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БОРОТЬБА ЗА СТАВОК НА ОЛЕШКАХ ТРИВАЄ

15 липня 2017 р. у Пісочині на хуторі
Олешки біля ставка відбулась акція
зі збору підписів щодо скасування
угоди на оренду землі (ставка), яку
укладено Харківською районною державною адміністрацією із Котіним
Михайлом Володимировичем.
Проведення акції місцевими мешканцями
із залученням патріотичних сил Харківщини
пов’язано з зухвалою поведінкою орендаря
та системними порушеннями українського
законодавства.
Місцева мешканка Марія зазначила:
«Доступ до води повністю перекрито, не можна ні покупатись, ні води набрати. Обнесли парканом і встановили собі ворота, увечері ще й
собак спускають, а нас не пускають до ставка.
Довелося звернутися до Станіслава Шапаря
й місцевої організації «ГО–«Альтернатива»»,
які відгукнулися перевірити всі документи та
встановити законність таких дій».
Активісти з’ясували, що ставок перебуває
в оренді у місцевого підприємця з
2001 року. Угоду на оренду укладено
Харківською районною державною
адміністрацією із Котіним Михайлом
Володимировичем (розпорядження голови
Харківської районної державної адміністрації Харківської області від 19.10.2001 р.
№435 «Про надання земельної ділянки ПП
Котіну М.В. в тимчасове довгострокове користування на умовах оренди»).
Згідно статті 51 Водного кодексу України
«Орендарі водного об’єкта зобов’язані
передбачити місця для безоплатного забезпечення права громадян на загальне
водокористування (купання, плавання на
човнах, любительське і спортивне рибальство тощо). При визначенні таких місць
перевага надається традиційно розташованим місцям масового відпочинку. У
межах населених пунктів забороняється
обмеження будь-яких видів загального водокористування, крім випадків, визначених
законом. Заборона загального водокористування водними об’єктами, наданими
в користування на умовах оренди, та їх
нецільове використання є підставою для
розірвання договору оренди».
З ініціативи депутата Пісочинської селищної
ради Людмили Кісєльової це питання розглядалося на постійній комісії з питань земельних відносин, охорони навколишнього
природного середовища та будівництва,
депутати підтвердили, що паркан, який
перекриває доступ до водойми на хуторі
Олешки знаходиться протизаконно. Більш
того, на засіданні комісії орендар пообіцяв
облаштувати у паркані хвіртку для забезпечення доступу громадян до водойми, але
жодних дій з того часу для реалізації своїх
слів так і не зробив.
Не дочекавшись ні від місцевої влади, ні

від орендара виконання законних вимог,
місцеві активісти при підтримці Харківського
районного депутата Артема Костецького
провели акцію по збору підписів про скасування договору оренди між Харківською
РДА та Котіним М.В. через обмеження
орендарем права вільного загального водокористування гарантованого Конституцією України, а також передбаченого умовами угоди оренди.
Враховуючи, що випадок із обмеженням
доступу громадянам України до водоймищ
не поодинокий, Артем Фисун («ГО–«Альтернатива»») від представників патріотичних сил Харківщини зробив офіційну
заяву до державних та місцевих органів
влади щодо необхідності ліквідації порушень українського законодавства на території Харківської області.
Під час акції було завезено пісок та
облаштовано територію для проведення вільного дозвілля мешканців.
У акції взяли участь «ГО–«Альтернатива»»,
НВР «Правий Сектор», ГО «Автомайдан»
(Харків), «Фрайкор», Національний Корпус
«Азов».
Після акції невідомі зловмисники порізали
колеса автомобіля Артема Костецького. На
жаль, поліція не поспішає розслідувати це
правопорушення. При цьому щодо самого Артема Костецького поліція відкрила
кримінальне провадження за фактом “самоуправства”, про що телефоном повідомила
слідчий Люботинського відділку поліції.
Цікаво те, що за заявою Артема Фисуна про
незаконно встановлений паркан та обмеження права громадян на загальне водокористування поліція провадження так і не відкрила.
Окрім того, ні в поліції, ні в екоінспекції,
ні в Пісочинської селищної ради чомусь
не виникає бажання підняти питання незадовільного санітарного стану в водоохоронній зоні, відносно чого Артем
Костецький направив відповідні звернення.
Як повідомив селищний голова Олег
Чернобай (лист № 1906 від 27.09.2017),
надходження від Котіна М.В. за договором оренди земельної ділянки водного
фонду (площа 15 га) до дохідної частини бюджету Пісочинської селищної ради
склали: 2011 р. – 1161,31 грн, 2012 р. –
1841 грн, 2013 р. – 1161,05 грн, 2014 р.
1182,24 грн, 2015 р. – 1428,11 грн, 2016 р.
– 2373,01 грн, за 8 місяців 2017 р. – 1736,18
грн. Отже, за 6 років і 8 місяців Котін М.В.
до бюджету Пісочина за користування земельною ділянкою площею 15 га склала
10 882,9 грн. За нашою інформацією, ринкова вартість оренди 1 га сільськогосподарської землі складає 2-3 тис. грн. Тобто,
тільки в 2017 р. Котін М.В. мав би сплатити
до бюджету селища 30 – 45 тис. грн.
ГО- «Альтернатива»

Санаторій «Рай-Оленівка»
незаконно продали!

