
Альтернатива
www.alternatyva-pisochyn.com.ua

Альтернатива 1

ЧЕРВЕНЬ, 2017

СЕЛИЩНА РАДА ЗНИЩУЄ 
ДИТСАДОК НА М-НІ “НАДІЯ”!

«МАРАФОН В ПІСОЧИНІ»

Шановні пісочинці!
Запрошуємо Вас у неділю, 25 червня 2017 р. в урочище «Рижовський 
парк» (смт Пісочин, Харківський р-н, Харківська обл.), де відбудеться 
«Велодень у Пісочині - 2017» - це свято з конкурсами для дітей та 
дорослих, смачна каша, виступи музикантів і майстрів народних про-
мислів! Беріть друзів та приходьте активно відпочивати!
Початок реєстрації о 09:30.
У межах «Велодня» відбудеться велоекскурсія історичними місцями 
селища Пісочин.
Збір на велоекскурсію о 08:00 на зупинці 610 автобусу м-н «Надія».
Для участі в змаганнях, реєструйтеся за телефоном 099-288-50-78 
Для участі в велоекскурсії рееструйтеся за телефоном: 068-420-08-25

ГО - «Альтернатива»

приходь, змагайся, вигравай

25.06.2017

ВЕЛОДЕНЬ В ПІСОЧИНІ - 2017

Обід

10:00

12:00

метро Холодна гора, 10 платформа,
маршрут №610 “Холодна гора - Пісочин”
(з-д “Надія”, збір кінцева зупинка з-д “Надія”
Координати змагань: 49.95447, 36.11804

Як дістатись з Харькова

До уваги!

14:00 Нагородження переможців

12:30

У ПРОГРАМІ:

ВЕЛОЕКСКУРСІЯ історичними місцями селища 
Пісочин. Збір  на Савиній горі (біля зупинки 610 автобусу)

учасникам мати захисну екіпіровку,
реестрація за телефоном 099-288-50-78

Польовий куліш та чай!

ВЕЛОСИПЕД!

ВЕЛОГОНКА з перешкодами та випробуваннями 
для дітей та молоді "Велодень в Пісочині - 2017", участь в 
змаганнях приймає більше 100 велосипедистів віком від 3 
до 18 років

Культурна програма
з виступами музикантів та майстрів народних промислів

08:00

ТРИ ВЕЛОСИПЕДИ та багато подарунків!

Громадська організація “Громадянське об'єднання - 
“Альтернатива”” вже у восьме проводить “Велодень в Пісочині - 
2017”.  А це за сім років: 12 подарованих велосипедів, більше 60 
переможців змагань, більше 1 тисячі учасників, 3 тисячі глядачів, 
1000 літрів польового кулішу та 600 літрів чаю, виступи більш 
ніж 60 музикантів та майстрів народного промислу, 55 виступів 
видатних Пісочинців, учасниками велоекскурсій  відвідано більше 
55 історичних місць Харківщини та подолано близько 80 
кілометрів.

Цікаво!

Вікторини та конкурси

Альтернатива

11.10.2016 р. виконавчий комітет 
Пісочинської селищної ради під го-
ловуванням Олега Чернобая прий-
няв рішення про продаж з аукціону 
та демонтаж приміщення дитячо-
го садочку на м-ні «Надія».
Першим власником цього дитячого 
садка було підприємство «Надія». На 
цей час його власником є Пісочинська 
селищна рада. Слід нагадати, що у Пі-
сочині офіційна черга до дитячих садків 
кілька сотень дітей! Не виключено, що 
наявність черги вигідна владі. Адже при 
розподілі місць у дитячі садки можливі 
зловживання службовим становищем 
та корупційна складова.
На земельній ділянці, де розташована 
будівля недобудованого дитячого  садка, 
може бути розміщений тільки дитсадок.
Але іншої думки з цього  питання був 
колишній селищний голова Олександр 
Чернобай, який довгий час хотів переда-
ти цю земельну ділянку Курязькому ДБК 
під чергову багатоповерхівку.  Так само 
діє і його син, нинішній голова - Олег 
Чернобай. Замість зводити дитячий са-
док і вирішувати проблему з відсутністю 
місць у дошкільних закладах Пісочина,  
він знищує наявний дитячий садок. При 
цьому в новій багатоповерхівці буде 
жити кілька десятків маленьких дітей, 
що тільки загострить проблему з дитя-
чими садками.

Вищезгаданим рішенням виконкому та-
кож затверджено проведення громад-
ських слухань щодо подальшої долі 
земельної ділянки під недобудованим 
дитячим садком.
Але з дня прийняття рішення виконком, 
депутати Пісочинської селищної ради 
не призначили дату, час та місце прове-
дення таких громадських слухань. 
Ми не виключаємо, що цю ділянку 
«по-тихому» хочуть віддадати під будів-
ництво багатоповерхівки, а м-н «Надія» 
та прилеглий приватний сектор і далі за-
лишатимуться без дитячого садку.
16 червня 2017 року розпочався демон-
таж будівлі дитячого садка на м-н «Надія». 
Олександр Чернобай залишається вір-
ний своєму гаслу: «Головна цінність 
Пісочина - наші діти!»
І дійсно, своїх дітей він вже добре при-
лаштував, а до долі інших дітей - йому 
байдуже!
Маємо надію, що пісочинці не зали-
шиться осторонь проблем селища, тому 
що іншої земельної ділянки під дитячий 
садок на м-ні «Надія» немає, а виділен-
ня нової не передбачено. 
Шановні Пісочинці! Захистіть свої права і 
права своїх дітей! Формуйте ініціативну 
групу громадського спротиву. Рішення 
ініціативної групи внесіть на розгляд 
чергової сесії Пісочинської селищної ради.

