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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС 
ВІДКРИТО! А БАСЕЙН?

Громадська організація «ГО-Альтернатива» завжди стоїть на захисті законних 
прав пісочинців і робить все можливе для того, щоб добробут й умови життя 
українців покращувалися. 

Шановні пісочинці!
22 січня 2018 року відбудеться Всеукраїнська акція 

«Ланцюг єднання»
У сел. Пісочин акція відбудеться з 11:00 до 12:30 на перехресті вул. Полтавське 
Шосе та вул. Т. Г. Шевченка. 
Акція присвячена Дню Соборності України та 99-ій річниці возз’єднання Східної та 
Західної України й проголошення Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 року.
При собі мати плакати з національними символами, Прапор України та гарний настрій.

Ласкаво просимо!

Упродовж 2010 – 2013 рр. вийшла серія 
критичних статей, присвячених благоу-
строю Пісочина й проведення дозвілля. 
Для порівняння публікувалися матеріали 
про сел. Солоницівка, де вже на той час 
діяв спортивний комплекс «Енергетик», 
зведений ще у 1990-х рр. На території 
спорткомплексу «Енергетик» розташова-
но басейн (25 метрів), сауна, спортивна 
зала для занять силовими видами спор-
ту, крита спортивна зала для великого 
тенісу, зала для міні-футболу, боксерсь-
кий ринг, вуличні тенісні корти. 
Враховуючи бюджетні можливості Пісочи-
на, нам було не зрозуміло, чому наше се-
лище таке бідне на нормальну інфраструк-
туру. Після цього почалася важка кропітка 
праця активістів у різних напрямках, почи-
наючи від контролю за кожною копійкою, 
яка надходить до бюджету сел. Пісочин, за-
вершуючи збором інформації серед меш-
канців щодо покращенню благоустрою. 
Спостерігаючи, як сел. Пісочин на до-
году купці зацікавлених осіб хаотично 
та безглуздо забудовується з порушен-
ням усіх можливих будівельних норм, у 
громадськості селища виникла необхід-
ність змінити цей безлад. Одним із та-
ких «ласих» клаптиків землі, де можна 
було отримати шалену фінансову виго-
ду й був майданчик праворуч від входу в 
сосновий бір на м-ні «Мобіль». 
Представники «ГО-Альтернатива» ро-
зуміли, що незабаром і до нього дійде 
черга. Тому було прийняте рішення про-
вести опитування серед пісочинців. Так, 
26 сiчня 2013 р. у соціальних мережах 
«ГО-«Альтернатива» серед пісочинців 
було проведено опитування, за результа-
тами якого були висловлені побажання: 
частина людей бажала бачити на цьому 
місці реконструйований стадіон, а інша 
частина опитаних – реконструйований 
стадіон біля Пісочинського колегіуму. Крім 
того, були висловлені думки й про необ-
хідність спорудження повноцінного спор-
тивного комплексу з басейном. 

Після проведення опитування було підго-
товлено проектну заявку до Харківської об-
ласної ради на конкурс міні-проектів щодо 
реконструкції стадіону на м-ні «Мобіль», 
будівництво спортивного майданчику на 
м-ні «Надія». Але, на жаль, кошти виділені 
не були, оскільки Пісочинська селищна 
рада є фінансово спроможною громадою, 
яка може сама забезпечити себе повно-
цінною інфраструктурою. Отримавши таку 
відповідь, було направлено звернення до 
Пісочинської с/р із можливістю передба-
чити кошти на заявлені потреби у бюджеті 
селища.
Проаналізувавши бюджетні можливості 
Пісочина та враховуючи значні спортивні 
досягнення юних та дорослих пісочин-
ців, представники «ГО-Альтернатива», 
депутати Пісочинської селищної ради 
неодноразово наголошували на сесіях 
Пісочинської селищної ради та в місце-
вих ЗМІ щодо необхідності розвитку но-
вої сучасної спортивної інфраструктури в 
селищі. Завдяки цьому було облаштова-
но спортивні майданчики та побудовано 
футбольне поле зі штучним покриттям. 
Зробили свій внесок представники 
«ГО-Альтернатива» вже й як депутати 
Харківської районної та Харківської об-
ласної рад, проконтролювавши виділен-
ня коштів та відстояли виділення фінан-
сів із районного та обласного бюджету на 
будівництво фізкультурно-оздоровчого 
комплексу у сел. Пісочин. 
Відкриття спорткомплексу відбудеться 20 
січня 2018 р. Вартість об’єкту складає біль-
ше 20 млн. грн. Джерела фінансування – 
обласний, районний, селищний бюджет.
На жаль, новий фізкультурно-оздоровчий 
комплекс не має басейну. Тож далі буде…
Дякуємо Вам, ПІСОЧИНЦІ, за те, що вчас-
но платите податки, а ми будемо й надалі 
робити все можливе, щоб Ви отримували 
нормальні умови для життя та дозвілля. 
Без Вас усього цього в Пісочині не було б! 

Артем Фисун, 
депутат Харківської районної ради

Улітку 2017 р. у ЗМІ з’явилася ін-
формація про те, що прокурату-
ра Харківської області оскаржує 
рішення Пісочинської селищної 
ради, за яким незаконно було 
приватизовано будівлі санаторію 
«Рай-Оленівка». Оскільки санаторій 
розташований на території Пісочинської 
селищної ради, а його діяльність може 
суттєво впливати на розвиток усієї се-
лищної громади, то «ГО-«Альтернати-
ва» передрукувала вказану вище ін-
формацію.
На наш подив, в інформаційному бюле-
тені Пісочинської селищної ради «Пісо-
чинської вісті» з’явивися коментар, що по-
дана нами інформація «не є коректною». 
Аби не вводити в оману мешканців 
Пісочині та Рай-Оленівки, ми зверну-
лися до прокуратури області (лист від 
21.11.2017 NД/510) з проханням проко-
ментувати зазначену ситуацію.
Нам відповів заступник прокурора Хар-
ківської області А.Гончаренко, який ли-
стом від 01.12.17 №05/1-4217 повідомив: 
«…за наслідками вивчення прокуратурою 
області питання відчуження державного 
майна в с. Рай-Оленівка на території Пі-
сочинської селищної ради Харківського 
району встановлено наступне.
Сесією Пісочинської селищної ради Хар-
ківського району 02.08.2012 прийнято 
рішення про оформлення права приват-
ної власності на комплекс нежитлових 
будівель у кількості 18 об’єктів за ПрАТ 
«Санаторій «Рай-Оленівка». У подаль-
шому 1 із будівель зазначеного комплек-
су на підставі договору купівлі-продажу 
відчужено громадянину, яким оформле-
но право власності на це майно.
Разом з тим, зазначений комплекс нежит-
лових будівель відноситься до статутного 
фонду ЗАТ «Укрпрофздоровниця» та був 
державною власністю, а право розпоряд-
жатися цим майном належить виключно 
Фонду державного майна України.

