Стокгольм розташований на мальов-
ничих протоках, що з’єднують озеро Ме-
ларен із Балтійським морем. 

Столичний аеропорт «Арланда» зу-
стрів нас похмурою погодою, але це 
не вплинуло на настрій нашої молодої 
української команди. З’ясувавши, що 
вшістьох на таксі їхати дешевше, ніж на 
автобусі, ми завантажилися в зручне й 
комфортабельне таксі та попрямува-
ли до готелю. Проїзд у таксі на шістьох 
склав 700 крон (1 кr – 3 грн). Із вікна таксі 
можна було побачити рівні широкі доро-
ги, чисті узбіччя, нові сучасні автомобілі, 
й будівництво, будівництво, будівни-
цтво… Навколо міста та в самій столи-
ці все розбудовується, ремонтується й 
має вишуканий вид. При цьому Швеція 
зберегла неймовірні краєвиди, чудові 
гірські пейзажі та має напрочуд чисте 
повітря.

Особливо нас вразив сучасний ін-
новаційний мікрорайон Стокгольму 
(Stockholm Royal Seaport Innovation), де 
збудовані 4-поверхові будинки, повні-
стю обладнані усім необхідним, бо саме 
за такої висоти кожна квартира отримує 
достатню норму денного світла. 90% 
сміття йде на переробку: з нього виго-
товляють меблі та біопаливо, яке вико-
ристовується не тільки для опалення 
будинків, а й для заправки громадського 
транспорту Швеції. На дахах житлових 
будинків встановлено сонячні батареї 
та висаджено рослинність, за рахунок 
якої накопичується дощова вода, що 
використовується для живлення дерев, 
які ростуть на подвір’ї.

Сортуюючи побутові відходи, шведи 
заробляють на цьому гроші, які викори-
стовують для розвитку сучасних тех-
нологій. Завдяки такому підходу вони 
сміливо п’ють водопровідну воду, що 
повністю відповідає нормам та безпеч-
на для вживання. Щомісяця у Стокголь-
мі збирають близько 100 тисяч кілограм 
харчових відходів, які переробляються 

МАНДРІВКА ДО ШВЕЦІЇ
на 115 тисяч м³ біогазу. 

Також шведи турботливо ставляться 
до тварин. Наприклад, якщо Ви маєте 
домашнього песика й залишите його 
без догляду більше, ніж на 4 години, то 
вам загрожує покарання. Для цього є 
спеціалізовані місця для тимчасового 
утримання тварин, де собака чи кіт може 
добре та з доглядом провести час. Тому 
дуже часто в громадському транспорті 
зустрічаєш шведів зі своїми улюблен-
цями.

А якщо мешканець Стокгольма об-
ладнає будиночок для кажанів у себе на 
будинку, то отримує від муніципалітету 
Стокгольма бали, які зможе використа-
ти на зниження комунальних послуг. 

Дотримуючись законів та маючи ак-
тивну громадянську позицію, шведи 
отримують комфортні умови не тільки 
вдома чи на роботі, але й у суспільному 
житті. Адже давно відомо «Під лежачий 
камінь вода не тече!». Тому громадянин 
Швеції, сплативши більше 50% податків 
від своєї зарплатні, не пройде байдуже 
повз ямки на дорозі, а зупиниться і зя-
сує, чому не відремонтовано?. А далі 
буде відповідальність для тих, хто за це 
відповідає.

Шведи цінують власну історію, вихо-
вують самоповагу в дітей, створюють 
комфортні умови життя та залучаючи 
інвестиції для розвитку. 

Потрапивши до історичного цен-
тру Стокгольма, стикаєшся зі спокій-
ним та виваженим ритмом життя його 
мешканців. До речі, готель, в якому ми 
мешкали, знаходиться саме в такій чу-
довій місцині. Приємно дивує позиція 
шведів щодо збереження своїх історич-
них пам’яток, а сучасна архітектура гар-
монійно поєднується зі старовинними 
будинками. У місті величезна кількість 
музеїв з експозиціями всесвітньовідо-
мих шедеврів привертає увагу вели-
кої кількості туристів, які приїжджають 
сюди витрачати свої гроші. 

Вулички старого Стокгольма пере-
повнені представниками різних народів 
світу. Кого тільки не зустрінеш на старо-
давній бруківці цього величного порто-
вого міста – французів, німців, іспанців; 
японців, китайців, арабів. 