Павло Нетеса

Гарне місце розташування - ось що сьо-
годні важливо в Пісочині. За “гарне міс-
це” люди готові платити будь-які кошти! 
Але ми ніколи не могли подумати, що в  
Пісочині змогли “віддати” стадіон в при-
ватні руки, коли просто відсутні місця 
для громадських потреб. У деяких райо-
нах селища немає місць для спортивних 
чи дитячих майданчиків, прогулянок із 
маленькими дітьми, вигулу тварин та ін. 
Земельні ділянки - справжній  дефіцит!  
Але одній чарівній жіночці на прізвище 
Вострікова О.О. вдалося отримати таку 
дефіцитну ділянку загальною площею 
15 соток для будівництва та обслугову-
вання житлового будинку - це  стадіон 
«Маленької школи» за адресою: смт Пісочин, 
вул. Полтавське Шосе, 159 б.
Крім того, за межами смт Пісочин Хар-
ківська районна рада надала 2 га землі 
ще одній жіночці з таким же прізвищем 
(Вострікова С. А.) для ведення особи-
стого селянського господарства. 
Співпадіння в тому, що обидві вони меш-
кають за однією адресою в м. Люботин. 
Маючи землю, вони не будуються, не 

сіють, не жнуть, а майже всі земельні 
ділянки переводять для іншого викори-
стання і -  продають.
Як вдалося Востріковій О.О. “отримати” 
у власність стадіон, складно сказати. 
Очевидно, відповідь на це питання знає 
О.Чернобай. Але він чомусь мовчить...
“ГО-”Альтернатива” буде ініціювати по-
вернення стадіону у власність громади 
і просить людей підтримати нас у цій 
справі, бо тільки від нас із вами зале-
жить, чи будемо ми жити у Пісочині - 
місці для комфортного життя!

Станіслав Шапарь

ШКІЛЬНИЙ СТАДІОН ПРОДАНО

Стадіон вул. Полтавський шлях 159 б

28  травня вперше за ініціативи ГО - “Альтернатива” та Олександра Тищенка від-
бувся “Марафон в Пісочині”. Участь у марафоні взяли близько 70 учасників. Захід 
був присвячений міжнародному дню боротьби з тютюнопалінням. 
Переможцями «Марафону в Пісочині» стали: 

• молодша вікова група (довжина траси 100 метрів) - Майданник Вадим; 
• середня вікова група (довжина траси 2 кілометри) - Подворний Артем; 
• старша вікова група (довжина траси 6 кілометрів) - Олексій Семенюк
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Видатки Пісочинської селищної ради за квітень – травень 2017 рік

Будівництво
ТОВ "Стальконструкція ЛТД" 3 286 016,41 Оплата за будівництво школи на м-ні «Мобіль»
ТОВ "Строй Інжінірінг Деве-
лопмент"

426 276,6 Оплата за будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу на м-ні 
«Мобіль»

ТОВ "НІК КОМПАНІ ПЛЮС" 43 928,40 Оплата за послуги з фарбування та оформлення художнього панно у 
школі на  м/р «Мобіль»

ФО-П Усик П.С. 95 875,36 Оплата за технічний нагляд за об’єктами будівництва
ФО-П Щербіна А.В. 118 463,29 Оплата за технічний нагляд за об’єктами будівництва

ПАТ "КДБК" 52 326,00 Оплата за авторський нагляд за будівницвом

Ремотні роботи
ТОВ "СК ГРИНБУД" 241 427,05 Оплата за поточний ремонт під`їздів житлових будинків по вул. Надії, 5 

та 16, вул. Некрасова, 41 
ТОВ "СРБУ "Харківліфт-2" 65 438,11 Оплата за монтаж обладнання пасажирського ліфта
ТОВ "ЛІФТЕКСПРОМ" 197 488,45 Оплата за поточний ремонт пасажирського ліфту по вул. Квартальній, 

5/9, сел.Пісочин
ТОВ "НІК КОМПАНІ ПЛЮС" 180 396,00 Оплата за поточний ремонт вбиральні, розташованій на кінцевій авто-

бусній зупинці в сел.Пісочин
ТОВ "НІК КОМПАНІ ПЛЮС" 159 338,26 Попередня оплата металопластикових конструкцій з профілю WDS
ПП "Фасад-Сервіс" 84 730,92 Оплата ремонт відновлювних робіт пам’ятника невідому солдату у сел. 