Відповідно до інформації Фонду державно-
го майна України дозвіл на відчуження чи в 
інший спосіб зміни власності майна не нада-
вався, у зв’язку з чим прокуратурою області 
в інтересах держави в особі останнього до 
Харківського районного суду пред’явлено 
позовну заяву про визнання незаконним 
та скасування рішення селищної ради від 
02.08.2012, скасування права власності на 
комплекс нежитлових будівель та витребу-
вання у ПрАТ «Санаторій «Рай-Оленівка» і 
громадянина на користь держави. 
Судовий розгляд справи триває».
Отже, далі буде...
Громада Пісочина сподівається, що не 
тільки «відчужений» санаторій повер-
неться у власність держави, а й «відчу-
жений» подібним чином стадіон також 
повернеться громаді Пісочина.

Віктор Кисіль

Щодо ситуації з санаторієм 
«Рай-Оленівка»

До «ГО-Альтернатива» усно звернулися батьки дітей, які навчаються в Пісочинському 
колегіумі Харківського району Харківської області, зі скаргами на те, що температура 
повітря в класах становить 13-15 °С. При цьому, як повідомляють батьки, проблеми з 
низькою температурою в школі почалися ще наприкінці 2017 р., причиною чого є нея-
кісна робота котельні, що знаходиться на балансі Пісочинської селищної ради. 
17 січня 2018 р. представники «ГО-Альтернатива» особисто відвідали Пісочинський коле-
гіум і пересвідчилися, що температура повітря справді є в межах 13-15 °С. За інформацією 
батьків та працівників колегіуму упродовж дня температура в класах піднімається до 17 °С.
Чому районний відділ освіти тривалий час не вживає заходів для забезпечення на-
лежних умов навчання, нам невідомо. 
Може, причина в тому, що в вересні відділ освіти Харківської районної державної ад-
міністрації уклав і оплатив договір із ТОВ «Укрспецбудтехсервіс» на поточний ремонт 
систем опалення Пісочинського колегіуму (у тому числі з гідрохімічної промивки), згід-
но з ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (код ДК 021:2015 - 50720000-8 Послуги з ремонту і технічно-
го обслуговування систем центрального опалення) на загальну суму 164 534,64 грн. 
(https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-07-001164-c)?
Щоб з’ясувати причини проблем із теплопостачанням Пісочинського колегіуму 
депутат Харківської обласної ради Віктор Кисіль звернувся до голови Харківської 
ОДА та прокурора Харківської області. 

Чому замерзає Пісочинський колегіум?
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ «ГО-«АЛЬТЕРНАТИВА»у 2017 р.
КУЛЬТУРНІ ТА СПОРТИВНІ 

ЗАХОДИ
25.02.2017 р. у приміщенні Пісочинської се-
лищної бібліотеки відбувся захід «Кожному 
миле його слово рідне», присвячений Між-
народному дню рідної мови. У межах заходу 
відбулася дискусія «Стан розвитку сучасної 
української мови». Під час зустрічі учасники 
прочитали свої улюблені вірші, а поет Олек-
сандр Миколайович Євтушенко презенту-
вав власні нові твори. 
Організатори: Пісочинська селищна бібліо-
тека, «ГО–«Альтернатива»», Літературний 
клуб «Рижовський парк» (Народна богема)».
Представник «ГО-«Альтернатива», депу-
тат Пісочинської с/р Олександр Тищенко 
брав участь у чемпіонаті України з тро-
фі-рейдів. За перемогу в чотирьох етапах 
змагалися 59 екіпажів на автомобілях, 
квадроциклах і баггі. Команда Олександра 
Тищенка пройшла всі чотири етапи й вибо-
рола ІІ місце в чемпіонаті.
20.05.2017 р. у Києві відбувся Всеукраїнсь-
кий турнір між командами ПП «Об’єднання 
«Самопоміч». У складі харківської коман-
ди виступали Артем Фисун та Станіслав 
Шапарь.
28.05.2017 р. відбувся «Марафон у Пісо-
чині», присвячений боротьбі з курінням. 
Участь у Марафоні взяли близько 70 
дорослих і дітей. Кошторис заходу – 700 
грн. Ініціатор заходу – депутат Пісочин-
скої с/р Олександр Тищенко. Організато-
ри: «ГО–«Альтернатива»», «Об’єднання 
«Самопоміч».
04.06.2017 р. у сел. Пісочині на стадіоні ім. 
П.П. Надєїна відбувся благодійний турнір з 
міні-футболу, присвячений Дню захисту ді-
тей. Під час турніру було зібрано 4 240 грн. 
для благодійної допомоги. Організатор: 
«ГО–«Альтернатива»». На 4200 грн. було 
придбано 10 рюкзаків та канцелярські при-
ладдя для дітей із дитячого будинку сімей-
ного типу Олени та Олексія Курбатових.
17.06.2017 р. у м. Дергачі відбувся культур-
но-спортивний захід «Велодень в Дергачах 
– 2017», організований ГО «Деркачівська 
альтернатива»» та організаційно підтрима-
ний «ГО – «Альтернатива».
25.06.2017 р. у сел. Пісочин активісти 
громадської організації ««ГО–«Альтерна-
тива»» вже вдев’яте провели спортивно- 
розважальний захід «Велодень в Пісочині 
– 2017». У межах «Велодня в Пісочині – 
2017» було проведено велоекскурсію істо-
рично-пам’ятними місцями Пісочина для 
дорослих та велозмагання для дітей. 
Усього участь у «Велодні» взяли близько 
150 дітей віком від 3-17 років. Кошторис 
заходу склав – 9 тис грн. Організатор: 
«ГО–«Альтернатива»».
Упродовж 2017 р. Артем Фисун спільно з 
побратимами зі «Східного корпусу» провів 
низку зустрічей з учнями Пісочинського ко-
легіуму та Пісочинської ЗОШ «Мобіль».
У жовтні 2017 року Артем Фисун 
(«ГО–«Альтернатива»»), Іван Калєнкін 
(Help army), спільно з представниками 
НВР «Правий сектор» Юрієм Лихотою та 
Ганною Прокошевою відвідали місто Ща-
стя Новоайдарського району Луганської 
області, де передали бібліотекам та на-
вчальним закладам україномовну літера-
туру, зібрану представниками НВР «Пра-
вий сектор» в рамках акції «Українська 
книга для Щастя». 
30.11.2017 р. «ГО-«Альтернатива» 
виступила співорганізатором «Наукових 
пікніків», що були проведенні у Пісочинсь-
кому колегіумі навчальним центром «Лан-
дау Центр» Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна. 
Пересувна виставка була організована 
для учнів Пісочинської ЗОШ І-ІІІ ст. та Пі-
сочинського колегіуму шкіл м. Дергачі з ме-
тою популяризації науки серед школярів.
Ініціатором виставки виступив депутат 
Харківської обласної ради Віктор Кисіль, 
участь в організації виставки в Пісочині 