Варто зазначити, що як для україн-
ців, то ціни на все – непомірно високі, 

але для місцевих – з їх заробітною пла-
тою – звичайні. Вартість квитка до му-
зею – 120 шведських крон. 

Шведи – це сімейна нація. Прогулю-
ючись вуличками Стокгольма, постійно 
зустрічаєш чималу кількість пар, біля 
яких крокує по двоє-троє дітей, або які 
везуть коляски з близнюками. Дітей 
змалку привчають до велосипеда, ма-
ють для цього спеціально обладнане 
сидіння. 

Культура виховання дітей у Швеції 
приємно дивує. З раннього віку прив-
чають до здорового способу життя та 
занять спортом. Це забезпечує шведам 
один з найвищих показників середньої 
тривалості життя у Європі – 80 років 
серед чоловіків, 84 – серед жінок. За 
прогнозом Мінохорони здоров’я та со-
ціальних справ Швеції, до 2030 року 
очікується збільшення кількості грома-
дян віком за 65 років на 25%. 

У Стокгольмі майже відсутні автів-
ки, паркувати їх нема де та й дорого. 
Місто оповите 750 кілометрами вело-
доріжок – саме так дістаються до ро-
боти люди різного віку і статку. Навіть 
ректор Стокгольмського університету, 
який ми відвідали з дружнім візитом, 
добирається до робочого місця на ве-
лосипеді. Місто повністю обладнане ве-
лодоріжками, на дорозі велосипедисти 
мають переваги перед пішоходами та 
автомобілістами.

У вихідний день весь футбольний 
стадіон перетворюється на крижану 
ковзанку, ущент заповнену людьми від 
4 до 70 років, які на ковзанах. 

Кожен район міста має спортком-
плекс, басейн та стадіон. Такий підхід 
обумовлює усі можливості до занять 
спортом. 

Упродовж робочого дня на вулицях 
Стокгольма не можна побачити нетве-
резих шведів, а спиртні напої дозволе-
но продавати тільки в спеціалізованих 
магазинах, ще й у чітко визначений час 
– до 19:00. 

Маючи короткий світловий день, 
шведи вирішили цю проблему: будують 
сучасні будинки, використовуючи різні 
архітектурні стилі з просторими широ-
кими кімнатами та офісними приміщен-
нями з великими габаритними вікнами. 
У будинках дуже багато кімнатних квітів 
та зелені, що прикрашає внутрішній ан-
тураж та підвищує продуктивність пра-
ці. 

Незабутні враження, позитивні емо-
ції, неймовірні знайомства та корисно 
і ефективно проведений час заряджа-
ють на нові й продуктивні дії на користь 
українського народу. 

Висловлюю особисту щиру подяку 
Фонду Родини Богдана Гаврилишина 
за надану можливість відвідати цю ди-
вовижну країну й отримати нові корисні 
знання. 

Артем Фисун

4 грудня 2018 р. на сесії Пісочинської 
селищної ради була прийнята Стратегія 
розвитку Пісочинської об’єднаної те-
риторіальної громади на 10 років – до 
2028 року. Проект розроблявся за кошти 
Канадського фонду місцевих ініціатив 
(Посольство Канади в Україні) протягом 
червня-листопада 2018 р.

У розробці стратегії розвитку брали 
участь члени «ГО – «Альтернатива» 

Прийнята стратегія має декілька осо-
бливостей, що відрізняють її від усіх ін-
ших стратегій територіальних громад, 
прийнятих у Харківській області.

Застосовано класичний партисипа-
тивний підхід – заснований на враху-
ванні не тільки думок місцевої влади, 

ПРИЙНЯТО СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ ПІСОЧИНСЬКОЇ ОТГ
але й інтересів та пропозицій різних со-
ціальних груп громади. Такий підхід від-
мінно зарекомендував себе у багатьох 
країнах світу (США, Німеччина, Польща, 
Швеція), а згодом – і в Україні, особливо 
– центральній і західній її частинах. 

Саме за допомогою такої «парти-
сипативної стратегії» або «стратегії 
участі громадян» і можна змінити роль 
і ставлення мешканців: від пасивної по-
ведінки «моя хата з краю» – на «це наш 
спільний дім», заснованого на спільних 
інтересах та відповідальності. 

Місцеві мешканці були залучені на 
усіх без винятку етапах розробки стра-
тегії: участь у тренінгах взяли більше 
240 осіб; проведено анкетування близь-
ко 900 домогосподарств; здійснено цикл 
громадських обговорень у facebook, із 
місцевим бізнесом та активістами, іні-
ційовано проекти розвитку та ін.