Пісочин
ТОВ "ГУД ВІН ХХІ" 148 894,00 Оплата за поточний ремонт із заміни вікон на металопластикові в ж/б №5/3 

по вул. Квартальній в сел. Пісочин
ТОВ "Фірма "ВІКТОР" 335 036,40 Оплата за поточний ремонт доріг та тротуарів

ТОВ "СК ОЛІМПБУД" 1 314 181,20 Оплата за поточний ремонт доріг та тротуарів

Прибирання селища
ФО-П Сегеда О.М. 135 934,20 Оплата за послуги прибирання та вивозу ТПВ
КП "Пісочинкомунсервіс" 19 243,20 Оплата за послуги прибирання місць загального користування
ТОВ "Мобількомунсервіс" 7 147,20 Оплата за надання послуг з прибирання дитячих майданчиків

Потреби селищної ради
ФО-П Демченко О.М. 45 960,00 Оплата за бензин А-92 Євро
ТОВ"АКТИВ ДРУК" 12 810,00 Оплата за виготовлення інформаційного бюлетеню «Пісочинські вісті»
ФО-П Садковий В.Л. 10 080,00 Оплата за надання послуг з друку поліграфічної продукції
ТОВ "ЮК "ВЕК ЛЕГАЛ ГРУП" 10 000, 00 Оплата за послуги з юридичного обслуговування

Проведення заходів
ФО-П Кононенко М.М. 19 589,92 Оплата за продукти харчування для проведення заходів «В кулісах 

душі», присвячених Дню Перемоги, 31-й річниці аварії на ЧАЕС.
ФОП Ольховський О.В. 46 200,00 Оплата за подарункові набори продуктів харчування до Дня Перемоги
ФОП Оніщенко М.В. 12 832,00 Оплата за афіші А4, євролистівки, прапори для організації та проведен-

ня заходів присвячених до Дня Перемоги, «В кулісах душі»
СПДФО Мороз Ю.О. 13 190,40 Канцтовари для подарунків на випускні вечори в ДНЗ
СПДФО Мороз Ю.О. 6 534,00 Оплата за товари для проведення заходів до Дня Перемоги
СПДФО Мороз Ю.О. 2 995,00 Оплата за кубки, медалі, картки «Місто» для організації та проведення 

заходів відкритого турніру з військово-спортивного багатобірря 
ФО-П Феофілов І.О. 3 640,00 Оплата за тарілки з фотодруком для організації та проведення заходу 

«В кулісах душі»
ТОВ "ФОРМАТ-ПРИНТ" 3 210,00 Оплата за банер біля БК для проведення заходів до Дня Перемоги
ФОП Замлілий О.А. 11 000,00 Оплата за оренду та технічне забезпечення звукової апаратури, техніч-

ного забезпечення сцени для організації заходів
ФО-П Чорний В.О. 14 250,00 Оплата за автотранспортні послуги по перевезенню людей для організа-

ції та проведення заходів, в т.ч. «В кулісах душі»
ФО-П Чорний В.О. 6 875,00 Оплата за автотранспортні послуги для перевезення учасників футболь-

ної команди
Потреби селища

СПДФО Кощій В.П. 95 330,00 Оплата за надання послуг автотранспортної техніки і пісок
ТОВ"УМІТ" 30 585,00 Оплата за надання послуг автотранспортної техніки і пісок
ФО-П Кононенко М.М. 149 434,98 Оплата за продукти харчування
ФО-П Кононенко О.П. 182 688,99 Оплата за продукти харчування
Спортсмени 16 450,00 Виплата добових на харчування згідно бюджету на 2017р.
ФО-П Валентьев М.Ю. 15 000,00 Оплата за форму футбольну
Населення, згідно заяв 303 500,00 Виплата матеріальної допомоги населенню
Населення, згідно заяв 155 500,00 Виплата матеріальної допомоги населенню на лікування
Учасники ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС

146 800,00 Виплата матеріальної допомоги 

Населення, згідно заяв 37 500,00 Виплата матеріальної допомоги з нагоди 72-річниці перемоги.
Призвані на строкову військо-
ву службу, згідно заяв

20 000,00 Виплата матеріальної допомоги 

ПП Бугрім-Супрун В.В. 139 040,00 Оплата за жалюзі та рулонні штори
СПДФО Мороз Ю.О. 29 684,65 Оплата за господарські товари
ФО-П Василенко С.М. 63 450,00 Оплата за лавки та огорожі
ФО-П Дорофєєв К.І. 24 400,00 Оплата за урни для сміття
ФОП Головко О.В. 40 475,00 Оплата за декоративні рослини 
ФО-П Павленко М.А. 146 020,4 Оплата за шкільні парти і стільці
ФО-П Чорний В.О. 14 232,00 Оплата за транспортні послуги з організації пільгового перевезення 

дітей шкільного віку

(офіційні проплати згідно портала Е-ДАТА)

Подшиваленко Олександр 
Володимирович 

Заступник Пісочинського селищно-
го голови.
Мешкає з дружиною та сином.
Подружжя має 2 квартири: 29,7 м² 
та 41,8 м². Земельну ділянку в смт. 
Васищеве площею 1200 м². Гараж 
з підвалом площею 42.8 м². Транс-
портні засоби: авто ВАЗ 21053 1995 
року випуску, причіп та вантажівку 
ГАРЗ-3309 2007 року випуску.
Доходи:
Заробітня плата Олександра Воло-
димировича складається із декіль-
кох джерел: 

• КП «Пісочинкомунсервіс» - 34 027 грн.;
• заступник Пісочинського селищ-

ного голови - 36 465 грн.
Дохід від надання в оренду ТОВ 
«Фірма Віктор», яка виконує підряди 
в селищі, - 8 400 грн.;
Дивіденди від тієї ж ТОВ «Фірма Вік-
тор» - 24 995 грн. 
Заробітня плата дружини -  73 034 грн. 
та стипендія сина - 3 300 грн.
Кошти на рахунках у банку відсутні.

