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28 лютого відбулась XIV сесія Харківської районної ради VII скликання на 
якій депутат Артем Фисун («Об’єднання»Самопоміч») звернув увагу керів-
ництва Харківського району, що потрібно додатково в районному бюджеті 
передбачити кошти для будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу 
на м-ні «Мобіль». 19 квітня відбулась позачергова, XV сесія Харківської 
районної ради, на якій було виділено кошти на потреби розвитку Пісочина:
• 200 тис. грн. – субвенція Пісочинській с/р на придбання обладнан-
ня для нової школи на м-ні «Мобіль»;
• 5 млн. грн. – субвенція Пісочинській с/р для будівництва нової шко-
ли на м-ні «Мобіль»;
• 1 млн. грн. – на будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу 
на м-ні «Мобіль».
Депутат Харківської обласної ради Віктор Кисіль звернувся до голови Хар-
ківської ОДА з проханням виділити кошти із обласного бюджету для вчас-
ного завершення будівництва школи на м-ні «Мобіль».

Дмитро Куріло, депутат Харківської районної ради

ГРОШІ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІСОЧИНА

Не всі користуються інтернетом, 
але мешканці мають право знати, 
як почувають себе ті, кого вони 
обрали… 
Першим у нашій, тепер постійній, 
рубриці «Декларація Є!» став Ігор 
Іванович Тараненко, депутат Пісо-
чинської селищної ради, який до 
середини 2016 р. був директором 
КП «Пісочинське ВУЖКГ». На цей 
час Ігор Іванович є фізичною осо-
бою-підприємцем, який обслуговує 
житлові будинки тільки вже на 
комерційній основі. 
Отже, Ігор Іванович Тараненко 
мешкає з дружиною, Тараненко 
Іриною Касимівною, та двома донь-
ками. Він має у власності земельну 
ділянку в сел. Пісочин загальною 
площею 1188 м² (з 21.07.2009 р.), 
квартиру в сел. Пісочин загальною 
площею 67,8 м² у спільній власності 
з Тараненком І.Ю. (з 19.01.2001 р.).  
У 2016 р. родина Тараненків прид-
бала автомобіль Toyota RAV4 2013 
р.в. за 550 000 грн. Власником авта 
стала дружина – Тараненко Ірина.
За півроку, протягом яких Ігор Іва-
нович працював керівником Пісо-
чинського КП, він отримав 67492 
грн., що складає приблизно 11000 
грн. на місяць. Зауважимо, що двір-
ники та інші співробітники у той же 
час отримували близько 1200 грн. 
на місяць. 
Після того як Ігор Іванович став під-
приємцем та обслуговує мешканців 
селища, його дохід від підприємни-
цької діяльності склав 896 066 грн.
У дружини Ігоря Тараненка, яка 
й досі працює в КП «Пісочинське 
ВУЖКГ» та, одночасно, у ФО-П Тара-
ненко І.І. дохід за рік складає  53 061 грн. 
та 7 555 грн. відповідно.
Ігор Іванович Тараненко має на ра-
хунку в банку 90 189 грн. та трохи 
готівки – 10 000 грн.

Станіслав Шапарь, голова ГО 
«Пісочинська альтернатива»

24 апреля 2017 г. в Песочинском 
поссовете состоялся круглый 
стол с перевозчиками, осу-
ществляющими перевозки по 
маршрутам: Харьков – Песочин 
(Мобиль)», «Харьков – Песочин 
(Надия)», «Харьков – Песочин 
(Станция ЖД)», «Харьков – Пе-
сочин (Надточии)», «Харьков 
– Рай-Еленовка» и «Мобиль 
– Надия». Участие в круглом 
столе приняли депутаты фрак-
ции «Объединение Самопомич» 
в Харьковском районном совете 
Дмитрий Курило и Артем Кос-
тецкий, председатель Песочин-
ского поссовета Олег Чернобай, 
депутат Песочинского поссове-
та Александр Тищенко. 
Хочу отметить, что активистами 
ГО «Песочинская альтернатива», 
ОО «Добра воля», ОО «Зеленый 
фронт», депутатами поселкового, 
районного и областного советов от 
политической партии «Объедине-
ние «Самопомич» и их помощника-
ми на протяжении всего последнего 
года проводилась систематическая 

работа по мониторингу техническо-
го состояния автобусов, опросы жи-
телей Песочина с целью изучения 
проблематики местных перевозок. 
При этом весной 2016 г. были про-
ведены три круглых стола в Харь-
ковском районном и Песочинском 
поселковом советах, подготовле-
но несколько депутатских запро-
сов, проводились консультации со 
специалистами, в результате чего и 
были сформированы вопросы, вы-
несенные на обсуждение.
К сожалению, вопросов очень много 
и далеко не все из них можно было 
разрешить в рамках одной встречи.
Из вопросов, которые положи-
тельно решились:
1.Бесплатная перевозка детей до-
школьного и школьного возраста в 
пределах Песочина как в рабочие, 
так и в выходные и праздничные 
дни, а также в Харьков в рабочие 
дни при наличии ученического би-
лета.
2.Наличие в салонах всех автобусов 
актуальных телефонов для связи с 
руководством предприятия, осу-
ществляющего перевозку.
3.Вынесение на сессию Песочин-
ского поссовета решения о компен-
сации перевозок льготного контин-
гента непосредственно и напрямую 
из бюджета Песочина.
4.Усиление контроля за техниче-
ским состоянием автобусов и марш-
руток, за состоянием водителей;
5.Неограниченное количество мест 
для «льготников» в автобусах.
6.Соблюдение расписания движения.
7.Регулярное проведение профи-
лактических бесед с водителями 
и кондукторами о недопустимости 
невежливого обращения к пассажи-
рам и быстрая реакция руководства 
предприятия-перевозчика на факты 
такого поведения.
Кроме того, на маршруте «Харь-
ков – м-н Мобиль»:
1.Обязательные остановки «Пол-