взяв депутат Харківської районної ради 
Артем Фисун. 

КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, 
КРУГЛІ СТОЛИ

28.01.2017 р. відбулася стратегічна зустріч 
для громадських активістів та депутатів 
місцевих рад, організована ГО «ПІСО-
ЧИНСЬКА АЛЬТЕРНАТИВА» за підтримки 
European Endowment for Democracy (EED).
03.02.2017 р. у м. Полтава відбувся Форум 
«Прозорі ради – шлях до успіху країни», 
організований полтавським осередком ПП 
«Об’єднання «Самопоміч», де модерато-
ром виступив Віктор Кисіль. 
10.03.2017 р. за ініціативи Станісла-
ва Шапаря відбулася зустріч активістів 
«ГО-«Альтернатива» Людмили Кісєльової, 
Олександра Тищенка, Марії Сазонової, 
Дмитра Куріла з працівниками та головою 
Пісочинської селищної ради для обгово-
рення питань розвитку селища.
25.05.2017 р. відбулася прес-конференція 
щодо обставин загибелі військового Збро-
йних сил України Антона Хоманя, в якій 
узяли участь мати загиблого воїна – На-
талья Хомань, правозахисник Ігор Черняк, 
громадський активіст Артем Фисун: https://
www.youtube.com/watch?v=0pWkZZMu9tE
&feature=player_embedded
Упродовж 8–10.11.2017 р. у Страсбурзі 
(Франція) відбувся «Всесвітній форум за 
демократію», в якому взяв участь депутат 
Харківської районної ради, представник 
«ГО-«Альтернатива» Артем Фисун.
Із 13 по 17 листопада 2017 р. у Чехії в рам-
ках співпраці та взаємодії поліції та грома-
дянського суспільства відбулася серія зу-
стрічей між представниками громадськості 
та чеської поліції .у межах проекту «Грома-
дянське суспільство як важливий партнер 
поліції та громадян» організованою Праз-
ським Інститутом Безпекових дослідженнь 
(PSSI) та Міністерством внутрішніх справ 
Чеської Республіки.
17.11.2017 р. листопада Артем Фисун узяв 
участь у відзначенні 28 річниці Оксамито-
вої революції в Чехії. Цього дня вшанову-
ють пам’ять чеських студентів, страчених 
1939 р. нацистами за протест проти оку-
пації (саме тому цей день проголошений 
Міжнародним днем студентства). Крім 
того, в цей день ушановують постражда-
лих під час студентських демонстрацій, які 
відбулися 17 листопада 1989 р. у Празі та 
Братиславі й були жорстоко придушені, 
що й призвело до Оксамитової революції 
та повалення комуністичного режиму. 
27.11. – 01.12.2017 р. у Варшаві відбув-
ся польсько-український семінар «Роль 
ефективності використання публічних 
коштів в модернізації демократичної дер-
жави», учасником якого був депутат Хар-

ківської обласної ради, Віктор Кисіль, пре-
зентувавши успішні проекти діяльності 
«ГО-«Альтернатива».

ПРОЕКТИ
Із липня 2016 р. ГО «ПІСОЧИНСЬКА АЛЬ-
ТЕРНАТИВА», за підтримки EUROPEAN 
ENDOWMENT FOR DEMOCRACY, ре-
алізує проект «Впливаємо на владу 
разом», у межах якого проходить нав-
чання активістів та депутатів місцевих 
рад м. Мерефа, м. Дергачі, м. Люботин, 
м. Чугуїв, м. Лозова, м. Зміїв, сел. Рогань, 
сел. Бабаї, сел. Високий, сел. Покотилівка, 
сел. Нова Водолага. 
В 2017 році в рамках допомоги україн-
ським військовослужбовцям, які бе-
руть безпосередню участь в російсько- 
українській війні «ГО–«Альтернатива»» 
організували проект «Бережіть мир під-
тримуйте армію!» кожен патріот може 
підтримати захисників України придбав-
ши футболку. Ціна футболки - 200 грн. 
100 гривень з кожної футболки йдуть на 
придбання необхідних речей для україн-
ських військових.

АКЦІЇ, МІТИНГИ 
22.01.2017 р. у сел. Пісочин відбулась 
Всеукраїнська акція «Ланцюг єднання», 
присвячена Дню Соборності України. 
Організатори акції – «ГО–«Альтернатива».
30.03.2017 р. депутати Харківської облас-
ної ради Тетяна Бідняк, Віталій Бушков-
ский, Віктор Кисіль та депутат Харківської 
районної ради Артем Фисун відвідали м. 
Балаклія, щоб на місці подивитися, як іде 
ліквідація наслідків надзвичайних подій 
на військових складах. Крім того, була іні-
ційована та проведена позачергова сесія 
Харківської обласної ради щодо виділен-
ня допомоги постраждалим.
26.05.2017 р. учасники бойових дій відвіда-
ли міськрайонне управління Держгеокада-
стру в Харківському районі, м. Люботин, та 
м. Харків, де вимагали від чиновників не 
перешкоджати їм в отриманні земельних 
ділянок. 
15.07.2017 р. у Пісочині на хуторі Олешки 
біля ставка відбулась акція по збору під-
писів, щодо скасування угоди на оренду 
землі, яку укладено Харківською район-
ною державною адміністрацією із Котіним 
Михайлом Володимировичем. За 6 років 
і 8 місяців (із 2011 р.) Котін М.В. до бюдже-
ту Пісочина за користування земельною 
ділянкою площею 15 га, на якій розташова-
ний ставок, сплатив 10 882,9 грн. За нашою 
інформацією, ринкова оренда 1 га сільсько-
господарської землі складає 2-3 тис грн. То-
бто, тільки в 2017 р. Котін М.В. мав би спла-
тити до бюджету селища 30 – 45 тис грн.
31.08.2017 р. на майдані Свободи навпро-
ти будівлі Харківської обласної державної 