Губський Микола Іванович
Депутат Пісочинської селищної 
ради, директор КП «Ритуал-сервіс»
Мешкає з дружиною.
Подружжя має земельні ділянки: 
800 м² у Золочівському р-ні; 640 м² 
у Пісочині; 20 000 м² у с.Надточії та 
2000 м² у с. Олешки.
Житловий будинок площею 118 м² та 
нежитлову будівлю площею 140 м².
Доходи: 
Заробітна плата Миколи Івановича -  
43 780 грн.
Пенсія дружини - 16 164 грн.
Транспортні засоби, кошти на рахунках 
у банку – відсутні!

Чернопіщук Валентина 
Олександрівна

Заступник Пісочинського селищно-
го голови.
Мешкає з чоловіком та двома синами.
Задекларовано 2 квартири: 40,7 м² 
та 51,6 м²; 2 земельні ділянки:  30 та 
1500 м² у Пісочині; житловий буди-
нок - 118 м² та гараж - 20 м².
Доходи :
Заробітна плата Валентини Олек-
сандрівни на посаді заступника 
Пісочинського селищного голови 
- 117 087 грн.;
пенсія чоловіка - 15 135 грн.;
доходи синів - 56 724 грн.;
дохід від відчуження майна  (про-
даж) - 149 000 грн.
 Транспортні засоби, кошти на ра-
хунках у банку – відсутні!

Хоменко Ольга 
Пантелеймонівна

Секретар Пісочинської селищної 
ради
Мещкає з чоловіком.
Задекларовано квартиру - 52,1 м²; 
земельну ділянку - 1 530 м² у Пісочині;
неузаконений гараж - 24 м².
Доходи :
заробітна плата на посаді секретаря Пі-
сочинської селищної ради - 109 468 грн.;
заробітня платня чоловіка - 36 501 грн.
Транспортні засоби, кошти на рахун-
ках у банку – відсутні!
На сьогодні в єдиному дер-
жавному реєстрі декларацій 
відсутня декларація одного із 
заступників Пісочинського се-
лищного голови, а саме Уман-
цева Андрія Владиславовича, 
причини її відсутності з’ясову-
ються.

Станіслав Шапарь

«ДЕКЛАРАЦІЯ Є!»



Альтернатива 3

ЗУБ АКУЛИ, АБО ПРОЙДИСВІТИ В ШКОЛІ БЛАГОДІЙНИЙ ТУРНІР З МІНІ-ФУТБОЛУ У ПІСОЧИНІ

ПЕРШІ КРОКИ ДО БЕЗПЕКИ У 
ХАРКІВСЬКОМУ РАЙОНІ

ІНІЦІАТИВА ДЕПУТАТА

ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТУ «ВПЛИВАЄМО НА ВЛАДУ РАЗОМ»

У квітні-травні школами Харківського 
району Харківської області мандрувала 
виставка-екскурсія «Смачні камінці», яку 
проводив підприємець Ніколашин О.В., за-
реєстрований у м. Сміла Черкаської обл. 
Погодження на виставку надала началь-
ник відділу освіти Харківської РДА Ольга 
Бабельчук (лист від 05.04.17 № 01-34/961).
Під час «виставки-екскурсії» учням про-
давали камені «сили», «удачі», «екстра-
сенса», «любові», «здоров’я», «зуб 
рифової акули» та ін. Вхід для однієї 
дитини на виставку коштував 15 грн. 
Вартість одного «каменя» коливалася 
в межах 5–20 грн. Особливим попитом 
у дітей користувалися «зуби рифової 
акули», які йшли по 20 грн. на 1 шт. За-
лишається тільки здогадуватися, де в 
такій кількості заїжджі «підприємці» на-
брали «акулячих зубів».
Усе це дійство відбувалося під час/
замість уроків. Як кажуть батьки, діти 
яких купили ці «мінерали», «камені» 
дуже нагадують фарбований щебінь. 
Виторг в одному класі за ці «мінерали» 
– кілька сотень гривень.
Переконані, що під час уроків діти ма-
ють навчатися, а не витрачати бать-
ківські гроші на «зуби рифової акули» 
чи «камені сили», які їм підсовують різні 
пройдисвіти.
Один із таких «зубів» для наочності було пе-
редано під час сесії в президію Харківської 
обласної ради 25 травня 2017 р.
Зважаючи на те, що подібні «заходи» періо-
дично проходять у школах району, було під-
готовлене звернення до голови Харківської 
ОДА Юлії Світличної з проханням надати 
наступну інформацію щодо проведеної 
виставки-екскурсії «Смачні камінці»:
• хто був розпорядником, організатором 
та упорядником зазначеної виставки?
• на підставі яких дозвільних до-