Пісочинська селищна рада незаконно приватизувала будівлі санаторію
«Рай-Оленівка». Прокуратура через
суд намагається повернути корпуси санаторію. Як повідомили у прес-службі
прокуратури Харківської області, прокуратура направила до Харківського
районного суду області позов із вимогою повернути державі незаконно
приватизований комплекс нежитлових будівель санаторію ЗАТ «Укрпрофздравниця» у сел. Рай-Оленівка.
За інформацією начальника управління
прокуратури області Олександра Бондаренка, у 2012 році Пісочинська селищна
рада ухвалила незаконне рішення про
приватизацію 18 будівель загальною пло-

щею 15 тис. кв. м, що є державною власністю. «Право розпоряджатися таким
майном є виключно компетенцією Фонду
держмайна України. Проте селищна рада
перевищила свої повноваження. Не маючи дозволу ФДМ України на відчуження,
місцева влада прийняла рішення про
приватизацію санаторного комплексу.
Таким чином, будівлі незаконно перейшли у власність комерційної структури
та фізичної особи», – розповів О. Бондаренко. У зв’язку з цим прокуратура
подала до суду позов з вимогами визнати рішення місцевої ради недійсним та
повернути державі майно.
За матеріалами https://kh.depo.ua/ukr/kh/2016/09/
pid-harkovom-chinovniki-nezakonno-prodali-budivlisanatoriyu-20171004652167

Каждая бюджетная копейка должна
работать на перспективу!
Как не воевать с местной властью, а эффективно взаимодействовать
– главная идея проекта «Влияем на власть вместе», организованного ОО
«Песочинская альтернатива» и Европейским фондом за демократию.
Тренинги для активистов и депутатов вета при Дергачевской РГА.
местных советов стартовали в июле – Часть местных активистов тоже вошла
2016 г. и на данный момент проведено в состав общественного совета и сейчас
уже более 70 встреч в 13 населенных собирается сформировать действенный
пунктах Харьковской области, которые костяк, который будет действительно
в рамках реформы децентрализации влиять на жизнь города, района. Есть
должны стать центрами объединения предложения по дорожному движению,
громад (ОТГ).
по остановкам. Все общественные орга– Наша цель – объяснить активным низации подают до октября свои предлюдям, как можно установить диалог ложения в календарный план, – расскас властью и максимально эффективно зал Александр Анчишкин.
использовать ресурсы – не обязательно Депутат Золочевского поссовета Русфинансовые – которые есть в селах и лан Светличный, благодаря полученной
поселках, – говорит руководитель проек- информации, разобрался в алгоритме
та, глава ОО «Песочинская альтернати- формирования доходной и расходной
ва» Станислав Шапарь. – Каждая бюд- частей бюджета, а также научился конжетная копейка должна быть потрачена тролировать процесс расходования
на перспективу. Например, если выде- бюджетных денег.
ляются деньги на утепление школы, то – На обустройство пляжа планировали
впоследствии уменьшатся расходы бюд- потратить 200 тыс. грн. Из них 100 тыс. –
жета на поставку теплоносителя.
из областного бюджета, около 90 тыс. – из
В рамках проекта всех желающих об- местного, и еще почти 10 тыс. – средства
учают правильно составлять запросы инициативной группы. В декабре 2016 г.
в местные советы, отслеживать при Золочевский поссовет отчитался о выпомощи сервисов Prozzoro и «Е-дата» полнении работ, подав отчет о результакуда тратятся бюджетные деньги, как тах реализации проекта в рамках областформируется доходная и расходная ного конкурса мини-проектов развития
часть бюджета. Кроме того, на семи- территориальных общин «Разом в майнарах обсуждаются тонкости законов о бутнє» в 2016 г. Но по факту, пляж так и
выборах в органы местного самоуправ- не обустроили. По результатам тренинга
ления, реформы децентрализации, ме- я подал депутатские запросы о благоудицины и образования.
стройстве пляжа и предал огласке эту инТренинги уже принесли практическую формацию, после чего работы возобнопользу во многих населенных пунктах вились, – рассказал Руслан Светличный.
области. Например, активист ОО «Дер- В ОО «Песочинская альтернатива»
гачевская альтернатива» Александр Ан- обещают проводить тренинги мичишкин благодаря полученным знаниям нимум до февраля. Стать участсмог правильно оформить документы и ником проекта можно, позвонив по
организовать работу общественного со- телефону 099-288 -50-78.
Альтернатива 1

Видатки Пісочинської селищної ради за червень – жовтень 2017 рік
Будівництво

ФО-П Демченко О.М.