адміністрації відбувся мітинг учасників 
бойових дій та власників земельних діля-
нок, які вимагали звільнити чиновників, 
котрі зловживають службовим станови-
щем та використовують свої посадові міс-
ця у своїх корисних інтересах.
17.10.2017 р. за участі активістів 
«ГО–«Альтернатива» відбувся масовий 
мітинг під Верховною Радою України на 
підтримку створення антикорупційних 
судів, скасування депутатської недотор-
канності та ухвалення нового виборчого 
закону за відкритими списками. 
25.11.2017 р. в Пісочині о 10:00 на тери-
торії Свято-Василівського храму, за участі 
«ГО–«Альтернатива», відбулася панахи-
да за жертвами Голодоморів. 

ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯ
Упродовж квітня-травня 2017 р. активісти 
«ГО–«Альтернатива» провели кілька субот-
ників із очищення від сміття сел. Пісочин.
27.08.17 депутат Харківської районної ради 
Артем Костецький та депутат Пісочинської 
селищної ради Олександр Тищенко із за-
лученням представників поліції проводили 
роботу з мешканцями Пісочина щодо не-
припустимості спалювання сміття в приват-
ному секторі. 
Упродовж 2017 р. Олександр Тищенко, Ар-
тем Костецький, Дмитро Куріло, Олег Ду-
боровін періодично брали участь у роботі 
громадської рибоохорони сел. Пісочин, за-
тримуючи браконьєрів та знаходячи неза-
конні засоби вилову риби. 
ПРОГРАМА «ДОПОМАГАЙ ТИМ, 

ХТО ПОТРЕБУЄ!»
29.01.2017 р. представники «ГО-«Альтер-
натива»» безкоштовно передали взуття 
для дорослих і дітей Пісочина.
08.03.2017 р. із благословення єпископа 
Харківського та Богодухівського Митро-
фана відділ благодійності та соціального 
служіння Харківської єпархії УПЦ Київсько-
го патріархату та фонду «Eleos-Kharkiv» за 
участі депутата Харківської районної ради 
Артема Фисуна були передані ходунки жін-
кам, які їх дуже потребують.
16.03.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Альтер-
натива») спільно із Сергієм Тимохіним (ГО 
«Східний корпус») у межах програми «До-
помагай тим, хто потребує» передали дітям 
Парасковіївської школи-інтернату (Донець-
ка обл.) іграшки від Тетяни Бідняк («Об’єд-
нання «Самопоміч»), сироп від кашлю від 
отця Ігоря (Українська православна церк-
ва Київського патріархату) та одяг від БФ 
«Щасливий дім» (cел. Пісочин). 
27-29.12.2017 р. представники ГО «Пісо-
чинська альтернатива» Станіслав Шапарь, 
Людмила Кісєльова, Анатолій Мотчаний, 
Артем Фисун та ГО «Деркачівська альтер-
натива» Олександр Анчишкін, Ірина Зай-
цева передали мешканцям Харківського, 
Дергачівського, Нововодолазького районів 
та м. Харків 9 інвалідних візків, 38 ходунків 
та спеціалізовані палиці. 

БЛАГОУСТРІЙ ТА 
ІНФРАСТРУКТУРА СЕЛИЩА

28 лютого відбулась XIV сесія Харківсь-
кої районної ради VII скликання, на якій 
депутат Артем Фисун («Об’єднання» Са-
мопоміч») звернув увагу керівництва Хар-
ківського району, що потрібно додатково 
в районному бюджеті передбачити кошти 
для будівництва фізкультурно-оздоровчо-
го комплексу на м-ні «Мобіль».
Березень 2017 р. за результатами акції 
«Чиста вода», що проводиться в сел. Пісо-
чин за ініціативи Станіслава Шапаря, було 
проведено аналіз проб води в громадських 
криницях Пісочина, Рай-Оленівки, Над-
точіїв та оприлюднено протокол аналізів із 
адресами колодязів в інформаційних ма-
теріалах «Альтернатива». 
22.03.2017 р. на повороті до вул. Клубної, 
де діти кожен день ідуть до школи, де вран-
ці, коли привозять дітей в школу, – найак-
тивніший рух автотранспорту в селищі, 
– посеред дороги пропав люк. Як вдалося 
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ЗВІТ ПРО РОБОТУ «ГО-«АЛЬТЕРНАТИВА»у 2017 р.
з’ясувати Олександру Тищенку, люк нале-
жить «Укртелекому». Завдяки зусиллям 
Олександра люк було встановлено.
25-26.03.2017 р. у сел. Пісочин відбулася 
висадка дерев в сосновому бору. У заході 
взяли участь депутати Харківської район-
ної ради Артем Костецький, Дмитро Куріло 
та Артем Фисун, які спільно з місцевими 
активістами пересадили близько 150 яли-
нок та висадили близько 200 берізок та 
горобин.
19.04.2017 р. на позачерговій XV сесії Хар-
ківської районної ради були виділені кошти 
на потреби розвитку Пісочина:
• 200 тис. грн. – субвенція Пісочинській 
с/р на придбання обладнання для нової 
школи на м-ні «Мобіль»; 
• 5 млн. грн. – субвенція Пісочинській с/р для 
будівництва нової школи на м-ні «Мобіль»; 
• 1 млн. грн. – на будівництво фізкультур-
но-оздоровчого комплексу на м-ні «Мобіль».
10.04.2017 р. Артем Фисун звернувся із де-
путатськими зверненнями до керівництва 
Пісочинської  с/р щодо будівництва троту-
ару 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. 
23.05.2017 р. усі роботи були виконані.
У квітні-травні 2017 р. в Пісочинській с/р за 
ініціативи депутатів Харківської районної 
ради Дмитра Куріла, Артема Костецько-
го пройшли круглі столи з перевізниками, 
які здійснюють перевезення пасажирів за 
маршрутами: Харків – Пісочин (Мобіль), 
Харків – Пісочин (Надія), Харків – Пісочин 
(Станція ЗД), Харків – Пісочин (Надточії), 
Харків – Рай-Оленівка та Мобіль – Надія. 
Загалом було проведено близько десяти 
зустрічей із перевізниками.
25.05.2017 р. під час ХІ сесії Харківської 
обласної ради депутат Віктор Кисіль звер-
нувся до голови Харківської ОДА з прохан-
ням виділити кошти із обласного бюджету 
для вчасного завершення будівництва 
школи на м-ні «Мобіль».
09.06.2017 р. біля Пісочинського будин-
ку культури впала велика гілка з дерева. 
На жаль, упродовж кількох діб Пісочинська 
с/р не вчинила жодних дій для наведення 
порядку. 12.06.2017 р. депутат селищної 
ради Олександр Тищенко за участі небай-
дужих пісочинців власним коштом виріши-
ли проблему з гілкою.
У червень 2017 р. активісти «ГО-«Аль-
тернатива» встановили, що Пісочинська 
селищна рада передала громадянці Вос-
тріковій О.О. земельну ділянку загальною 
площею 15 соток для будівництва та об-
слуговування житлового будинку за адре-
сою смт Пісочин, вул. Полтавське Шосе, 
159 б, де знаходиться стадіон «Маленької 
школи». За вказаним фактом було направ-
лено звернення до Харківської обласної 
прокуратури. 
25.08.2017 р. представники «ГО-«Альтер-
натива», місцеві депутати й батьки шко-
лярів провели прибирання у новій збудо-
ваній школі на м-ні «Мобіль».
У вересні-жовтні 2017 р. за ініціативи Ар-
тема Костецького для мешканців приват-
ного сектору в Пісочині було організовано 
вивезення великогабаритного, будівель-
ного сміття та залишків рослинності авто-
мобілем КамАЗ. 
06.11.2017 спільно з представниками від-
ділу поліції з безпеки дорожнього руху, екс-
пертом ГО «Товариство учасників руху» 
Віктором Козорізом, депутатом Пісочин-
ської селищної ради Олександром Ти-
щенком, депутатом Харківської районної 
ради Артемом Костецьким та представни-
ком облавтодору було здійснено виїзд по 
декільком перехрестям Харківського рай-
ону та сел. Пісочин із метою визначення 
слабких місць в організації безпеки дорож-
нього руху на них. За результатами виїзду 
було спрямовано депутатські звернення 
до органів місцевого самоврядування та 