ПЕРЕГОВОРЫ С 
ПЕРЕВОЗЧИКАМИ

тавский шлях, 190» (как в одну, так 
и в другую сторону).
2.Введение в эксплуатацию туалета 
на конечной остановке «Мобиль».
3.Наличие минимум одного отве-
денного места для «льготников» в 
экспрессе «Харьков-Мобиль».
4.Дорожная разметка и установка 
знаков на конечной остановке «Мобиль».
5.Возобновление утренних автобу-
сов от сцены.
6.Введение «последнего» автобуса/
маршрутки с м-на «Мобиль» в Харь-
ков в 23-30 – 23-40 (решается).
7.Упорядочение движения экс-
прессов в плане запрета «добора» 
пассажиров по пути следования в 
случае заполнения всех мест для 
сидения;
8.Соблюдение расписания движе-
ния, указанного в паспорте маршрута.
На маршруте «Харьков – м-н Надия» 
уменьшение интервала движения 
автобусов в «часы пик» утром и ве-
чером с 20 минут до 15 минут.
На маршруте «Мобиль – Надия» 
обязательная длительная (1-2 мин) 
остановка на м-не Надия и введение 
(по согласованию с администраци-
ей Песочинской поликлиники) рей-
са от остановки «Поликлиника» в 
районе 17-00 – 17-30.
Обсуждались также вопросы, свя-
занные с перспективами развития 
перевозок после объединения Песо-
чинской громады: продление марш-
рута «Харьков – Рай-Еленовка» до 
Коротыча, введение новых маршру-
тов и продление старых, улучшение 
санитарного состояния автобусов 
на всех маршрутах, введение пере-
возок в правовое поле и т.п.
Благодарю активистов, помощ-
ников, коллег, председателя Пе-
сочинского поссовета и перевоз-
чиков за продуктивную работу 
и за надежду на позитивные 
перемены.

Дмитрий Курило, депутат 
Харьковского районного совета

Дмитро Куріло, 
депутат Харківської 

районної ради

«ДЕКЛАРАЦІЯ Є!»

Шановні пісочинці!
Запрошуємо Вас у суботу, 29 квітня о 9.00 

узяти участь у суботнику на території колишньої початкової 
школи (сел. Пісочин, вул. Полтавське Шосе, 159).

О 10.30 у сосновому бору м-н «Мобіль». Збір на вході в бір.
В рамка акції «Зробимо Україну чистою 2017»!

Будівництво школи м-н «Мобіль» 26 квітня 2017 року
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10 березня 2017 р. за ініціативи 
Станіслава Шапаря відбулася зу-
стріч активістів «ГО-«Альтернатива» 
Людмили Кісєльової, Олександра 
Тищенка, Марії Сазонової, Дмитра 
Куріла з працівниками та головою 
Пісочинської селищної ради. 
Учасники зустрічі обговорили важ-
ливі питання життя селища: розроб-
ка генерального плану Пісочина та 
стратегія розвитку селища, порядок 
та черговість будівництва й ремонту 
доріг, відсутність на сайті повної ін-
формації про роботу селищної ради 
та виконкому, розвиток інфраструктури… 
При цьому члени «ГО-«Альтернати-
ва» запропонували голові селищної 
ради допомогу в розробці та на-
повненні офіційного сайту, прове-
сти аналіз інфраструктури, зокрема 
доріг, також запропонували змінити 
пріоритети капітального будівни-
цтва: від ямкового ремонту перейти 
на будівництво нових доріг, троту-
арів, розробити комплексний план 
розвитку селища.
Як повідомив Станіслав Шапарь, 
пояснюючи причини проведення зу-
стрічі з керівництвом Пісочинської 
с/р, у першу чергу, потреба в зустрічі 
назріла давно – необхідно спільни-
ми зусиллями вирішувати проблеми 
селища, адже Пісочин – наш спіль-
ний дім. Дуже важливо вирішити си-
стемні та робочі питання розвитку 
селища на 5 – 10 років наперед, щоб 
кожен мешканець селища розумів, 
якою буде наша громада в найближчі 
роки.  
Селищний голова під час зустрічі 
заявив, що все може зробити, але 
потім, колись… Інколи складалося 
враження, що вирішення багатьох 
слів-обіцянок ховається десь у ту-
мані невизначеності… 
Наведемо два приклади.
Активісти запитали, яким чином визна-