Обрано шлях подальшого розвитку 
як «розумної громади» (або смарт-гро-
мади). Відомо, що такою є система 
управління, налаштована на надання 
smart-послуг: високоякісних, сучасних 
та географічно доступних побутових, 
комунальних, ділових, але за адекватну 

ціну. Саме це відрізняє сучасне місто чи 
передмістя від т.зв «сільської провін-
ції». 

Місцеві мешканці Пісочинської ОТГ 
зможуть і будуть отримувати всі потріб-
ні їх послуги за місцем свого приживан-
ня без незручних поїздок до Харкова 
і черг або згадувань про кращу якість 
послуг в інших містах.

Перший пісочинський досвід стра-
тегічного планування вже доводить, 
що, за умови поєднання громадської 
довіри, ініціативи та самовіддачі небай-
дужих людей, відкритості та доступ-
ності влади, стає можливим досягнен-
ня найкращих результатів у нелегкій і 
комплексній роботі з підвищення якості 
життя жителів громади.

Остаточна версія тексту «Стратегії» 
доступна для ознайомлення на сайті Пі-
сочинської селищної ради (від 03груд-
ня) і на офіційній facebook-сторінці 
«Партисипативна стратегія розвитку 
Пісочинської ОТГ» проекту:https://drive.
google.com/open?id=1Gk2K5qj0cdXBGof
ueIOsgFMrk-p2MeUj

Наталія Левіна

Дитсадок і школа на 
м-ні «Надія»

На м-ні «Надія» триває будівництво 
початкової школи та дитячого садка. 

Термін будівництва: 01 жовтня 2018 
р. – 31 грудня 2020 р.

Виконує роботи – ТОВ «СТАЛЬКОН-
СТРУКЦІЯ ЛТД».

Вартість будівництва – 90 мільйонів 
836 тисяч 889,63 гривень.

За розрахунком у новій будівлі буде 
240 місць у школі й 95 місць у дитсадку. 

ТОВ «ЛЕГІОН-ПРОМТРАНС» про-
вело реконструкцію майданчика 
для міні-футболу в смт Березівка – 
868 тис. 300.44 грн (spending.gov.ua/
spa/04396727/transactions/111098722), 
а також капітальний ремонт штучно-
го покриття спортивного майданчику 
в районі вул. Технологічній, 4а (Шко-
ла «Мобіль») з улаштуванням штуч-
ного покриття на суму 855 тис. 727,20 
грн. (spending.gov.ua/spa/04396727/
transactions/117046363). 

У обох випадках тендер не прово-
дився.

Ремонти
спортмайданчиків
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ХТО ЗАПЛАТИТЬ ЗА РЕМОНТ ДАХУ В ЛІЦЕЇ?
На початку лютого 2019 р. внаслідок 

снігопадів постраждали дахи будівель 
Комунального закладу «Пісочинський 
ліцей Пісочинської селищної ради (вул. 
Клубна, 5, смт Пісочин, Харківський 
р-н). У результаті затікання вологи було 
пошкоджено стелю поряд із навчаль-
ним кабінетом № 11.

8 лютого, обстеживши горище закла-
ду, я побачив дуже сумну картину - кро-
кви конструкції даху рясно покриті бі-
лим нальотом, що нагадує цвіль, а одна 
з балок, на якій тримаються крокви, має 
явні ознаки гниття й ураження короїдом. 
Крім того, крокви даху рясно були укриті 
вологою. 

Власне, це дуже дивно, адже в 2017-
18 рр. цю частину даху було відремон-
товано й покрито металочерепицею. А 
замовником робіт виступив славнозвіз-
ний своює чесністю відділ освіти Хар-
ківської райдержадміністрації. 

Керівник відділу освіти – Бабельчук 
Ольга Іванівна.

Голова Харківської РДА – Раїна Юрій 
Іванович.

За депутатським зверненням було 
отримано інформацію, що 9 лютого, 
відповідно до гарантійних зобовязань 
предствник підрядної організації, що 
виконувала ремонтні роботи даху, здій-
снив виїзд на місце. Обстеживши по-
крівлю, підрядник пошкоджень даху не 
виявив, а затікання вологи пояснив від-
сутністю утеплення перекриття – вна-
слідок чого тепло із приміщень потра-
пляє на горище, створюючи «паровий 
ефект», що викликає утворення конден-
сату на паробарєрі та дерев’яних кон-
струкціях даху.