органів державної влади з пропозиціями 
щодо покращення організації дорожнього 
руху та руху приміського пасажирського 
транспорту.
23.12.2017 за ініціативи депутата Харківсь-
кої районної ради Артема Костецького 
було проведено толоку, під час якої спіль-
но з мешканцями на вул. Маяковського 
(с. Гуки) було встановлено альтанку, щоб 
дорослі мали окреме місце для відпочин-
ку на свіжому повітрі. Організаційну допо-
могу при встановленні альтанки надали 
Олександр Тищенко, Григорій Тищенко, 
Пилипенко Артем, Станіслав Шапарь, Ан-
дрій Воронянський та Олександр Надточій 
та власник місцевого магазину Сергій. Ко-
шторис встановлення альтанки – 2500 грн 
+ будматеріали, зібрані по знайомих. 

ПРАВОПОРЯДОК
22.05.2017 р. депутат Пісочинської се-
лищної ради Олександр Тищенко близько 
14.00 спільно з постраждалим затримав 
зловмисника, який відібрав телефон та 
гаманець у місцевого мешканця. Затри-
маний злочинець ромської національ-
ності був переданий працівникам поліції.

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Законодавство України є складним, інколи 
майже неможливо однозначно трактувати 
деякі норми. Саме такі проблемні питання 
неоднозначностей нормативних актів вирі-
шені ініційованими роз’ясненнями.
У 2017 р. за зверненнями депутата Хар-
ківської обласної ради Віктора Киселя та 
його помічників видано 88 роз’яснень цен-
тральних органів виконавчої влади.
Зазначеними роз’ясненнями вирішені про-
блемні питання застосування 310 норма-
тивних актів. 

ДОПОМОГА АРМІЇ
29.03.2017 р. в приймальні «Об’єднання 
«Самопоміч» відбувся майстер-клас із ви-
готовлення ляльок-мотанок, під час якого 
діти приготували подарунки та розписали 
пряники для воїнів-захисників. Пізніше усі ці 
подарунки волонтер Артем Фисун передав 
військовим. 
28-29.04.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Аль-
тернатива») спільно із Сергієм Тимохіним 
(ГО «Східний корпус») відвідали військо-
вослужбовців Збройних сил України у До-
нецькій області, доставили їм відремонто-
ваний автомобіль та передали необхідні 
речі для ведення бойової служби.
26-27.06.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Аль-
тернатива») спільно із Віталієм Пампу-
ровим (ГО «Схід і Захід Разом», Харків), 
Ольгою Різниченко (волонтерська група 
«Доброчинець») та Лейлою Фарзулаєвою 
(Харківський літературний музей) відвідали 
мешканців прифронтової зони та військо-
вих ЗСУ у Донецькій області.  
30.07.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Альтер-

натива»), Анжела Денисенко (Help army) 
та Тетяна Бідняк (Help army) відвідали 
українських військовослужбовців на фронті 
російсько-української війни та доставили їм 
необхідні речі для ведення бойової служби. 
23-24.08.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Аль-
тернатива») спільно з Петром Пойманом 
(ГО «Team for Ukraine», Чехія) відвідали 
українських військовослужбовців 57 ОМ-
ПБр, 92 ОМБр, 72 ОМБр, 53 ОМБр, Націо-
нальної гвардії в Донецькій області та пере-
дали їм речі, необхідні для несення якісної 
бойової служби.
У жовтні 2017 р. Артем Фисун («ГО-«Аль-
тернатива»), Ольга Різниченко (волонтер-
ська група «Доброчинець»), Іван Калєнкін 
(Help army), Влад Кірія та американський 
шериф Стівен Томас Струве відвіда-
ли українських військовослужбовців на 
фронті російсько-української війни. Війсь-
ковим було передано речі необхідні для 
облаштування побуту на фронті.
З 18-20.12.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Аль-
тернатива») спільно із музикантами з м. 
Коломия та представниками ГО «Освітяни 
Коломийщини» відвідали українських вій-
ськовослужбовців 10 ОГШБр, 58 ОМПБр, 
батальйону оперативного призначення 
Національної гвардії імені Кульчицького та 
роти поліції «Східний корпус», які зараз пе-
ребувають на передовій російсько-україн-
ської війни. Волонтери привітали військо-
вих з новорічними святами та передали 
необхідні для служби речі.
28.12.2017 р. депутат Харківської район-
ної ради Артем Фисун, депутат Харківської 
міської ради Марія Мезенцева («Об’єднан-
ня «Самопоміч»), волонтер Іван Калєнкін 
(Help army) та Юрій Лихота (НВР «Правий 
сектор») відвідали українських військово-
службовців на передовій та передали їм 
необхідні речі.