ТОВ "Стальконструкція ЛТД"

22 076 436,47

школа на м-ні «Мобіль»

ТОВ "Строй Інжінірінг
Девелопмент"

6 219 079,66

фізкультурно-оздоровчий комплекс на
м-ні «Мобіль»

Ремотні роботи
ТОВ "НІК КОМПАНІ ПЛЮС"
(попередня
43928,40)

оплата

(попередня оплата
180 396,00)

1 932 913,03

Проведення заходів
ФОП Кравченко С.П.

8 500,00

продукти харчування для проведення
заходу присвяченому 11-му всеукраїнському чемпіонату по нардам

ФО-П Чорний В.О.

19 000,00

автотранспортні послуги перевезення
для організації і проведення заходів;
перевезення футбольних команд

ФОП Оніщенко М.В.

38 270,00

прапори; інформаційні картки; афіши А 3, афіши А 4 для оргазізації та
проведення заходів до дня селища; інформаційний стенди

фарбування та оформлення художніх
панно, декоративне оброблення стін у
школі на м-ні «Мобіль»

41 277,6

ремонт кабінету Пісочинської селищної
ради

ФО-П Савельєв О.В.

5 400,00

168 008,4

ремонт вбиральні, розташованій на
кінцевій автобусній зупинці

квіткова композиція для організації та
проведення заходів до дня селища

ФО-П Садковий В.Л.

27 500,00

друкування іншої продукції

666 186,01

металоконструкції паркану; встановлення металевої огорожі навколо школи на
м-ні «Мобіль»

ФО-П Паничевський І.В.

15 901,2

вироби із скла «Сувенір Школа» для
організації та проведення відкриття
нової школи

335 712,15

плити з граніту; облаштування ганку
плитами школи в м-ні «Мобіль»

302 749,75

монтаж поста охорони школа м-ні
«Мобіль»; перила з нержавіючої сталі;
монтаж перегородок в санвузлах школи м-ні «Мобіль»

49 568,4

ремонт огорожі дитячого майданчика
на м-ні «Надія»

103 516,8

ремонт Пісочинського колегіума

СПДФО Мороз Ю.О.

480 867,6
354 300,00
4 372,8

ремонт автодорог: вул. Молодіжн вул.Покровська та Спортивна вул. Санаторна,
вул.Транспортна, вул.Надії
перенесення паркану пров. Шевчен.

96094,6
2 010,00

подарунки для проведення заходів до
дня захисту дітей

20 720,6

проведення заходу привітання випускників шкіл; проведенення турніру з
двоєборства

33 660,00

канцтовари для поздоровлення першокласників до заходів першого дзвоника

23 444,00

товар для оргазізації та проведення
заходів до дня селища Пісочин

2 095,00

подарунки для почесних мешкнців до
дня селища

14 165,00

кубки,медалі,м`яч; килим; сумка-портфель

Потреби селища

30 978,00

ремонт металевого пішоходного моста
вул. Рай-Оленівська

СПДФО Кощій В.П.

166 660,00

оплата за надання послуг автотранспортної техніки і пісок

91 216,8

підпірна стінка вул. Молодіжна

ФО-П Левченко С.М.

49 400,00

вивезення сміття з кладовищ

327 822,00

ФО-П Василькова І.Є.

266 510,35

озеленення території на м-ні «Мобіль»

54 355,5

земельні роботи (послуги механізмів)

ФОП Мартем`янов О.М.

7 760,00

240 766,5

послуги вантажних автомобілів

ФО-П Кононенко М.М.

344 056,78

оплата за продукти харчування

32 700,00

постачання піску

ФО-П Кононенко О.П.

238 575,74

оплата за продукти харчування

Спортсмени

94 450,00

виплата добових на харчування згідно
бюджету на 2017р.

Вчителі та переможці
олімпіад

108 500,00

заохочення вчителів та учнів переможців обласних олімпіад

СПДФО Мороз Ю.О.

130 692,15

господарчі товари для бюджетних
установ

ФО-П Коряк Ф.В.

197 486,82

мультимедійне обладнання; комп`ютерна техніка

ФО-П Павленко М.А.

348 928,84

стілець в їдальню пластмасовий,
стілець учнівський, парта учнівська

ФО-П Гамалій С.Г.

575 042,76

обладнання і програмне забезпечення
лінгафонного кабінету

ФО-П Петухова Т.О.

230 700,00

стілець учнівський; комп’ютерні столи

ТОВ»УМІТ»

ФО-П Миронюк В.Ю.