чається пріоритетність будівництва та 
ремонту доріг?
Відповідь була наступною: «от зійде 
сніг і ми визначимо; ми ремонтує-
мо дороги, в першу чергу, ті, якими 
ходить громадський транспорт, діти 
ідуть до школи...». Отже, виходить, 
попереднього плану або немає, або 
це «державна таємниця». 
Думаємо, всі бачили, як і де ремон-
тують дороги, де ходить громад-
ський транспорт... У першу чергу, 
це стосується Ж/Д Пісочин, Рощі, 
Рай-Оленівки, м-ну Надія, вул. Ри-
жовської. І в той же час на вул. Клуб-
ній більше місяця  відкритий люк… 
Хто в селищі відповідає за відкритий 
люк на дорозі?!
Інший приклад – заступник селищ-
ного голови Валентина Чернопіщук 
поскаржилася, що в селищній раді 
немає працівника, який би займав-
ся адмініструванням інформаційної 
діяльності ради – розміщував усю 
необхідну інформацію на сайті, що 
Пісочинська с/р зобов’язана робити 
за чинним законодавством.
Це при тому, що зараз у селищній 
раді є працівник, який висвітлює 
діяльність ради на сайті та в соцме-
режах. Загальний фонд заробітної 
плати цього працівника складає 
близько 50 тис. грн. на рік. Тож, ми 
не бачимо причин, щоб не взяти 
на роботу ще одного працівника й 
покінчити з абсолютною непрозорі-
стю роботи селищної ради, якщо на-
явні співробітники не справляються 
з обсягом праці.
Від зустрічі з працівниками та голо-
вою селищної ради активісти винес-
ли основний висновок – керівництво 
селища вважає, що бюджет Пісочи-
на – це, фактично, їх особисті ко-
шти, якими вони розпоряджуються, 
як бажають.

Марія Сазонова 

ЗУСТРІЧ ІЗ КЕРІВНИЦТВОМ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

23 грудня 2016 р. Пісочинська с/р 
затвердила бюджет селища на 
2017 р.:
доходи – 50 млн. 897 тис. 675 грн.;
видатки – 49 млн. 38 тис. 675 грн.
Найбільше коштів до бюджету Пісо-
чинської с/р у 2017 р. планується от-
римати від акцизу з реалізації підак-
цизних товарів – це 14 млн. 400 тис. 
грн., єдиного податку – 12 млн. 505 
тис. грн., земельного податку з юри-
дичних та фізичних осіб – 11 млн. 86 тис. грн.
Доходи від податку на нерухоме 
майно складуть 1 млн. 139 тис. грн., 
орендна плата з фізичних та юридич-
них осіб – 2 млн. 432 тис. 400 грн., доходи 
від податку на прибуток підприємств 
– 10 тис. грн., рентна плати за 
спеціальне використання лісових 
ресурсів – 36 тис. 800 грн., екологіч-
ний податку – 35 тис. грн.
Неподаткові надходження складуть 
1 млн. 807 тис. 400 грн. Із них:
• адміністративні збори та платежі, 
доходи від некомерційної господар-
ської діяльності 335 тис. 800 грн.;
• інші неподаткові надходження – 
190 тис. грн.;
• власні надходження бюджетних 
установ – 1 млн. 281 тис. 600 грн.
• Заплановані кошти від продажу 
землі – 150 тис. грн.
Також заплановано отримання суб-
венції з районного бюджету в розмірі 
– 7 млн. 296 тис. 75 грн. Очевидно, 
ця сума зміниться у бік зростання, 
бо необхідно буде залучати додат-
кові кошти для будівництва школи 
на м-ні «Мобіль».
Найбільші витрати у 2017 році за-
плановані у напрямку видатків - 
«Освіта». Це 11 млн. 86 тис. 175 грн., 
з яких 5 млн. 625 тис. 700 грн. – за-
плановані видатки на оплату праці 
працівників дошкільних навчальних 
закладів (ДНЗ); 1 млн. 409 тис. 400 грн. 
планується витратити на комуналь-
ні послуги та енергоносії дитсадків; 
1 млн. 281 тис. 600 грн. – на харчу-
вання дітей дошкільного віку; 2 млн. 
599 тис. 475 грн. – на видатки спо-
живання та розвитку; 170 тис. грн. 
– планується витратити на надання 
позашкільної освіти.
«Житлово-комунальне господар-
ство» – не менш затратна стаття ви-
датків для пісочинців, ніж дошкільна 
«Освіта». У 2017 році вона досягла 
10 млн. 772 тис. 300 грн.:

БЮДЖЕТ ПІСОЧИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  на 2017 рік

25-26 березня 2017 р. у сел. Пісочин 
відбулася висадка дерев в сосново-
му бору. 
У заході взяли участь депутати Хар-
ківської районної ради Артем Кос-
тецький, Дмитро Куріло та Артем 
Фисун, які спільно з місцевими ак-
тивістами пересадили близько 150 
ялинок та висадили близько 200 
берізок та горобин.

1.благоустрій селища –  6 млн. 540 тис. 
300 грн., із них 3 млн. 129 тис. 600 грн. 
– комунальні послуги та енергоносії; 
489 тис. 100 грн. – оплата праці робітників 
відділу благоустрою; 2 млн. 921 тис. 
600 грн. – видатки споживання та 
розвитку
2.забезпечення надійного та безпе-
ребійного функціонування житло-
во-експлуатаційного господарства 
– ще  2 млн. 900 тис. грн.
3.розвиток установ та організацій 
житлово-комунального господарства – 
1 млн. 140 тис. грн.;
4.забезпечення функціонування во-
допровідно-каналізаційного госпо-
дарства – 192 тис. грн.
За статтею «Будівництво» цього 
року планується витратити з місце-
вого бюджету 9 млн. 300 тис. грн. 
Це: 5 млн. грн. – будівництво школи 
у м/р «Мобіль»; 3 млн. грн. – будів-
ництво фізкультурно-оздоровчого 
комплексі; 694 тис. 375 грн. – рекон-
струкція вуличного освітлення; 405 
тис. 625 грн. – виготовлення проек-
тно-кошторисної документації з ре-
конструкції ДНЗ №3; 200 тис. грн. – 
виготовлення проекту з будівництва 
басейну. 
На ремонт та будівництво доріг цього року 
планується витратити 6 млн. 364 тис. 500 грн.
Утримання Пісочинської селищної 
ради в 2017 р. обійдеться пісочин-
цям у 4 млн. 594 тис. 100 грн.: 2 млн. 
829 тис. 500 грн. – заробітна плата 
голови та працівників апарату; 174 
тис. 300 грн. – комунальні послуги 
та енергоносії; 1 млн. 590 тис. 300 грн. 
на споживання та розвиток. 
Видатки на соціальний захист 
населення –  2 млн. 60 тис. грн., 
на оздоровлення та відпочинок 
дітей – 198 тис. грн.
На культуру і мистецтво –2 млн. 380 тис. 
900 грн.; на фізкультура і спорт – 
200 тис. грн.
Пожежна охорона – 759 тис. грн.
На виконання програми соціаль-
но-економічного розвитку територій 
планується витратити 188 тис. 700 грн.
На охорону та раціональне викори-
стання  природних ресурсів – 35 тис. грн. 
Близько 1 млн. 100 тис. грн. – не-
розподілені видатки, не віднесені до 
основних груп.
Усі видатки упродовж року можуть 
коригуватися, оскільки на цей час є 
певні проблеми з державним фінан-
суванням школи на м-ні «Мобіль».