кументів здійснювалась реалізація 
продукції виставки?
• скільки грошових коштів було от-
римано школами та яким чином бу-
дуть реалізовані ці кошти?
Феєричну відповідь на депутатське 
звернення надав заступник голови ОДА 
Анатолій Бабічев, який ще донедав-
на керував обласним департаментом 
освіти: «…обласна державна адміністрація 
не має можливості здійснювати перевірку 
господарської діяльності загальноосвітніх 
навчальних закладів» (лист від 29.05.17 
№0173/4100). Цікаво, чи колишній очіль-
ник освіти знає, що школи не є розпоряд-
никами коштів і не мають відповідних ра-
хунків для «господарської діяльності»? 
При цьому «погодження» надав саме 
районний відділ освіти, а не школи.
Чи є ті, хто повірить, що без «погоджен-
ня» й «долі» відділу освіти в школу може 
зайти підприємець і торгувати там «зуба-
ми рифової акули», «ребрами Адама» чи 
«чарівними паличками Гаррі Поттера»?
Крім того, як кажуть у народі, відділ освіти 
«перевів стрілки» на директорів шкіл, 
зазначивши, що «…проведення виста-
вок було можливо лише за умови бажання 
батьків та за погодженням з керівниками 
навчальних закладів, які й приймали рішення 
про проведення виставки та оплату».
Схоже на те, що обласній адміністрації 
байдуже, хто і чим торгує в школах об-
ласті замість проведення уроків, байду-
же до безпеки учнів та знань, які вони 
отримують.
Аби перевірити законність подібних «ек-
скурсій-виставок» в освітніх закладах, 
було направлене депутатське звернен-
ня до Державної аудиторської служби.
Далі буде…
Депутат Харківської обласної ради 

Віктор Кисіль

Упродовж року громадська організа-
ція «ПІСОЧИНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» 
за підтримки Европейського фонду за 
демократію реалізує проект «Впливає-
мо на владу разом». У рамках проекту 
проводяться тренінги для активістів та 
депутатів місцевих рад Харківської об-
ласті. На цей час було проведено 69 
тренінгів у десяти громадах Харківсь-
кої області – Пісочин, Мерефа, Лозова, 
Зміїв, Дергачі, Сахновщина, Чугуїв, Лю-
ботин, Рогань, Золочів. Темами проекту 
є: вплив громади на діяльність органів 
місцевого самоврядування, “плюси’ й 
“мінуси” об’єднання громад, інформація 
як інструмент створення громадської 
думки, бюджетування місцевої громади: 
видатки й прибутки, громадські важелі 
прозорості місцевого бюджету, теми ви-
борчого процесу та законодавства та 
інші. Під час навчанні учасники мають 
змогу отримати нові знання та викори-
стовувати їх на практиці. Особливістю 
тренінгів є те, що заходи проводяться 
на місцях, безпосередньо в громадах 
Харківської області, учасникам не по-
трібно їхати до Харкова.
Також за проектом проводяться й за-
гальні зустрічі всіх учасників проекту 
в м. Харкові, де представники з різних 
громад знайомляться один із одним та 
обмінюються досвідом. На такі зустрічі 
запрошуються спеціалісти з різних тем: 
гендерної культури, бюджетування гро-
мад. При цьому розкриваються такі теми 
як організація святкових заходів для гро-
мади, написання проектів для реалізації 
ідей, об’єднання навколо себе людей та 
створення громадської організації.
Варто відзначити, що завдяки реалізації 
проекту «Впливаємо на владу разом» 
в Мерефянській об’єднаній громаді 
було створену громадську організацію 

– «МЕРЕФЯНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА», 
яка зараз активно діє і має змогу ви-
пускати інформаційний бюлетень для 
інформування мешканців про свою 
діяльність та про діяльність органів 
місцевого самоврядування. Розімуючи 
важливість контролю влади на місце-
вому рівні та ознайомлення мешканців 
із прийняттям рішень, представники 
ГО «МЕРЕФЯНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» 
за прикладом Пісочина та Дергачів ор-
ганізували відеотрансляції засідань 
сесій, з якими можна ознайомитися на 
каналі ютуб (https://www.youtube.com/
channel/UCcGlGNzrMEhvz4Fn-UHIeFA). 
У Роганській об’єднаній громаді ініціа-
тивна група відвідала засідання селищ-
ної ради, під час якого місцеві депутати 
забороняли активістам бути присутніми 
на сесії. Відео засідання (https://www.
youtube.com/watch?v=5ppdPGN1tBY). 
У Золочівській селищній раді після про-
ведених тренінгів та направлених звер-
нень із боку активістів та депутатів-відві-
дувачів тренінгу відновились роботи по 

благоустрою пляжу в смт. Золочів, який 
реалізовувався за міні-проектом «Разом 
в майбутнє». Також ініціативною групою 
організовано зйомку засідань сесій ак-
тивістами (https://www.youtube.com/
watch?v=tcjHLXe1EtY).
Загалом за час реалізації проекту та завдя-
ки фінансуванню Європейського фонду за 
демократію «ПІСОЧИНСЬКА АЛЬТЕРНА-
ТИВА» підготувала – 6 випусків, а «Дер-
гачівська Альтернатива» - 5 випусків інфор-
маційних матеріалів.  
Зараз ми активно продовжуємо реаліза-
цію проекту та запрошуємо всіх бажаю-
чих до навчання.
Тренінги проводиться безкоштовно; 
контактний телефон (099) 288-50-78.
У межах проекту працює сайт, де можна 
знайти інформацію по громадах де про-
водиться навчання http://razom.kh.ua/, а 
також створена група в мережі інтернет, 
через яку ви також можете долучитись: 
https://www.facebook.com/groups/602779
576578068/?ref=bookmarks.

Марія Сазонова

4 червня 2017 р. у Пісочині на стадіоні ім. 
П.П. Надєїна відбувся благодійний тур-
нір з міні-футболу. Турнір приурочено 
«Дню захисту дітей». 