бензин А-92 Євро

265 893,92

ТОВ «Фірма «ВІКТОР»

ТОВ «СК ОЛІМПБУД»

43 920,00

3 138 554,4

666 608,00

ремонт дорожнього покриття: вул.
Автомобільна (від будинку №3 до перехресття Полтавське шосе); вул.
Набережна (від будинку №11 до вул.
Шевченко; вул. Технологічна (від вул.
Квартальної 3 до вул. Кушнарьова 2);
вул. Технологічна (від будинку №4 до
вул. Автомобільної); вул. Ломоносова;
ремонт та благоустрій території навколо школи у м-ні «Мобіль; ремонт тротуара пров.Шевченка будинок 23
ремонт дороги по вул. Дачна (с. Надточії); ремонт тротуарів: в/ду Набережний 11 (під’їзд 1, 2, 3); пров. Квартальний 7; в/ду Набережний 13;

ФО-П Саакян А.С.

794 500,00

ремонт дороги в/ду Набережний13

КП»ВІНсантехнік»

260 359,38

профілактичний ремонт газової топкової; встановлення латуних кранів на
вводі системи опалення; ремонт системи опаленння вул.Квартальна 5/3

воду питну очищена «Аква Дива»

ТОВ «Меблева фабрика «Константа»

1 468 359,67

меблі

ФО-П Зiнченко О.В.;
ФО-П Шуляков М.В.

1 132 897,00

обладння для кухнi

ФО-П Ващенко Ганна
Володимирівна

110 100,00

посуд (виделка, ложка, тарілка, чашка,
салатник)

ФО-П Федосік В.В.

214 451,25

столи обідні; офісне устаткування та
приладдя (дошки комбі)

ПП «Акватех»

244 542,84

ремонт колектору; ремонт зливної
каналізації вул. Кушнарьова; ремонт
ділянки зовнішнього трубопровода с.
Рай-Оленівка

ФО-П Шевченко Б.В.

385 100,46

ремонт Пісочинського колегіуму (утеплення фасаду)

77 640,00

спортивний інвентар

ПП «Фасад-Сервіс»

ФО-П Троян Ігор

472 523,00

ТОВ «АС»

166 683,4

ремонт та технічне обслуговування
мереж вуличного освітлення

монтажу обладнаня сцени; одяг сцени,
штори

ФО-П Трофіменко В.В.

199 997,52

крісла театральні (глядацьки)

Приватне
підприємство «Венера+»

399 934,00

ремонт будівлі селищної ради (утепленення фасаду)

ПАТ КБ «ПриватБанк»

197 400,00

придбання 1/2 частини гаража у гаражного кооператива вул.Технологічна гараж 190-а

Приватний
нотаріус
Харитонова Яна

5 000,00

посвідчення договору купівлі-продажу
частини гаражу

Філія
«Чугуївське
ДЕП» д ДП «Харківськ

18 724,15

розмітка проїжджої частини на м-ні
Мобіль

КП «Центр поводження з тваринами»

9 360,00

відлов безпритульних твари

Прибирання селища
ФО-П Сегеда О.М.

358 386,2

Оплата за послуги прибирання та вивозу ТПВ

КП "Пісочинкомунсервіс"

48 537,6

Оплата за послуги прибирання місць
загального користування та покіс трави

ТОВ "Мобількомунсервіс"

14 294,4

Оплата за надання послуг з прибирання дитячих майданчиків

Потреби селищної ради
ПАТ «ХАРКІВ -АВТО»

32 788,4

ремонт та технічне обслуговування автомобілів

ФО-П Добров Л.Д.

6 440,00

заправка катриджів; технічне обслуговування і ремонт офісної техники
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ФО-П Пуримов М.Ю.

23 265,00

за спеціальний одяг

ТОВ «Бердянск-Тур»
Позаміський дитячий
заклад оздоровленн
КП «Харківводоканал»

316 683,3

путівки на оздоровлення дітей

Населення, згідно заяв

810 400,00

Виплата матеріальної допомоги населенню

(офіційні проплати згідно портала Е-ДАТА)

Велодень у Пісочині – 2017

25 червня 2017 року в сел. Пісочин
активісти громадської організації «Громадянське об’єднання - «Альтернатива»
вже вдев’яте провели спортивно-розважальний захід «Велодень в Пісочині 2017». У форматі «Велодня в Пісочині
- 2017» було проведено велоекскурсію
історично-пам’ятними місцями Пісочина
для дорослих та велозмагання для дітей віком від 3-17 років.
Свято розпочалося з привітання ведучих, якими були: депутат Харківської обласної ради Віктор Кисіль та Станіслав
Шапарь голова «ГО–«Альтернатива»».
На початку змагань присутні вшанували
хвилиною мовчання загиблих у російсько-українській війні пісочинців - Івана
Литвинова та Антона Хоманя, після чого
урочисто відкрили свято Державним
Гімном України.
Участь у змаганнях узяли близько 100 юних
спортсменів із Пісочина, Солоницівки, Дергачів, Харкова, Лозовї, Змієва, Краснограду
та Золочева. Більше 25 дорослих велосипедистів подолали 28 км під час екскурсії
Пісочином, яку вів Артем Фисун.
Переможці «Велодень в Пісочині - 2017»:
Молодша група (4-8 років):
1. Зубенко Всеволод.
2. Майданник Вадим.
3. Юшевич Філат.
Середня група (9-12):