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
18.04.2017 р. депутат Харківської обласної 
ради Віктор Кисіль та голова ГО «Пісочинсь-
ка альтернатива» Станіслав Шапарь взяли 
участь у телепередачі «Відзеркалення», де 
розповіли про реалізацію проекту «Впли-
ваємо на владу разом»: http://alternatyva-
pisochyn.com.ua/907-18042017-r-viktor-kisil-
ta-stanislav-shapar-na-vidzerkalenni.html
16.07.2017 р. Віктор Кисіль на каналі Ес-
пресо прокоментував кооперативну схему 
М.Добкіна – Г.Кернеса: http://alternatyva-
pisochyn.com.ua/2017/07/17/
20.07.2017 року на каналі Об’єктив ТВ вий-
шла в ефір телепередача, в якій Станіслав 
Шапарь та Ірина Басова (ГО «Деркачівська 
альтернатива») поділилися своїми вражен-
нями від упровадження реформ в Україні та 
розповіли, як за домогою відкритих реєстрів 
можна контролювати бюджетні кошти.
26.09.2017 року Станіслав Шапарь та 

Ірина Басова у телепередачі «Віддзерка-
лення» розповіли про Харківську обласну 
школу моніторингу «Впливаємо на вла-
ду разом»: http://alternatyva-pisochyn.com.
ua/985-stanslav-shapar-ta-rina-basova-na-
vdzerkalenn.html
13.10.17 р. Артем Фисун та учасник бойових 
дій Валерій Горденко в прямому ефірі про-
грами «Харків online день» розповіли про 
події, що відбуваються на передовій росій-
сько-української війни, та висловили власні 
погляди щодо необхідності патріотичного 
виховання дітей: http://alternatyva-pisochyn.
com.ua/997-harkv-online-den-artem-fisun-ta-
valery-gordenko.html.
07.12.2017 р. на XIII cесії Харківської облас-
ної ради VII скликання депутат Віктор Кисіль 
розповів про завищені ціни на продукти 
харчування, що закуповуються відділом 
освіти Харківського району. При цьому було 
проаналізовано закупівлю капусти білока-
чанної для нової школи на м-ні «Мобіль», 
завищення ціни на яку склало 32% від се-
редньоринкової: http://alternatyva-pisochyn.
com.ua/1011-vistup-vktora-kislya-na-h-sesyi-
harkvskoyi-oblasnoyi-radi.html.
18.12.2017 р. Артем Фисун («ГО-«Аль-
тернатива») разом із Петром Пойманом 
(«Team for Ukraine») у телепередачі «Від-
зеркалення» розповіли про російську аген-
туру, інформаційні атаки та психологічний 
тиск, який чинять вороги під час російсь-
ко-української війни проти України: http://
alternatyva-pisochyn.com.ua/1017-artem-
fisun-ta-petr-poyman-na-vdzerkalenn.html
Знято відеосюжет із харків’янином, бійцем 
сил спеціальних операцій (ССО) Збройних 
сил України про умови бойових дій російсь-
ко-української війни.
Проведено інтерв’ю з військовослужбов-
цем, корінним харків’янином Іваном, бійцем 
патрульної служби поліції особливого при-
значення батальйону поліції «Харків» про 
початок російсько-української війни. Перші 
враження українських військовослужбовців 
від спілкування з місцевими мешканцями 
та зміну ситуації на фронті й прилеглих те-
риторіях у цей час. 
Проведено інтерв’ю із Ядвигою, бійцем до-
бровольчої роти патрульної служби поліції 
особливого призначення «Кривбас» про 
умови, в яких живуть та служать військові, 
які захищають територіальну цілісність 
України від російської агресії.
Проведено інтерв’ю із Стівеном Струве, 
американським шерифом у відставці, який 
у жовтні 2017 року відвідав Росію та Україну, 
і на власні очі пересвідчився в тому, що в 
Україні справжня війна, а частина території 
України та Крим окуповані військами Росій-
ської Федерації.
Проведено інтерв’ю із Тетяною Кошель, 
керівником гуманітарного штабу «Проліска» 
(м. Майорськ), яка розповіла про проблеми 
місцевих мешканців, із якими вони стика-
ються в прифронтовій зоні.
Проведено інтерв’ю із бійцем ДУК «Пра-
вий сектор» другом «Дідом» про події, 
які відбуваються на передовій російсько- 
української війни.
Упродовж 2017 р. проведено відеозйомку 
засідань Пісочинської селищної ради та 
розміщено для загального перегляду на 
каналі ютуб https://youtube.com/channel/
UCcGlGNzrMEhvz4Fn-UHIeFA
Підготовлено та направлено близько 300 
звернень до різних органів державної та 
місцевої влади. 
Упродовж 2017 р. було підготовлено 4 випу-
ски інформаційних матеріалів «Альтерна-
тива», в яких інформувалася громада Пісо-
чина про діяльність громадської організації.
Діє сайт «ГО-«Альтернатива»»: http://
alternatyva-pisochyn.com.ua/; 
канал на ютуб https://youtube.com/
channel/UCcGlGNzrMEhvz4Fn-UHIeFA;
сторінка у facebook https://facebook.com/
groups/127023477427939.

Станіслав Шапарь
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Інформаційні матеріали «Громадянське об’єднання – «Альтерантива»» 
не є друкованим виданням, містить інформацію про роботу 
громадської організації «Громадянське Об’єднання – «Альтернатива»», 
легалізованої наказом від 08.08.2013 No76/4 Харківського управління 

юстицій. Наклад – 10000 прим. Поширюється безкоштовно. 
Відповідальний за випуск: Шапарь С.М.

сайт:
www.alternatyva-pisochyn.com.ua

телефон: 
(099) 288-50-78

Допомагай тим, хто потребує!