Початок турніру ознаменувався промо-
вою депутата Харківської районної ради 
Артема Фисуна, який відзначив що тур-
нір вже набуває традиційного характеру 
та проводиться у Пісочині вже четвер-
тий рік поспіль. Турнір є благодійний і на 
зібрані кошти буде придбано необхідне 
обладнання для пісочинської дитячої 
поліклініки. Після чого, депутат запро-
сив молоду зірку Пісочина з художньої 
гімнастики Аріну Сітченко, яка складни-
ми акробатичними танцювальними ру-
хами під музику відкрила турнір.
У турнірі взяли участь команди «Автомай-
дан» (Харків), Асоціація журналістських 
ініціатив (Харків), «ГО–«Альтернатива» 

(Пісочин), ГО «Деркачівська альтернати-
ва» (Дергачі), Патрульна поліція (Харків), 
«Рибоохорона» (Пісочин).
Капітани команд розіграли жеребйов-
ку за результатами якої, команди були 
поділені на дві групи.
Група:  Патрульна поліція (Харків), Асо-
ціація журналістських ініціатив (Харків), 
«ГО–«Альтернатива» (Пісочин), пере-
можцем якої виявилась Патрульна полі-
ція (Харків) 
Група: «Автомайдан» (Харків), ГО «Дер-
качівська альтернатива» (Дергачі),  пе-
реможцем якої вийшла «Рибоохорона» 
(Пісочин). 

Команда патрульної поліції м. Харків

Команда «ГО - «Альтернатива»

Перемогу в турнірі здобула команда Па-
трульна поліція (Харків), яка найкраще 
за всіх фізично підготовлена та більш 
управна у поводженні з м’ячем.
Пам’ятний приз переможцям турніру 
вручив голова «ГО–«Альтернатива» 
Станіслав Шапарь. Із словами привітан-
ня виступив депутат Харківської облас-
ної ради Віктор Кисіль.
Турнір з міні-футболу організовано «ГО–
Альтернатива». За результатами бла-
годійного турніру зібрано – 3 800 грн., 
які підуть на придбання устаткування 
для Пісочинської дитячої консультації.

Анатолій Мотчаний

 1 грудня 2016 р. відбулось засідання 
постійної комісії з питань регламенту, 
депутатської діяльності, місцевого са-
моврядування, законності, боротьби 
з корупцією та злочинністю, зв’язків з 
об’єднаннями громадян за результата-
ми роботи якої було прийняте рішення 
про створення робочої групи з питання 
покращення громадської безпеки у Хар-
ківському районі. 
9 лютого 2017 р. відбулося засідання 
робочої групи з вироблення комплексу 
заходів та пропозицій щодо зменшення 
кількості правопорушень на території 
Харківського району. 
Надіслані звернення головам міських, 
селищних та сільських рад Харківсько-
го району щодо врахування пропозицій 
робочої групи.

До депутата Харківської районної ради 
Артема Фисуна звернулися мешканці з 
будинку вул. Молодіжна, 1 з проханням 
посприяти відновленню дорожнього по-
криття, яке було пошкоджене внаслідок 
проведення ремонтних робіт. Депутат  
вийшов на місце й особисто пересвід-
чився, що проблема існує і, скористав-
шись нагодою, поспілкувався з меш-
канцями м-ну “Надія” та зібрав перелік 
проблемних питань, які створюють нез-
ручності пісочинцям.     
10 квітня 2017 року Артем Фисун звер-
нувся із депутатськими зверненнями до 
керівництва Пісочинської  с/р щодо бу-
дівництва тротуару навпроти 3 під’їзду 
по вул. Молодіжна, 1, та відновлення 
дорожнього покриття біля 3-й під’їзду по 
вул. Підлісна, 1 б та навпроти 2 під’їзду 
по вул. Молодіжна, 1. 
23 травня здійснив депутатський кон-
троль проведення ремонту та впевнив-
ся, що всі роботи виконані.

Людмила Ганська
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ХАРКІВСЬКІ ВОЛОНТЕРИ ПРИВІТАЛИ ВІЙСЬКОВИХ З 
ВЕЛИКОДНІМИ СВЯТАМИ

1 квітня 2017 року стартувала Урядо-
ва програма «Доступні ліки».
Як обіцяють у Міністерстві охорони здо-
ров’я, кожен українець зможе отримати 
безкоштовно або з незначною допла-
тою ліки за трьома категоріями:
1. серцево-судинні захворювання;
2. бронхіальна астма;
3. діабет 2-го типу.

Щоб отримати ліки безкоштовно, треба звернутися до лікаря та отримати пра-
вильно виписаний рецепт. Після того слід завітати до аптеки з позначкою «До-
ступні ліки» ви зможете отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за 
рецептом.
Держава компенсує вартість препарату за найнижчою ціною виробника, який по-
дав заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Препарат, ціна на який не пе-
ревищує граничної оптово-відпускної ціни, пацієнт може отримати, доплативши 
різницю між розміром відшкодування за упаковку.
Перелік лікарських засобів, що беруть участь у програмі, можна знайти на сайті 
Міністерства охорони здоров’я України
З  приводу  отримання  лікарських засобів в сел.Пісочин  прохання  звертатися  
за  адресами: 

• площа  Центральна, 2, ( м-н  Мобіль) аптека «Добра»
• вул. Некрасова, 11, (стаціонар, 1 поверх) аптека  №30
• пров.  Транспортний, 4а, (АЗПСМ, 2 поверх) аптека  №30

Депутат Пісочинської селищної ради Кісєльова Л.Г.