1. Яременко Тетяна.
2. Калиниченко Ігор.
3. Попов Артур.
Старша група (13-17):
1.Александров Денис.
2. Ярьоменко Олег.
3.Левін Руслан.
Усі переможці в вікових групах отримали
приз – велосипеди, а призери – волейбольні та баскетбольні м’ячі!
Найшвидші дівчата отримали солодкі
призи, а найшвидша дівчина з найшвидших- грошовий приз.
Найшвидші дівчата:
1. Григор’єва Тетяна.
2. Кісельова Дар’я.
3. Стебліна Евеліна.
Усі діти, які брали участь у «Велодні», отримали солодкі призи та солодку вату, а всі
присутні – поласували смачною гарячою
кашею, піцою та солодким чаєм. Свіже
повітря, бадьорий настрій та втома від велоперегонів посприяли гарному апетиту –
близько 150 літрів каші розійшлися на ура!
Цікавою та насиченою була культурна
програма заходу. Вразила неймовірною
майстерністю керівник Харківської школи фламенко, викладач Академії культури, хореограф-балетмейстер Олена
Розіна та Марія Бахтигозіна.
Цього року дітей порадував міні-турнір з
стрільби з пневматичної рушниці, стри-

бання на батутах, водяний тир та перетягування канату. А ще – аквагрим, майстер-класи, вікторини.
Після проведеної вело-екскурсії історично
-пам’ятними місцями Пісочина цікаву
краєзнавчу вікторину провів Артем Фисун («Історія Пісочина») та Павло Нетеса
(«Видатні українці»), які викликали непідробний інтерес у дітей і дорослих.
У цьому році організатори «Велодня» запросили на захід військовослужбовців із
Харківського об’єднаного військового комісаріату, які показали прийоми поводження
зі зброєю та дали змогу юнакам порозбирати автомат.
Висловлюємо подяку усім активістам
«ГО – «Альтернатива»» та волонтерам,
які долучилися до організації «Велодня
в Пісочині – 2017»: Кісельова Людмила, Кісельов Дмитро, Тищенко Олександр, Куріло Дмитро, Соколова Ольга,

Барановський Роман, Мотчаний Анатолій,
Диковська Ірина, Диковський Вадим,
Сазонова Марія, Шмаков Олександр, Тарасенко Ірина, Левіна Наталія, Нетеса Павло, Дубровін Олег, Фисун Артем, Шапарь
Станіслав, Харченко Валентина, Ганська
Людмила, Дорошенко Олена, Осьмак
Тетяна (м. Мерефа). ГО «Дергачівська
Альтернатива»: Анчішкін Олександр,
Зайцева Ірина, Піддубний Костянтин,
Коробка Євген, Бойко Андрій, Філатова
Марія, Герман Поліна, Зайцев Єлісей.
ПП «Об’єднання «САМОПОМІЧ»: Іванов Андрій, Матвієнко Олена, Бондаренко Дмитро, Малбієва Катерина,
Бахтіозіна Марія.
Велика подяка: Дергачівському будинку
культури за концертну програму; Вадиму
Глушку й Михайлу Кононенко за два велосипеди для призів; підприємцям за допомогу в організації; лавці витівок «Карусель».

НА ДОПОМОГУ ПІСОЧИНЦЯМ!
Осінь – час, коли після збору врожаю,
обрізки саду, літніх будівельних робіт та
прибирання присадибних ділянок накопичується велика кількість сміття, яку
комунальні служби за договором вивозу
сміття, забирати не зобов’язані. При
цьому в багатьох виникає необхідність
позбутися цього сміття, найчастіше громадяни роблять це шляхом спалювання
чи викидання на стихійні сміттєзвалища.
Під час спалювання виділяється величезна кількість отруйних речовин,
концерогени, важкі метали, діоксин,
що негативно впливає на наше з вами
здоров’я, особливо дим від сміття негативно впливає на імунітет дітей, від чого
виникають постійні запалення слизових
оболонок, застуда, астма.
Щоб попередити масове спалювання
залишків рослинності та сміття по приватному сектору в Пісочині, закликаємо
всіх односельців:
по-перше – компостуйте рослинні залишки з
власної ділянки, а не спалюйте; за 1-2 роки
матимете гарне добриво для городини, а головне – це безкоштовно та екологічно;
по-друге – великогабаритні, будівельні та
інші види відходів, які не можна компостувати, а ЖЕК їх не приймає, – завантажуйте в спеціальний автомобіль, який ми
запустили в вересні-жовтні по суботах.
Це спільна ініціатива місцевих мешканців
та депутатів, які вболівають за чистоту нашого селища та здоров’я наших дітей.
Для мешканців приватного сектору в Пісочині пропонуємо наступні дати виве-