Станіслав Шапарь

Висадка дерев

1 грудня 2016 р. відбулося засіданя 
постійної комісії з питань регламен-
ту, депутатської діяльності, місцево-
го самоврядування, законності, бо-
ротьби з корупцією та злочинністю, 
зв’язків з об’єднаннями громадян 
Харківської районної ради, на якому 
було розглянуте питання загострен-
ня криміногенної ситуації в районі. 
Голова комісії – Артем Фисун. За 
результатами роботи комісії було 
прийняте рішення про створення 
робочої групи з питання покращення 
громадської безпеки в Харківському 
районі. 
9 лютого 2017 р. у Харківській рай-
раді (м. Харків, вул. Григорівське 
шосе, 52) відбулося засідання ро-
бочої групи з вироблення комплексу 
заходів та пропозицій щодо змен-
шення кількості правопорушень 
на території району. Також були 
надіслані звернення головам місь-
ких, селищних та сільських рад Хар-
ківського району щодо врахування 
пропозицій робочої групи. 
28 лютого 2017 р. відбулася XIV 
сесія Харківської районної ради VII 
скликання, під час якої Артем Фисун 
звернувся до керівництва району 
з проханням підтримати пропози-
ції, розроблені робочою групою для 
врахування інтересів громад, та ви-
ділити бюджетні кошти для населе-
них пунктів, які не мають коштів на 
цю програму.

Дмитро Кісєльов

РОБОЧА ГРУПА З ПИТАННЯ 
БЕЗПЕКИ В ХАРКІВСЬКОМУ 

РАЙОНІ

ДОПОМАГАЙ ТИМ, ХТО 
ПОТРЕБУЄ! 

16 березня 2017 р. Артем Фисун 
(«ГО-«Альтернатива») спільно із 
Сергієм Тимохіним (ГО «Східний 
корпус») у межах програми «Допо-
магай тим, хто потребує» передали 
діткам Парасковіївської школи-ін-
тернату (Донецька обл.) іграшки від 
Тетяни Бідняк («Об’єднання «Само-
поміч»), сироп від кашлю від отця 
Ігоря (Українська православна церк-
ва Київського патріархату) та одяг 
від БФ «Щасливий дім» (cел. Пісо-
чин).
Дякуємо всім, хто долучився до до-
помоги дітям.

21 березня 2017 р. у Шелестівсько-
му НВК (Харківська обл., Коломаць-
кий р-н) встановлено меморіальну 
дошку воїну 17-го батальйону 57-ої 
ОМБР Юрію Литвиненку, який за-
гинув під час російсько-української 
війни. 
Юрій, був щирою, відкритою люди-
ною, мав роботу, яка його добре за-
безпечувала, але в лиху для країни 
годину одразу прийняв важливе рі-
шення й став до лав Збройних сил 
України, щоб захистити український 

УШАНУВАЛИ ПАМ’ЯТЬ

народ. Службу ніс сумлінно та від-
дано, як це й мав робити справжній 
професіонал своєї справи. 
Добре ім’я побратима вшановували 
бойові друзі, волонтери, представ-
ники влади, рідні та знайомі. 
Участь у вшануванні пам’яті взя-
ли депутати від ПП «Об’єднання 
«Самопоміч» Артем Фисун, Вікторія 
Мілютіна та Олексій Бабешко. 

Вічна пам’ять герою!

Станіслав Шапарь,
голова «ГО-Альтернатива»