При цьому Харківська облдержад-
міністрація повідомила, що підрядник 
виконав заходи з усунення недоліків, а 
адміністрація Пісочинського ліцею пові-
домляє, що з 10 лютого протікань по-
крівлі не зафіксовано.

Також обласна адміністрація повідо-
мила, що «інженер технічного нагляду» 

проводив огляд покрівлі Пісочинського 
ліцею. При цьому невідомий, але, оче-
видно, шанований «інженер технічного 
нагляду» не помітив ознак ураження 
короїдом балки, на якій тримаються 
крокви. Може, короїд усвідомив, що не 
варто нищити новий дах навчального 
закладу – і втік? А цвіль, що рясно вкри-
ває балки та крокви даху, на очах цього 
«фахівця» перетворилася на «вогнеза-
хисну речовину». Руйнування ж стелі 
другого поверху біля кабінету № 11лі-
цею «інженер» зовсім не помітив.

Відповідь облдержадміністрації зро-
зуміла – усе добре й ніхто не винен, але 
виникає питання, хто заплатить за ре-
монт в ліцеї, що постраждав від затікан-
ня? Знову батьки?

Направлено звернення для отриман-
ня копій договорів та актів виконаних 
робіт із ремонту покрівлі.

Депутат Харківської обласної ради 
Віктор Кисіль

ВИДОБУТОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА ТЕРИТОРІЇ ПІСОЧИНСЬКОЇ ОТГ
29 січня на сайті Департаменту еко-

логії та природних ресурсів Харківської 
ОДА оприлюднено повідомлення про 
планову діяльність, яка підлягає оцінці 
впливу на довкілля (https://kharkivoda.
gov.ua/content/documents/972/97196/At
taches/287796b729072a277e0b5050c0
ba4712.pdf).

АТ «Укргазвидобування» інформує 
про намір проводити планову діяль-
ність – спорудження свердловини 
N1 Дачної площі та свердловини N1 
Грушевської площі з метою розвідки 
покладів газу і конденсату, підземні 

споруди в адміністративних межах Пісо-
чинської ОТГ та Вільхівської сільської 
ради (https://earth.app.goo.gl/?apn=com.
google.earth&ibi=com.google.b612&isi=2
93622097&ius=googleearth&link=https%3
a%2f%2fearth.google.com%2fweb%2f%40
47.44195684,31.10775043,112.31253786a,6
056298.99777281d,35y,0h,0t,0r).

Глибина свердловини – 3300 м; 
спосіб буріння – роторний, турбінний; 
передбачається кріплення ствола 
свердловини високогерметичними об-
садними трубами.

Передбачається підключення сверд-

ловини на відстань 4000 м до установки 
підготовки вуглеводневої сировини.

Очікувані об’єми видобутку природ-
ного газу становлять 15-70 тис. куб. ме-
трів на добу.

Пісочинська ОТГ, у разі віднайдення 
газу, буде отримувати 3 % рентної плати 
за користування надрами.

Громадське обговорення обсягу 
досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля тривало 
впродовж 20 робочих днів із часу опри-
люднення, тобто, від 29.01.2019.

Купують у своїх. Пісочинська се-
лищна рада замовляє послуги авто-
транспортної техніки у свого депутата 
від Блоку Петра Порошенко. Кощій 
Віктор Петрович за 2018 рік підписав з 
Пісочинською селищною радою низку 
угод на загальну суму 144 570 грн.

ТОВ «УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І 
ТРАНСПОРТУ» співзасновником якого 
є Валяєв Андрій Петрович – депутат 
Пісочинської селищної ради, виконує 
роботи по очищенню доріг Пісочинсь-
кої громади від снігу. Загальна сума на 
яку було укладеного договори складає 
281 670 грн.

Також Пісочинська селищна рада не 
залишає осторонь і екс-депутатів. ФОП 
Волошко Микола Олексійович постачає 
селищній раді щебневопіщану суміш. 
Було підписано 2 договори на загальну 
суму 154 400 грн.

Дорого. Відділ освіти, культури, мо-
лоді та спорту Пісочинської селищної 
ради уклав низку угод про закупівлю 
продуктів харчування для закладів 
освіти по завищеним цінам.

Так, у Пісочині купують масло 
вершкове жирністю 73% за рекордною 
для ОТГ Харківської області ціною – 
212,79 грн/кг у ФОП Чайковська Наталія 
Едуардівна.