Продукти для дитсадків

Після проведення благодійного турніру з міні футболу «ГО – «Альтернатива», як завжди, 
звернулися до завідуючого Пісочинської дитячої консультації Гнилосира Євгена Івано-
вича щодо потреб дитячої консультації в 2017 р. Через декілька тижнів Євген Іванович 
повідомив, що всі ці питання вирішує головний лікар Канцедал Любов Володимирівна. 
Ми попросили, щоб він спільно з головним лікарем узгодив потреби. На жаль, аж до 
грудня 2017 р. включно, ніякої відповіді надано не було.
Станіслав Шапарь у грудні двічі приходив на особистий прийом до головного лікаря, на 
останньому з яких Любов Володимирівна повідомила, що вона ще й досі не має інфор-
мації стосовно того, що відділ охорони здоров’я Харківського району може надати до 
кінця року. Остаточна дата, коли все буде зрозуміло, за словами Любов Володимирівни, 
22 грудня 2017 р., після чого вона повідомить про потреби дитячої консультації.
На жаль, після 22 грудня відповіді так і не було надано. Виходить, що в дитячій консульта-
ції все є, вона повністю всім забезпечена.
ГО-«Альтернатива» допомагає тим, хто потребує, і не намагається своїми благодійними 
діяннями отримати якихось персональних вигод. Тому було прийняте рішення витратити 
кошти на потреби дітей із дитячого будинку сімейного типу, які виховуються родиною Оле-
ни та Олексія Курбатових.
На 4200 гривень було придбано 10 рюкзаків для школи та канцелярські приладдя.

Станіслав Шапарь

У дитячій консультації усього вдосталь?

Канцедал Любов Володимирівна, 
депутат Пісочинської селищної ради та 
головний лікар КЗОЗ «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги сел. Пісочин 
Харківського району»
Мешкає разом із чоловіком та сином.
У власності має 
нерухомість:

• земельні ділянки: 2000 м² та 1000 м² 
у Пісочині;  

• житловий будинок площею 108,50 м² 
у Пісочині;

• квартиру 63,20 м² у Пісочині.
Транспортні засоби:

• автомобіль  DAEWOO Lanos, 2006 р.в.; 
• автомобіль HYUNDAI ACCENT, 2013 р.в.

Доходи :
• заробітна плата Любові Володи-

мирівни складає 121 999 грн.;
• пенсія чоловіка 26 400 грн. та за-

робітна плата сина 29 693 грн.
Подарунки:

• подарунок у грошовій формі 270 000 
грн., отриманий у 2016 р.
Зобов’язання: 

• отриманий кредит 28 198 грн.
Придбання: 

• нерухоме майно – квартира 389 312 грн.
Усе майно оформлено виключно на 
Любов Володимирівну!
Кошти на рахунках у банку – відсутні!
Крім того Любов Володимирівна працюва-
ла чи працює за сумісництвом – дільничим 
лікарем, терапевтом у амбулаторії загаль-
ної практики-сімейної медицини сел. Пісочин 
КЗОЗ «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги сел. Пісочин Харківського району».
Шановні мешканці Пісочина, відгукніть-
ся, в кого Любов Володимирівна є дільни-
чим терапевтом?
Повідомте, будь ласка, за номером 
099-288-50-78. 
Чернобай Олег Олександрович, 
Пісочинський селищний голова 
Мешкає з дружиною, Заєць Яною Олек-
сандрівною, донькою та сином.
У власності має 
нерухомість:

1 січня 2018 р. вступив у дію оновлений «Закон України «Про відходи», який забо-
роняє захоронення змішаних відходів та зобов’язує споживачів сортувати, а тим, 
хто цього не робитиме, загрожує штраф. 
Для громадянина, який уперше буде затриманий при порушенні, - накладається штраф: 
від 20 до 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-1360 грн), а посадовця 
або приватного підприємця очікує штраф від 50 до 100 таких мінімумів (850-1700 грн).
А якщо громадянин вчинить подібне вдруге — йому доведеться вже сплатити 80-
100 мінімумів (1360-1700 грн), а от посадовець або підприємець повинен буде 
сплатити 1700-3400 грн.
Постає питання: що тепер робити? 
А ось і відповідь! Нова опція проекту Ecolanding поспішає до спожива-
ча! Вже цієї неділі о 9:00 стартуємо з Пісочина. Усі бажаючі мешканці сел. 
Пісочин по вул. Зеленій та вул. Веселій отримають БЕЗКОШТОВНУ мож-
ливість сортування відходів разом із БЕЗКОШТОВНИМИ мішками для 
вторсировини.
Вивезення відсортованого відбуватиметься безкоштовно, один раз на мі-
сяць - кожної останньої суботи з 8:00 ранку. 
Приєднати своє помешкання до проекту можна за телефоном 068-272-17-21, 
066-267-93-97.
Будь сучасним - будь Ековідповідальним!

Артем Костецький, депутат Харківської районної ради

Увага! Новий закон «Про відходи»

Напередодні новорічних свят представники 
ГО «Пісочинська альтернатива» Станіслав 
Шапарь, Людмила Кісєльова, Анатолій 
Мотчаний, Артем Фисун та ГО «Деркачівсь-
ка альтернатива» Олександр Анчишкін, 
Ірина Зайцева передали мешканцям Хар-
ківського, Дергачівського, Нововодолазько-
го районів та м. Харків 9 інвалідних візків, 38 
ходунків та спеціальні палиці. 
Як зауважила Наталя, чоловікові якої було 
надано візок: «Після проведеної операції 
з ампутації ноги – це перший раз, коли мій 

чоловік посміхнувся. Дякуємо Вам!». А її 
чоловік додав: «Це моя можливість без 
сторонньої допомоги добратися до кухні, 
щоб підігріти собі їсти…». 
Спеціалізоване обладнання для людей 
із особливими потребами було надане 
благодійною організацією «Волонтерсь-
ка мережа «Вільні Люди» та Злученим 
Українським Американським Допомого-
вим Комітетом (ЗУДАК, Пенсильванія, 
США) – United Ukrainian American Relief 
Committee.