Будівництво ФОК м-н «Мобіль»
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26 березня 2017 р. мешканці мікро-
району «Мобіль» сел. Пісочин, які 
проживають у будинку в-ді Набе-
режний, 13, виявили перед третім 
під’їздом розкреслений крейдою 
план із реконструкції козирку та 
парадного входу  у під’їзд. 
У результаті проведеного розслі-
дування мешканці довідалися, що 
під’їзд підлягає переплануванню та 
реконструкції для подальшого там 
розміщення торгівельного примі-
щення. Така свавільна реконструк-
ція викликала обурення, тому вони 
скористалися своїми законними 
правами й письмово звернулися до 
голови Пісочинської с/р Олега Чер-
нобая та депутата від їх будинку 
Віри Малінкіної з проханням обґрун-
тувати законність даних дій. 
27 березня 2017 р. одразу після по-
дачі письмового звернення до Пісо-
чинської с/р, близно 10:00, у той час, 
коли більшість мешканців знаходи-
лася на роботі, біля будинку активно 
розгорнулася робота з «реконструк-
ції» – перед під’їздом було видовба-
но два глибоких отвори, встановлені 
металеві стовпи та підготовані бу-
дівельні матеріали. 
Коли мешканці поцікавилися в бу-
дівельника дозвільними докумен-
тами, той відразу викликав госпо-
дарку – приватного підприємця. 
Вона розповіла, що документи є в 
наявності, але знаходяться в Ігоря 
Тараненка. У процесі спілкування 
із приватним підприємцем мешкан-
ці домовилися про зустріч на 18:00, 
куди повинні були прийти місцевий 
депутат, селищний голова та сам 
Ігор Тараненко. 
На жаль, увечері чиновники не з’я-
вилися до мешканців, а підприємець 
документів не надав. Тож мешканці 
не розгубилися й викликали поліцію. 
Правоохоронці, які прибули на місце 
події, зафіксували пошкодження ас-
фальтного покриття тротуару. Також 
було укладено протокол зборів меш-
канців будинку. 
Сподіваємося, що наступного разу 
місцеві чиновники перед тим, як на-
бивати свої кишені чужим майном, 
запитають, у людей чи потрібні їм 
нові «торгівельні точки» замість 
під’їзду. Ініціативна група

30 березня 2017 р. депутати Хар-
ківської обласної ради від «Об’єд-
нання «Самопоміч» Тетяна Бідняк, 
Виталій Бушковский та депутат 
Харківської районної ради Ар-
тем Фисун відвідали м. Балаклія 
щоб на місці подивитися, як іде 
ліквідація наслідків надзвичай-
них подій на військових складах. 
Балаклія зустріла стійким запахом 
диму й сажі. Проте центр міста живе 
своїм звичним життям, хоча при 
спілкуванні з людьми помітно, що 
вони пережили надзвичайну подію. 
Найбільших ушкоджень зазнало 
селище Нафтовик, розташоване 
поряд із військовими складами, де 
сталися вибухи. Воно справляє по-
декуди гнітюче враження – розбиті 
вікна, вибиті двері, лоджії переваж-
но розбиті, у деяких будинках і досі 
немає газу. 
У розмовах люди скаржилися, що 
не мають інформації, що пізно дали 
сигнал для евакуації, що єдина 
служба, яка здійснила повний обхід 
помешкань, – це СБУ. Також люди 
скаржилися, що немає комісії, яка 
обстежує матеріальні збитки. Крім 
того, в магазинах Балаклії бракува-
ло будівельних матеріалів, гострою 

була потреба в склярах. 
На вул. Арсенальній, 27, що знахо-
диться безпосередньо на території 
військової частини, вигоріли дві 
квартири. Загалом у двох будинках 
по вул. Арсенальній, 27-28, близько 
150 квартир, в яких, фактично, всі 
вікна й частина дверей потребува-
ли заміни. На цей час заміна вікон в 
обох будинках проведена. 
31 березня 2017 р. за ініціативою 
депутатів фракції «Об’єднання «Са-
мопоміч» відбулася позачергова 
сесія Харківської обласної ради, під 
час якої на ліквідацію наслідків над-
звичайної ситуації було направлено 
100 млн. грн. коштів із державного 
бюджету та 10 млн. грн. – із облас-
ного. Попередньо, завдані збитки ін-
фраструктурі та мешканцям оціню-
ються майже в 300 млн. грн. 
Станом на цей час працює штаб із 
надзвичайних ситуацій, який коор-
динує роботу бригад, що проводять 
відновлювальні роботи, готує кошто-
риси, проводить прийом громадян, 
розробляє документацію для Міні-
стерства регіонального будівництва. 
Зараз активно й досить організова-
но проводиться ремонт та заміна 
вікон, бригади будівельників прово-
дять відновлення дахів на будинках.
Частина мешканців незадоволені 

обсягом отримуваної інформації про 
можливість грошової компенсації за 
втрачене майно. На жаль, цей час 
немає розуміння, як будуть відшко-
довані пошкодження, вчинені всере-
дині помешкань, як будуть відшко-
довані збитки, завдані приватному 
сектору. Підприємцям і фермерам, 
майно яких було пошкоджене вна-
слідок вибухів на військових скла-
дах, пропонують судитися з Міні-
стерством оборони. 
Крім того, існує проблема ремон-
ту відомчих будинків, які не можна 
ремонтувати за кошти державно-
го бюджету, а іншої процедури не 
розроблено. У деяких будинках 
барачного типу вибуховою хви-
лею пошкоджено стіни, що можуть 
будь-якої миті зруйнуватися. Такі 
будинки ремонтувати не можна й іс-
нує гостра необхідність відселення 
мешканців, але кошти резервного 
фонду на це не передбачені…
Фракція «Об’єднання «Самопоміч» 
Харківської обласної ради зверну-
лася до Верховної Ради та Уряду 
України щодо виділення додаткових 
коштів та розробки окремої проце-
дури, яка б дозволила вирішити про-
блеми мешканців Балаклії. 