зення великогабаритного, будівельного
сміття та залишків рослинності автомобілем КамАЗ: 14.10 та 28.10. (з 10:00)
Бюджетних коштів на це, на жаль, ні в районному, ні в селищному бюджеті не передбачено, тому вивозимо частково за свій
рахунок, частково за рахунок мешканців
селища, які погодяться на наступні умови:
- вартість вивезення 50 грн – 0,5 м³;
- для пенсіонерів, інвалідів 1 та 2 груп,
багатодітних сімей та сімей учасників
АТО - 0,5 м³ – безкоштовно;
- завантаження здійснюється силами
замовника.
Обов’язково зателефонуйте за т. 0988579677
для узгодження графіку та маршруту руху
автомобіля КамАЗ.
Замовити цілий КамАЗ для вивезення
власної невеликої купи непотребу на офіційне сміттєзвалище – не завжди раціонально та економічно доцільно, а от гуртом ми зможемо вивезти і не один КамАЗ.
02.09.2017 р. із просвітницькою метою
було організовано вивіз великогабаритного сміття з приватного сектору в смт
Пісочин. Наша мета – привчити людей
утилізувати сміття, а не палити.
Загалом сміття було зіюране з 10 точок
+ шкільний стадіон. Назбирали на цілий
«Камаз»: бампери, автоскло, склопакети, монітор, телевізори, пластикові відходи, автомобільні покришки та дуже
багато гілок.
Бюджет заходу склав 1000 грн.
Разом зробимо селище чистішим!
Артем Костецький,
депутат Харківської районної ради

Боротьба з браконьєрами
03.10.17 громадський рибний патруль отримав інформацію від місцевих рибалок, що двоє невідомих на човні перевіряють сітки на р.Уди. Після прибуття на місце події були виявлені двоє браконьєрів, яких спіймали на гарячому.
Браконьєри полюють на рибу, а громадський рибний патруль на браконьєрів.
Альтернатива 3

ХТО «РУБАЄ КАПУСТУ»
У ВІДДІЛІ ОСВІТИ?
Відділ освіти Харківської райдержадміністрації 30 серпня 2017 р. уклав договір
із ФО-П Якутенко Юлією Олександрівною на постачання 900 кг капусти білокачанної для нової школи на м-ні «Мобіль» за ціною 8,31 грн за 1 кг.
При цьому роздрібна ціна на капусту білокачанну в торгівельних мережах складає 3,95 грн за 1 кг, а гуртова ціна становить 2-3 грн за 1 кг.
Загалом у 2017 р. відділ освіти відповідно до договору № 13/1 ВКА від 13 січня
2017 р. та додаткових угод запланував закупити у ФО-П Якутенко Юлії Олександрівни 18 900 кг капусти білокачанної за ціною 8,31 грн і 5 900 кг за ціною 4,5 грн
на загальну суму – 183 609 грн. Зауважимо, що ціна 8,31 грн за 1 кг залишилася
незмінною з 13 січня 2017 р. – сезонне коливання цін на неї чомусь не вплинуло.
Голова Харківської РДА – Юрій Раїна.
Голова відділу освіти – Ольга Бабельчук.
Із метою виявлення можливих порушень при використанні бюджетних коштів
направлено депутатські звернення до прокуратури, Харківської ОДА та державної аудиторської служби.
Кисіль Віктор, депутат Харківської обласної ради

СЕСІЇ ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
06.07.2017р. на 18 сесії Пісочинської
селищної ради було затверджене “Положення про порядок врегулювання
самочинного будівництва на території
Пісочинською селищної ради”. У цьому
положенні приведені ознаки самочинного будівництва та процедура його узаконення. Із текстом рішення та положення
можна ознайомитися на офіційному сайті селищної ради: pisochin-rada.gov.ua в
розділі Документи.
Також на 18 сесії було прийняте рішення “Про встановлення місцевих податків та зборів на території Пісочинської
селищної ради на 2018 рік”. До переліку
податків та зборів належать:
• Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
• Транспортний податок;
• Плата за землю;
• Єдиний податок;
• Туристичний збір.