• земельні ділянки: 1500 м² та  1000 м² 
у Пісочині;  

• квартиру 72,4 м. кв. у Пісочині, яку 
орендує в Чернобай Наталії Миколаївни.
От і вся власність Олега Олександрови-
ча, але як і у більшості сучасних чинов-
ників весь достаток у родині та право 
власності має… дружина!
У власності родини, а конкретно в дружини:
нерухомість:

• має у власності 8 земельних ділянок: 
221 м² (50%, а інші 50% – у власності 
Губського Сергія Івановича), 61 м², 82 м², 
1240 м², 200 м² (50%, а інші 50% – у влас-
ності Волошка Олександра Миколайови-
ча), 102 м², 177 м², 2370 м² у Пісочині; 

• орендує 4 земельні ділянки 12 м² 
(оренда), 34 м² (оренда), 29 м² (оренда), 
132 м² (оренда) у Пісочині;

• квартира 53,9 м² у Пісочині 33%, 
(інша частина – 67% належить батькам 
Яни Олександрівни);   

• 11 нежитлових будівель: 39,2 м², 11 м², 
7,9 м², 46,4 м², 12,4 м², 36,4 м², 35,8 м², 
171,4 м², 100,4 м², 121,9 м², 495 м²; 

• торгівельний павільйон – 11.2 м²;
• незавершене будівництво: житловий 

будинок та нежитлова будівля в Пісочині;
транспортні засоби:
автомобілі TOYOTA CAMRY, 2012 р. в. 
та TOYOTA RAV4, 2012 р. в.
Також дружина має частку 92% в засну-
ванні юридичної особи ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕ-
КЛАМНЕ АГЕНСТВО «ОРХІДЕЯ» (ТОВ «РА 
«ОРХІДЕЯ») інші 8% належить її матері.
Доходи :
заробітна плата Олега Олександровича 
на посаді Пісочинського селищного голови 
складає – 113 309 грн.
доходи дружини складаються з:
дохід від зайняття підприємницькою 
діяльністю 790 076 грн.;
заробітна плата отримана за сумісни-
цтвом 15 000 грн.
дохід від надання майна в оренду 70 589 грн.
кошти на рахунках у банку – відсутні!

Станіслав Шапарь

«ДЕКЛАРАЦІЯ Є!»

Пісочинська селищна рада в 2017 р. укла-
ла більше трьох десятків договорів на по-
стачання продуктів харчування в дошкільні 
навчальні заклади смт Пісочин на загаль-
ну суму більше 2,5 млн грн. Усі договори є 
прямими, тобто укладені без проведення 
тендеру, отже, без конкуренції.
Усі договори на постачання продуктів се-
лищний голова уклав із двома постачаль-
никами – ФО-П Кононенко М.М. та ФО-П 
Кононенко О.П., які, за нашою інформа-
цією, є чоловіком і дружиною. При цьому, 
нам не вдалося віднайти іншої підприємни-
цької діяльності, окрім постачання продук-
тів харчування в дитсадки Пісочина, яку б ці 
фізичні особи-підприємці здійснювали.
Увагу активістів «ГО-«Альтернатива» 
привернула вартість та якість продуктів 
харчування, що постачалися в дитсадки, 
оскільки документи, що їх Пісочинська 
селищна рада розмістила в відкрито-
му доступі (https://prozorro.gov.ua, https://
spending.gov.ua), викликали здивування 
астрономічними цінами. 
Тож 23 жовтня 2017 р. депутати Харківсь-
кої районної ради Артем Фисун та Дмитро 
Куріло прийшли в дитячий садок «Тере-
мок», де ознайомилися з «документа-
цією», на підставі якої в дитячий заклад 
постачаються продукти харчування. М’яко 
кажучи, ті «папірці» на постачання продук-
тів важко назвати «товарно-накладними 
відомостями».
Аби мати повну картину, депутат Пісочин-
ської селищної ради Олександр Тищенко 
звернувся до селищної ради, щоб надали 
документи, що підтверджують якість про-
дуктів харчування.
Отримані документи з трьох дитячих до-
шкільних навчальних закладів вказують на 
низьку виконавську дисципліну, нехлюйсь-
ке ставлення до свої обов’язків та до здо-
ров’я й безпеки дітей.
Виявлені наступні недоліки наданих 
документів: 
1. Надані копії документів нечитабельні.
2. Сир кисломолочний ваговий 9% заку-
повується найдешевший. Минулорічні до-
слідження подібного сиру, що постачався 
в дитячі заклади м. Харків, показали його 
низьку якість. 
3. Сертифікат на філе куряче датується 
28.12.2016 р., тобто прострочений. 

4. Т-молоко повинне бути привезене не 
пізніше 30.10.17 р. Отже, з таким терміном 
споживання воно вже не повинно завози-
тися в дитячі заклади.  
5. У дитсадку №2 на рибу хек відсутній 
взагалі сертифікат якості, а наданий па-
пірець є «біркою» з ящика. Крім того, від-
сутні супровідні документи на хек (так 
звана «карантінка», яка надається товару 
при проходженні митного контролю), що 
може вказувати на те, що ця риба – кон-
трабандна. У дитсадку №1 сертифікат на 
рибу – недійсний, до 22.09.2016 р. Медич-
ний працівник не мав права приймати таку 
продукцію.
6. На яловиче м’ясо в якості документа 
надана довідка з Центрального ринку, 
але який саме санітарний лікар її надав, 
розрізнити важко, відсутня дата на довід-
ці, відсутнє найменування частини туші, 
відсутня вартість, відсутні умови та термін 
зберігання. 
7. Усі продукти постачаються одним транс-
портним засобом, що заборонено (яйце з 
рибою, молоком, м’ясо з молоком та ін. за-
боронено возити одним транспортом) від-
повідно до ЗУ «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів».
8. Важко зрозуміти з наданих документів, 
яку саме ковбасу постачають у дитсадки 
(постачаються вироби Іванівського м’ясо-
комбінату). При цьому дозволяється спо-
живати дітям тільки ті вироби, які мають 
ДСТУ, ті які відповідають ТУ – заборонені 
для вживання дітьми). Привертає увагу, що 
«Український м’ясокомбінат» у наданих па-
перах іменується як «ТОВ», але в реєстрі 
підприємств – «ЗАТ». Подібне може вказу-
вати на фальсифікацію документації.
Усе ці документи вказують на відсутність 
контролю якості в дитячих садках та Пісо-
чинській селищній раді, яка, власне, й до-
брала постачальника продуктів харчування.
Шановні батьки, 60% вартості харчування 
в дитячих садка сплачуєте саме Ви. Якщо 
Ви турбуєтеся про здорове майбутнє свої 
діток, періодично перевіряйте меню та до-
кументацію, на підставі якої постачаються 
продукти в дитсадки. 
Ми завжди готові Вам допомогти відстояти 
Ваші законні права та інтереси.

Віктор Кисіль 
Депутат Харківської обласної ради