Віктор Кисіль, депутат 
Харківської обласної ради

БАЛАКЛІЙСЬКА ТРАГЕДІЯ

ЧЕРГОВЕ СВАВІЛЛЯ 
МІСЦЕВОЇ ВЛАДИ

Вельмишановні хлопці та дівчата!
Звернутися до вас я хотіла би з та-
ким питанням, бо більшість з вас 
має або здобуває юридичну освіту. 
То, може, ви мені відповісте і розт-
лумачите, як так воно виходить в на-
шому селищі, що масово проводить-
ся приватизація власних земельних 
ділянок із порушенням закону? 
Масово зверталися й звертаються 
мешканці Пісочина в суди за прав-
дою по цьому питанню? Хто відшко-
дує затрати матеріальні й моральні, 
які несуть люди?! З чиєї вини?! Чому 
безкарно і безвідповідально пору-
шуються права власника, людини?!
А скільки таких, що просто махнули 
рукою, втративши надію в судах від-
стояти справедливість і законність, 
змирилися з нахабством і невіглаством.
Пишу вам з надією, що мій факт на-
сторожить і попередить можливих 
жертв антинародної влади.
А суть в тому, що мій сусід, який 
мешкає в сел. Пісочин по вул. Пар-
ковій, 6 – Шаповал Г.І., придбавши 
це помешкання по сусідству з нами, 
став активно захоплювати частину 
нашої земельної ділянки, порушую-
чи межу, користуючись нагодою на-
шої відсутності вдома. Також закрив 
доступ для п’ятьох сусідів до спіль-
ної криниці, викопаної на спільній межі.
Із цього приводу зверталися ми і до 
Пісочинської селищної ради і до то-
вариських сусідів. Маємо протокол 
земельної комісії, яка підтверджує 
захоплення Шаповалом Г.І. части-
ни нашої землі. Маємо і рішення 
виконавчого комітету Пісочинської 
селищної ради з висновком: «відно-

вити межі земельної ділянки, згідно 
квартальної зйомки». Та в свій час, 
маючи матеріальні труднощі, ми не 
звернулися до суду, а виявляється, 
що тільки так можна було відновити межу.
Скориставшись нагодою приватизу-
вати земельну ділянку, Шаповал Г.І. 
приватизував і земельну ділянку ра-
зом із захопленою в нас частиною землі.
Почувши від людей, що Шаповал Г.І. 
хоче приватизувати земельну ділян-
ку, я зверталася двічі до голови Пі-
сочинської селищної ради, на той 
час – Чернобая О.В. Вказувала в 
заявах на багаторічний конфлікт та 
додавала копії протоколу земельної 
комісії й рішення виконавчого комі-
тету Пісочинської селищної ради 
на підтвердження, що суперечка за 
землю – не безпідставна.
Та голова Пісочинської селищної 
ради Чернобай О.В. проігнорував 
моє звернення й дав згоду на таку 
приватизацію. Користуючись пра-
вом, він підписує акт узгодження 
за другу сусідку, яка теж не давала 
згоди на приватизацію Шаповалу Г.І. 
А мене як сусідку взагалі вирішили 
виключити із списку акту узгоджен-
ня меж, хоча мені належить 59/100 у 
домоволодінні буд. № 4 по вул. Пар-
ковій і моя особиста ділянка межує з 
ділянкою Шаповала Г.І. з двох сторін 
його ділянки. У плані ж акту  узгод-
ження на місці моєї власності підпи-
сали зовсім других сусідів, буцімто 
це їхня власність. Отак-то буває.
Тепер хочеться запитати, звернув-
шись до місцевої влади за поро-
зумінням і захистом: чому ми повин-
ні чекати якогось «подвоха», афери, 
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нахабства; чому, навіть при тому, що 
зверталая увага влади на протиза-
конні порушення, не було прокон-
трольовано на рівні влади цей факт 
«приватизації».
Виходить, за бажанням можна на-
писати кого завгодно і що завгодно? 
Хто відповідає за цей процес?! Чому 
безкарно все сходить з рук?!
Звичайно, я була впевнена, що Чер-
нобай О.В. призупинить цей процес 
приватизації і візьме під свій 
контроль. Та зась!!!
Я із жахом дізнаюся, що здійснена 
ця приватизація за згодою і підписом 
Чернобая О.В. вже багато років тому.
Я знаю, що право вирішувати кон-
флікти має місцева влада, і Черно-
бай О.В. користуючись цим правом, 
не намагався розв’язати цей кон-
флікт, а ще більше загострив.
Рішенням суду Харківського району 
на цей час скасовано таку «при-
ватизацію», та я стою зараз перед 
не менш складним вирішенням пи-
тання – відновлення справедливої 
межі, згідно технічного плану й рі-
шення суду, який затвердив право 
користування земельною ділянкою 
згідно технічного плану.
Та з такою протизаконністю, 
аморальністю і нахабством 
треба «вухо» і «око» тримати 
«гостро».
Сподіваюся на підтримку й до-
помогу в подальшому вирішенні 
справедливо цього питання.
А людям нашим скажу: «Довіряй 
– але перевіряй».

З повагою, Галина Михайлівна,
мешканка сел. Пісочин

Релігійна організація «Релігійна 
громада Св. Василія Великого Хар-
ківської Єпархії УПЦ КП» розпочи-
нає розбудову Храму «Св. Василія 
Великого» за адресою: Харківський 
р-н, с. Мовчани, 65А. 
Громада запрошує долучитися усіх 
віруючих та активних людей до бу-
дівництва Храму, який очолює ве-
теран АТО,  мета якого підтриму-
вати воїнів та їх родини щоденно в 
молитвах,  духовному особистому 
супроводі, в виховній діяльності та 
соціальному служінні, допомозі всім 
нужденним.
Храм «Св. Василія Великого» по-
требує Вашої підтримки та допомо-
ги, для будівництва потрібні кошти, 
будівельні матеріали, працівники.
Реквізити для допомоги коштами 
Храму: 
ЄДРПОУ 411 61 391; МФО 351 533 
рахунок 2600 605 225 0542, або кар-
та 5169 3305 1169 6970
 ПАТ «ПРИВАТБАНК», м. Харків, на 
ім’я Леп’як  Василій Юрійович
 Контакти керівника Леп’яка  Василія 
Юрійовича:
+380999541781; +380967839040; 
Пошта: Basil.lepyah@gmail.com

Віктор Кисіль
депутат Харківської обласної ради

Будівництво храму



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.