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ СЕЛИЩА!

28-29 квітня 2017 року Артем Фисун 
(«ГО-«Альтернатива») спільно із Сер-
гієм Тимохіним (ГО «Східний корпус») 
відвідали військовослужбовців Збро-
йних сил України у Донецькій області, 
доставили їм відремонтований авто-
мобіль та передали необхідні речі для 
ведення бойової служби. 
На передову лінію оборони волонтери 
передали військовослужбовцям гуму на 
ЗІЛ - 131, банери (б/в) та клейонку для 
обладнання бліндажів, запасні частини 
на автомобілі, інструменти, маскувальні 
сітки, військове спорядження; планшет, 
військову форму для механиків, чох-
ли-каремати, розгрузку, каремати, госпо-
дарчі товари, книги, журнали, продукти 
харчування, консервацію, паски, смако-
лики, вироби народного мистецтва та 
малюнки з Петриківським розписом. 
Для придбання необхідних речей було 
зібрано 7402 грн. Цього разу волон-
тери відвідали захисників «92 Омбр», 
«Айдар», «Донбас-Україна», «ССО», 
«Східний корпус».
Велика подяка Галині Щербак та колек-
тиву Південного ліцею, Натальї Рябусі 
та колективу Мереф’янського ліцею 
ім. В.П. Мірошниченка, Олені Десюшці 
та колективу Адаптаційно-Культурного 
Центру, Натальї Тустановській та ко-
лективу Роганської гімназії, депутатам 
ПП “Об’єднання”Самопоміч” Андрію 
Канашевичу, Андрію Іванову, Артему 
Костецькому, Віктору Кисілю, Олексан-
дру Тищенко, Станіславу Шапарю, під-
приємцям; Віктору, Олександру, Павлу, 
Миколі Малишеву, громадським активі-
стам; Яну Навратілу, Володимиру Ка-
сяненко, Ігору Василевському, Ігору Ка-
невському, Олені Плотниковій та групі 
«Маскування для АТО» («Просвіта»), 
Артему Палютіну та колективу АРМІЯ 
SOS, Ользі Різниченко та представни-
кам Української православної церкви 
Київського патріархату та усім, хто до-
лучився до спільної благодійної справи. 
Для наших воїнів на передовій першо-

чергово необхідні: гума на ГАЗ-66, ЗІЛ-131, 
УАЗ-469, запасні частини, засоби зв’язку, 
інструменти, бензопили, «клейонка» 
(банери б/в), оптичні прилади, теплові-
зори, каремати, берці, медикаменти, 
харчі тривалого зберігання.
Пораненим бійцям, які знаходяться на 
лікуванні у Харківському шпиталі, потріб-
ні: біла постільна білизна, сланці гумові 
(42-46 р.), одяг, труси-боксерки (48-56 р.), 
футболки, господарське мило.
Хто бажає особисто передати зазначені 
речі звертайтеся за тел. 095-671-17-22 
(Артем)
Хто бажає допомогти грошима на придбан-
ня необхідних речей картка Приватбанку 
No5168 7572 6238 3203 Кисіль Віктор
Доки ми допомагаємо армії – армія 
захищає наш мир! 
Бережіть мир підтримуйте армію!

Дмитро Кісєльов

ХТО НАЖИВАЄТЬСЯ НА ЗАВИЩЕНИХ ЦІНАХ?

Минулого року команда «Об’єднан-
ня «Самопоміч» проводила аналіз 
закупівель продуктів харчування для 
освітніх закладів м. Харків, Харківського 
та Дергачівського районів.
За результатами виконаної роботи було 
відкрито три кримінальних проваджен-
ня щодо виявлених порушень і одне 
судове провадження щодо мене – ніби 
я підірвав ділову репутацію невідомого 
постачальника.
При цьому усі посадові особи, від-
повідальні за проведення закупівель, 
залишилися при посадах, і, можливо, 
при «інтересах».
Прийшов 2017 р. Відділи освіти Хар-
ківського та Дергачівського районів про-
вели закупівлю продуктів харчування.
І що ж ми знову бачимо? У двох сусід-
ніх районах ціни за одиницю закупленої 
продукції суттєво відрізняються. Напри-
клад, масло відділ освіти Дергачівського 
району купує за 109 грн/кг, а відділ освіти 
Харківського району – 130,15 грн/кг.
Загалом тільки на завищенні ціни на 
масло Харківський район може пере-
платити 156 510 грн.; на сирі кисломо-
лочному 9% – 196 824 грн.; на сирі си-
чужному 45-50% – 231 700 грн.
Сир кисломолочний 9% у Харківському 
районі взимку купували за 78,36 грн/
кг, а сир сичужний 45-50% (твердий) за 
153,98 грн/кг. 30 травня відділ освіти 
Харківського району уклав договір на 
ще одну закупку сирів: сир сичужний 
45-50% (твердий) уже за 158,90 грн/кг, а 
сир кисломолочний 9% подорожчав до 
84,50 грн/кг. У той же час відділ освіти 
Дергачівського району 01 червня уклав 