У додатках 1 та 2 до вказаного вище рішення наведені ставки та пільги для фізичних та юридичних осіб. Ознайомитися із розміром ставок та переліком пільг
можна на офіційному сайті Пісочинської
селищної ради.
21.09.2017 р. відбулася 20 сесія Пісочинської селищної ради, на якій
було прийняте рішення про створення комісії з передачі нежитлового
приміщення площею 1743, 7 м кв. по
вулиці
Некрасова (“Учбовий комбінат”) до комунальної власності Пісочинської громади. Тобто, у нас з’явилося сподівання, що на зазначеній
території в недалекому майбутньому
буде розміщена початкова школа та
групи дошкільного навчального закладу
для дітей, які мешкають на мікрорайоні
«Надія» та прилеглих районах.
Людмила Кісєльова,
депутат Пісочинської с/р

«ДЕКЛАРАЦІЯ Є!»

Звернення громадян

Після публікації в інформаційних матеріалах “Альтернатива” червень 2017
про відсутність електронної декларації
заступника Пісочинського селищного голови Андрія Уманцева, 26.06.2017 року
на единому державному реєстрі декларацій дивовижним чином з’явилась
його декларація. Отже користуючись
нагодою та правом людей на публічний
доступ до інформації пропонуємо до ознайомлення декларацію чиновника.
Уманцев Андрій Владиславович, заступник Пісочинського селищного голови.
Мешкає з дружиною та двома доньками.
Подружжя має квартиру: 67,3 м².
Земельні ділянкі: сел. Коротич площа - 1385 м², с. Нестеренки - 1100 м²,
сел. Пісочин - 100 м², сел. Пісочин 2500 м².
Торгівельний павільйон: 25,1 м².
Гараж: сел. Пісочин - 48.0 м² та гараж
87 м² у спільній власності 50% із Романом Гончаровим 50% (колишній юридичний консультант Пісочинської с/р).
Магазин: сел. Пісочин 85,08 м².
Транспортні засоби: автомобіль КІА
CERATO 2008 року випуску.
Доходи:
Заробітня плата заступника Пісочинського селищного голови Андрія Уманцева складає: 86 509 грн.;
Заробітня плата дружини: 53 500 грн.,
окрім того дохід від зайняття підприємницькою діяльністю - 250 000 грн.
Фінансові зобовязання: кредити становлять 33 550 грн.
Кошти на рахунках у банку відсутні.
Станіслав Шапарь
4 Альтернатива

ХАРКІВСЬКІ ВОЛОНТЕРИ ВІДВІДАЛИ УКРАЇНСЬКИХ
ВІЙСЬКОВИХ НА ПЕРЕДОВІЙ
23-24 серпня 2017 року Артем Фисун
(«ГО-«Альтернатива») спільно з Петром
Пойманом (ГО «Team for Ukraine», Чехія)
відвідали українських військовослужбовців 57 ОМПБр, 92 ОМБр, 72 ОМБр, 53
ОМБр, Національної гвардії в Донецькій
області та передали їм речі, необхідні
для несення якісної бойової служби.
На передову лінію оборони було доставлено холодильник, дроти, каністри,
молотки, сокири, «клейонку», військову
форму, спорядження; акумулятор, «розгрузки», аерозоль для чистки зброї, консервацію, смаколики та дитячі малюнки.
Для придбання необхідних речей представники «ГО-«Альтернатива» в межах
проекту «Бережіть мир, підтримуйте
армію!» зібрали 4 900 грн. (+ залишок з
попередньої подорожі 324 грн.).
Волонтери доставили допомогу за
маршрутом Бахмут-Покровськ-Красногорівка-Карлівка-Авдіївка, де дислокуються українські війська. Оскільки прибули на передову в нічний час доби,
то, для того щоб не наражати себе на
небезпеку, волонтерам довелося діставатись на крайню позицію з вимкненими
фарами.
24 серпня в Авдіївці потрапили на святкування Дня Незалежності, де спільно з
місцевими мешканцями брали участь в
урочистому підняті Прапора України та
послухали виступи дитячих колективів.
Висловлюємо велику подяку волонтерському руху «Дівчата Рогані» Натальї,
Марії, Тетяні; патріоткам-пенсіонеркам
Учбового містечка ХНАУ Валентині,
Людмилі, Тетяні, Ользі, Любові; підприємцям Олександру, Павлу, Андрію;
громадським активістам Анжелі Дени-