Варто зазначити, що інші ОТГ про-
вели закупівлі вершкового масла за 
суттєво нижчою ціною. Навіть, якщо 
порівнювати з Мереф’янською ОТГ, то 
різниця складає майже 20 грн на одно-
му кг, а Нововодолазька селищна рада 
провела закупівлю вершкового масла 
за ціною – 156 грн /кг.

Вартість договору складає 679 881 
грн. Якщо б Пісочинська с/р провела за-
купівлю за ціною Нововодолазької с/р, 
можна було заощадити близько 150 тис. 
грн. тільки на одній закупівлі.

ХАЦ ІНФОРМУЄ

НЕСУМЛІННИЙ ЗАБУДОВНИК СТВОРИВ ПРОБЛЕМУ МЕШКАНЦЯМ ПІСОЧИНА
6 лютого 2019 р. за участю директо-

ра департаменту ЖКГ Харківської ОДА 
Сергія Магдисюка та за ініціативи депу-
тата Харківської обласної ради Віктора 
Киселя відбулося обговорення проблем 
ОСББ «Набережний, 4» (смт Пісочин).

У підвалі будинку по пров. Набереж-
ний, 4 проходить транзитна труба те-
плопостачання, яка постачає тепло не 
тільки в цей будинок, але й у два під’їзди 
сусіднього багатоповерхового будинку. 
От за цю трубу КП «Харківські теплові 
мережі», що обслуговує вказану тепло-
мережу, нараховує ОСББ «Набережний, 
4» додаткову оплату за тепловтрати – 
15-17 тис. грн. щомісяця.

Доки не було створене ОСББ, меш-
канці будинку не підозрювали про те, 
що сплачують за тепловтрати умовно 

«чужої» труби теплопостачання. Але 
після створення ОСББ виникло бажан-
ня зекономити й не платити за «того 
хлопця». При цьому виникло питання: 
хто власник труби, хто має її ремонтува-
ти?

Щоб вирішити цю проблему, до роз-
мови в департаменті житлово-кому-
нального господарства було залучено 
представників КП «Харківські теплові 
мережі», Пісочинської селищної ради, 
ОСББ «Набережний, 4», ТОВ «Мобілько-
мунсервіс», ПАТ «Куряжський домобу-
дівний комплекс».

Під час розмови з’ясувалося, що 
при продажу підвалу приватній особі 
забудовник (ПАТ «Куряжський домобу-
дівний комплекс») вніс конструктивні 
зміни в розташування транзитної труби 

теплопостачання, але документально 
їх «забув» оформити. У результаті цих 
змін КП «Харківські теплові мережі», що 
обслуговує вказані тепломережі, не має 
доступу до транзитної труби для техніч-
ного нагляду.

Оптимальний варіант вирішення 
проблеми – це винести тепломережу з 
підвалу, але виникає питання: хто за це 
заплатить? Адже мова йде про кілька 
сотень тисяч гривень. Зважаючи на це, 
і мешканці ОСББ, і представник селищ-
ної ради задекларували, що готові взя-
ти участь у співфінансуванні можливих 
робіт із перенесення труби. Представник 
КДБК заявив, що не має повноважень на 
обговорення фінансових питань.

Отже, за результатами обговорення 
було прийняте рішення що до 15 лютого 

Із інформацією про планову діяль-
ність, що підлягає включенню до звіту 
з впливу на довкілля, можна ознайоми-
тися в Департаменті екології та природ-
них ресурсів Харківської ОДА: 61022, 
м. Харків, м-н Свободи, 5, під’їзд 4, по-
верх 7, тел./факс (057)705-06-83; e-mail: 
ecodepart@kharkivoda.gov.ua.

Контактна особа: начальник відділу 
оцінки впливу на довкілля, моніторингу, 
зв’язків з громадськістю Варвянський 
В.Ю. (тел. (057)705-06-66).

2019 р. усі зацікавлені сторони повин-
ні були зібратися в приміщенні Пісо-
чинської селищної ради для вивчення 
можливості винесення труби з підвалу 
будинку та визначення приблизного ко-
шторису робіт.

Станом на час публікації цього ма-
теріалу представники ОСББ «Набереж-
ний, 4» не отримали офіційної інформа-
ції про розгляд проблеми.

Будемо сподіватися, що Пісочинсь-
ка селищна рада займе більш активну 
позицію при вирішенні проблем ОСББ 
«Набережний, 4», адже в цій ситуації за-
будовник повів себе непорядно, а, мож-
ливо, й учинив злочин. 

Працюємо над вирішенням пробле-
ми далі…

Богдан Свердлов