4 Альтернатива

сайт:
www.alternatyva-pisochyn.com.ua

телефон: 
(099) 288-50-78

У СВЯТО ВЕСНИ ТРІШКИ ТЕПЛА 
ДЛЯ ЛІТНІХ ЖІНОК! 

8 березня 2017 р. із благословен-
ня єпископа Харківського та Бого-
духівського Митрофана відділ бла-
годійності та соціального служіння 
Харківської єпархії УПЦ Київського 
патріархату та фонд «Eleos-Kharkiv» 
за участі депутата Харківської рай-
онної ради Артема Фисуна були пе-
редані ходунки жінкам, які їх дуже 
потребують!

19 березня 2017 р. до патрульних 
рибохорони надійшла інформація 
про встановлені поблизу хутора 
Надточії на р. Уди сітки. 
Тож рибохорона селища вийшла на 
перший свій рейд у цьому сезоні. 
Інформація про сітки виявилась 
хибною. Можливо, що їх і ставили 
декілька діб тому, в перші дні після 
сходу криги з річки. 
Рибний патруль робить зараз кон-
трольний заплив по всьому пери-
метру водосховища. Поки сіток не 
виявлено... 
Звертаємось до мешканців сели-
ща, особливо до рибалок, із пропо-
зицією співпраці: повідомляйте про 
порушення правил лову та заборо-
нені засоби лову за тел. 0503025258 
Патрулюємо далі!

25 лютого 2017 р. у приміщенні Пісо-
чинської селищної бібліотеки відб-
увся захід «КОЖНОМУ МИЛЕ ЙОГО 
СЛОВО РІДНЕ», присвячений Між-
народному дню рідної мови. 
Із вступними словами виступили 
депутат Харківської районної ради 
Артем Фисун та директор Пісочин-
ської бібліотеки Валентина Ільїна. У 
межах заходу учасники обговорили 
стан сучасної української мови. 
Під час зустрічі український поет 
Олександр Євтушенко презентував 
власні нові твори, а інші учасники 
збрання прочитали свої улюблені 
вірші. 
Організатори заходу – Пісочинська 
селищна бібліотека, «ГО–«Альтер-
натива»», літературний клуб «Ри-
жовський парк» (Народна богема).

16-18 березня 2017 року Артем Фи-
сун  («ГО-«Альтернатива») спільно 
із Сергієм Тимохіним (ГО «Східний 
корпус») відвідали військовослуж-
бовців Збройних сил України. На 
передову лінію оборони військо-
вослужбовцям передали військо-
ве спорядження, тактичні рукавич-
ки, акумулятор, господарчі товари, 
«клейонку», інструменти, запасні 
частини, маскувальну сітку, бане-
ри, предмети побутового характеру, 
смаколики, консервацію, ліки, ноші 
для поранених, продукти харчуван-
ня. 
Для придбання необхідних речей 
було зібрано 8150 грн.
Висловлюємо велику подяку депу-
татам; Артему Костецькому, Дми-
тру Курілу, Олександру Шмиголю, 
підприємцям Саакяну А.С., Павлу, 
Віталію та Олександру, групі «Маску-
вання для АТО» («Просвіта»), во-
лонтерській мережі «Вільні люди», 
колективу Мереф’янської ЗОШ №1, 
представникам Української право-
славної церкви Київського патріар-
хату та всім, хто долучився до спіль-
ної благодійної справи.
Для наших воїнів на передовій пер-
шочергово необхідні: засоби зв’язку, 
бензопили, інструменти, «клейонка» 
(банери б/в), оптичні прилади, те-
пловізори, термоси, спальники, ка-
ремати, берці, медикаменти, харчі 
тривалого зберігання.
Пораненим бійцям, які знаходяться 
на лікуванні у Харківському шпиталі, 

потрібні: біла постільна білизна, 
сланці гумові (42-46 р.), теплий одяг, 
труси-боксерки (48-56 р.), футболки, 
господарське мило, мобільні телефони.
Хто бажає особисто передати зазна-
чені речі звертайтеся за тел. 095-671-17-22 
(Артем)
Хто бажає допомогти грошима на 
придбання необхідних речей картка 
Приватбанку No5168 7572 6238 3203, 
Кисіль Віктор
Доки ми допомагаємо армії – ар-
мія захищає наш мир! Бережіть 
мир допомагайте армії!

Анатолій Мотчаний

РИБОХОРОНА ПРАЦЮЄ! ЛІТЕРАТУРНИЙ ВЕЧІР

Видатки Пісочинської селищної ради 
за лютий та березнь місяці 2017 рік

Будівництво 6246483,59
ТОВ "Сталькон-
струкція ЛТД"

5266515,76 Оплата за будівництво школи у м-н Мобіль

ТОВ "Строй Інжінірінг 
Девелопмент"

699000,00 Оплата за будівництво фізкультурно-оздо-
ровчого комплексу на м-ні Мобіль

ПП "Кварц М" 233681,66 Оплата за розробку проекно-кошторисної 
документації на будівництво басейну на 

м-ні Мобіль
ТОВ ТК "НЕО" 47286,17 Оплата за виконання ескізного проекту 

будівництва басейну на м-ні Мобіль

Утримання доріг 418500,2
ФОП Онопрієнко О.В. 191057,00 Оплата за послуги з використання будівель-

ної техніки та зимове утримання авто-
мобільних доріг (посип.пісч.-сольов.суміш.)