сенко (HELP ARMY), Марині Поляковій
(«Укроп-холл»), Галині Ігнатовій, Альоні
Поляновській, Артему Палютіну колективу АРМІЯ SOS та усім, хто долучився
до спільної благодійної справи.
Для наших воїнів на передовій першочергово необхідні: засоби зв’язку,
маскувальні сітки, сокири, лопати, скоби, бензопили, інструменти, «клейонка»
(банери б/в), оптичні прилади, тепловізори, каремати, берці, медикаменти,
харчі тривалого зберігання.
Пораненим бійцям, які знаходяться на
лікуванні у Харківському шпиталі, потрібні: біла постільна білизна, сланці гумові (42-46 р.), одяг, труси-боксерки (4856 р.), футболки, господарське мило.
Хто бажає особисто передати
зазначені речі звертайтеся за
тел. 095-671-17-22 (Артем).
Хто бажає допомогти грошима на
придбання необхідних речей картка
Приватбанку № 5168 7572 6238 3203
(Кисіль Віктор).
Доки ми допомагаємо армії – армія
захищає наш мир!
Бережіть мир підтримуйте армію!
Марія Сазонова

“ПІАР” НА БЮДЖЕТІ

1 вересня 2017 р. депутат Харківської районної ради (фракція «Відродження»)
Юрій Костенко вручив під час лінійки учням Пісочинського колегіуму «по поручєнію Олега Алєксандровіча» два ноутбуки, очевидно, куплені за кошти селищного бюджету. І це при тому, що депутати райради від «Відродження» й Блоку Петра Порошенка виділили 2 млн грн облаштування пляжу зі шлагбаумом у
сел. Безлюдівка.
Оскільки 70% комп’ютерів у школах Харківського району технічно застарілі,
депутати фракції «Об’єднання «Самопоміч» запропонували ці 2 мільйони направити на закупівлю комп’ютерів. На жаль, «пляж у Безлюдівці» виявився для
провладних депутатів важливішим, аніж освіта дітей.
Звісно, подарувати на 1 вересня учням відро «безлюдівського піску» було б дивним,
то ж для «піару» використали ноутбуки, куплені за кошти пісочинського бюджету.

Депутат районної ради Артем Фисун
отримав скаргу від мешканців сел. Пісочин, які мешкають у будинку по вул.
Квартальна 9. Люди стверджують, що
вже більше місяця не відновлюється
дорожнє покриття навпроти першого
під’їзду. За результатами вивчення питання було направлене відповідне депутатське звернення до Пісочинської
с/р, в якому звернув увагу на проблему
й наслідки, які можуть статися через під- 31 серпня 2017 року на майдані Своботоплення підвального приміщення.
ди навпроти будівлі Харківської обласної державної адміністрації відбувся
Спортмайданчик
мітинг учасників бойових дій та власдля колегіуму
ників земельних ділянок, які вимагали
звільнити чиновників, котрі зловживаАртем Костецький направив депутатють службовим становищем та викориське звергення до Харківської РДА з
стовують свої посади з метою наживи.
прохання закласти кошти в бюджет на
Вимоги мітингуючих військовослужбовнаступну сесію для реконструкції спортців та мешканців Харківської області:
майданчику в Пісочинському колегіумі.
1. Звільнення начальника Головного
Орієнтовний обсяг необхідних коштів
управління Держгеокадастру в Харківській
близько 50 тис. грн.
області Оберемка Є. А.
Найбільша школа району повинна мати
2. Скасування Постанови Кабінету Міністрів
сучасний спортмайданчик, спортінвентар
України № 413 від 7 червня 2017 р.
та стадіон. Сподіваємося знайти підтрим3. Припинення зловживань службовим
ку в цьому питанні у місцевих мешканців,
становищем посадових осіб із боку керівчиї діти навчаються в цьому закладі.
ництва Держгеокадастру у Харківській
Здоров’я наших дітей - запорука сильобласті.
ної та успішної України в майбутньому!
4. Припинення видачі земельних ділянок
третім особам, які вже належать громаПрибирання нової школи дянам України.
5. Провести службове розслідування та
25 серпня представники «ГО-»Альтер- притягнути до відповідальності голову
натива», місцеві депутати і батьки школярів провели прибирання нової школи
сайт:
на м-ні “Мобіль”, оскільки будівельники
www.alternatyva-pisochyn.com.ua
не встигали весь обсяг робіт, щоб підготелефон:
тувати школу до 1 вересня.

МІТИНГ ПІД СТІНАМИ ХОДА ПРОТИ СВАВІЛЛЯ
ЧИНОВНИКІВ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

(099) 288-50-78

фото Василь Пономарьов

Сахновщинської РДА Котулу І.І., який
привласнив земельні ділянки, що повинні були виділенні учасникам бойових дій.
6. Притягнути до відповідальності
Кундрюкова Ю.В., начальника відділу
Держгеокадастру в Красноградському
районі, за участі якого земельні ділянки,
що повинні були бути виділені людям,
оформив на своїх рідних.
24 жовтня 2017 р. Володимир Гройсман
відсторонив від обов’язків голову Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.
Артем Фисун
Газета видається в межах проекту «Впливаємо про владу разом» за
підтримки фонду «Європейский фонд за демократію»

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 – 8000 прим. Поширюється безкоштовно.
Відповідальний за випуск: Шапарь С.М.