договір на постачання сиру кисломолоч-
ного 9% по 59,87 грн/кг, а сиру сичужно-
го 45-50% по 143,24 грн/кг.
Тільки на двох закупівлях продуктів 
харчування відділ освіти Харківської 
РДА цілком може переплатити більше 
585 тисяч гривень.
Якщо з 1 березня 2017 р. відділ освіти 
Дергачівського району підписав додат-
кову угоду на купівлю масла за ціною 
119,89 грн. за кг, то відділ освіти Хар-
ківського району 29 травня 2017 р. уклав 
договір на купівлю 800 кг масла вершко-
вого уже за ціною 148,85 грн. за кг.
Цікаво, що участь у постачанні масла 
вершкового, твердого сиру, кисломо-
лочного сиру 9% до Харківського й Дер-
гачівського районів, згідно договорів, 
здійснюють одні й ті самі «транспортні 
експедитори», наприклад, Долгошеєв 
Микола Миколайович. Очевидно, що 
постачають усі ці продукти вони однако-
вої якості, але за різною ціною.
Кому вигідні «зірки», які уже багато років 
«ефективно» палять сотні тисяч і мільй-
они гривень, які збирають із платників 
податків. І ті ж самі платники податків 
несуть свої зароблені гривні в школи, де 
вчаться їх діти, бо «дєнєг нєт».
Голова Харківської РДА – Раїна Юрій 
Іванович.
Начальник відділу освіти Харківської 
РДА – Бабельчук Ольга Іванівна.
Зазначена вище інформація була опри-
люднена на час сесії Харківської обласної 
ради, направлено депутатське звернення 
до Державної аудиторської служби.

Депутат Харківської обласної ради 
Віктор Кисіль

9 червня біля Пісочинського будинку куль-
тури впала велика гілка з дерева. Протя-
гом трьох днів ніякої реакції ні від кому-
нальних служб Пісочина, ні від заступника 
голови Пісочинської селищної ради з бла-
гоустрою Олександра Підшиваленка для 
наведення порядку не було вчинено.
12 червня депутат селищної ради 
Олександр Тищенко, звернувся до 
спеціаліста Пісочинської с/р Михайла 
Мельника і повідомив про те, що гілку, 
яка впала, необхідно прибрати, що са-
мостійно без допомоги з цим не впора-
тись. На жаль, Михайло Мельник від-
мовився розмовляти, повідомивши, що 
ще навіть чаю не пив, не те що зламані 
гілки прибирати.
Почувши таке, Олександр Тищенко викли-
кав на допомогу небайдужих пісочинців, які 
й допомогли вирішити проблему з гілкою. 
Як завжди, звичайним людям довелося 
робити все самим, поки чиновники чай 
попивають.

Роман Барановський

Олександр Тищенко - людина справ. Що під-
тверджує історія з заміною люка на перехре-
сті вулиць Клубна та Полтавського Шосе. 
22 березня саме в тому місці, де діти 
кожен день ідуть до школи, де вранці, 
коли привозять дітей в школу, -  найак-
тивніший рух автотранспорту в селищі, 
- посеред дороги пропав люк. До Олек-
сандра Тищенка звернулися місцеві 
мешканці з проханням вжити заходів 
для убезпечення життя людей. Перший 
телефонний дзвінок був до того само-
го спеціаліста Пісочинської селищної 
ради Михайла Мельника. Через деякий 
час він приїхав на місце, напевно, щоб 
пересвідчитися, чи дійсно на дорозі 
відсутній люк. Не вчинивши ніяких дій, 
оглянувши відкритий люк посеред до-
роги, він поїхав, нічого не повідомивши. 
Олександр Тищенко встановив шину на 
люк та гілки зі стрічками, щоб забезпе-

чити на деякий час водіїв та людей від 
потрапляння до відкритого люку. Але 
дива не сталося: так цілий місяць вста-
новлені стрічки і шина пролежали. І люк 
теж не з’явився...
І почались звернення від Олександра 
Тищенка до всіх інстанцій з прохан-
ням повідомити, кому може належати 
аварійний люк: і до теплових мереж, і 
до “Укртелекому”... 
Через два тижні звернень з’ясувалося, 
що люк належить “Укртелекому”, після 
чого приїхала ремонтна бригада, доче-
кавшись гарного дощу. Ну, звісно, такі 
маніпуляції з асфальтуванням і пору-
шення технології призвели до того, що 
люк простояв лише тиждень. І через 
тиждень нових звернень від Олексан-
дра ремонтники були вимушені приїха-
ти й провести знову роботу. 
Звичайно, можна сказати, а що тут цікавого?! 
На нашу думку, цікавим є те, що орган 
місцевого самоврядування, який, звісно, 
знає, кому належить люк, міг вирішив це 
питання лише одним телефонним дзвін-
ком, але, мабуть, не знайшов на це часу.

Наталія Левіна

2 МІСЯЦІ ЗВЕРНЕНЬ - І ЛЮК 
ВІДРЕМОНТОВАНО!

ПОКИ ЧИНОВНИКИ ЧАЙ ПОПИВАЮТЬ

24.05.2017 р у Харкові в школі № 63 від-
булось урочисте відкриття меморіальної 
дошки загиблому в російсько-українській 
війні воїну 17-го батальйону 57-ої ОМБР, 
лейтенанту юстиції, лицарю ордена Бог-
дана Хмельницького Юрію Литвиненко.

22 травня близько 14.00 депутат Пісо-
чинської с/р Олександр Тищенко спіль-
но із місцевим мешканцем затримали 
зловмисника, який відібрав телефон та 
гаманець у мешканця Пісочина. 

НОВИНИ

Олександр Тищенко 