ТОВ "Фірма "ВІКТОР" 83623,2 Зимове утримання автомобільних доріг 
(посип.піщ.-сол.суміщ.) 

ТОВ"УМІТ" 54180,00 Зимове утримання автомобільних доріг 
ФО-П Саакян А.С. 10200,00 Оплата за прибирання снігу
СПДФО Кощій В.П. 79440,00 Послуги автотранспортної техники 

(очищення від снігу) 

Освітлення 124266,38
ФОП Мінченко С.В. 44389,58 Ремонт мереж освітлен.вул.Молодіжна,2а  

ТОВ "АС" 79876,8 Ремонт мереж вуличного освітлення  
Прибирання селища 80844,85

ФО-П Сегеда О.М. 77874,85 Очищення тротуарів, доріжок від снігу, 
очищення урн, прибирання територій, вивіз 

твердих побутових відходів
ФО-П Куличенко В.О. 2970,00 Вивіз ТПВ 

Потреби селищної ради 81376,82
ФОП Почепецький Д.І. 27963,00 Комплектуючі до орг.техніки 

ФО-П Добров Л.Д. 3470,00 Технічне обслуговування і ремонт офісної техники 
ПАТ "ХАРКІВ -АВТО" 15943,82 Ремонт та технічічне обслуговування автомобілів 
ФО-П Демченко О.М. 22000,00 Оплата за бензин А-92

ТОВ "ЮК "ВЕК 
ЛЕГАЛ ГРУП"

10000,00 Оплата за юридичні послуги

ФО-П Хамаха Д.В. 2000,00 Оплата за консультацію по роботі з ПЗ 1С
Проведення заходів 66254,00

ФОП Кравченко С.П. 8500,00 Продукти харчування для проведення захо-
ду 28-й річниці виводу радянських військ із 

Демократичної республіки Афганістан
ФО-П Валентьев М.Ю. 15975,00 Оплата за м`ячі футбольні та волейбпльні 

для організації та проведення заходів з 
фізичної культури і спорту 

ФО-П Солошенко Д.О. 11180,00 Оплата за футбольну форму для організа-
ції та проведення заходів з фізичної культу-

ри і спорту 
СПДФО Мороз Ю.О. 8654,00 Оплата за товар для проведення заходів до 

дня закоханих
ФО-П Кононенко М.М. 6580,00 Оплата за цукерки для организації та проведення 

заходів присвяченого Дню працівника ЖКГ
ФО-П Воскобойник О.О. 4650,00 Оплата за приз для организації та прове-

дення заходів В кулісах душі
ПФ "Гранд" 2355,00 Статуетки для организації та проведення 

заходів В кулісах душі
СПДФО Мороз Ю.О. 3000,00 Подарунки для организації та проведення 

масових заходів проводи Масляни
ФО-П Чорний В.О. 2750,00 Оплата за автотранспортні послуги з оргіні-

зації заходів за участю аматорських колек-
тивів Пісочин

ФОП Оніщенко М.В. 1070,00 Афіши для організації та проведення 
заходів з фізичної культури і спорту та дня 

закоханих
ФО-П Кононенко О.П. 1540,00 Продукти харчування організація та прове-

дення спортивних заходів 

Потреби селища 42561,00
ПМП "ВЕЛА" 10350,00 Плита електрична ПЕ 4 Н 

ФО-П Чорний В.О. 9200,00 Оплата за транспортні послуги з оргінізації за-
ходів пільгового перевезення дітей шкільного віку 

КП"Центр повод-
ження з тваринами"

12480,00 Відлов безпритульних тварин 

ФОП Онопрієнко О.В. 5076,00 Послуги з викор.будівел.техніки, 
перевезення вантажів 

ТОВ "ІНТЕЛЕКТ 
УКРАЇНА"

2300,00 Світильники світлодіодні ITW SYSTEMS 
PARK LED-75W/840-I/C-01 

ФОП Мартем`янов 
О.М.

4848,00 Оплата за воду питну очищену «Аква Дива»

КП"ВІНсантехнік" 77185,83 Ремонт та технічне обслуговування систем 
газопроводу у лютому 

ФО-П Кононенко М.М. 328787,94 Оплата за продукти харчування для за-
кладів освіти

ВОЛОНТЕРСЬКІ БУДНІ

СКВАЖИНЫ, КОЛОДЦЫ 
(новые, благоустройство, 

чистка, углубление)
Сливные ямы. Приямки. Насосные 
станции. Проведение автономного 
водопровода, канализации в дом и 
по дому. Полив. Отопление. Ремонт 
насосных станций, бойлеров, кот-
лов, газовых колонок. 
И другие строительные услуги. 
Сайт: vodavdome.uaprom.net 
Телефон - 066-75-28-059

ОБЕРЕЖНО, ГАЗ! 
Шановні мешканці! 
У разі виникнення витоку газу в по-
буті або в разі виникнення питань 
щодо роботи газового обладнання, 
звертайтеся за тел.: 742-79-91 або 104.

(офіційні проплати згідно портала Е-ДАТА)


