
Альтернатива
www.alternatyva-pisochyn.com.ua

Перше
Ми знаємо, що таке відповідальність. 

Ми знаємо, що таке праця. Ми знаємо, що 
таке солідарність і взаємодопомога. Ми 
знаємо, що таке війна, й тому ми  усвідом-
люємо ціну миру!

Ми – представники середнього кла-
су: громадські активісти, волонтери, воїни 
АТО, юристи, науковці, підприємці.

Ми ті, хто кожен день входить до універ-
ситетської аудиторії, створює робочі місця, 
допомагає армії, пліч-о-пліч на передовій 
захищає незалежність і цілісність України. 
Ми не брешемо і не ховаємо свої обличчя, 
не приховуємо свої біографії. Нас не обду-
рити і не купити. За минулі роки ми навчи-
лися відчувати плече друга й розпізнавати 
ворога. Наша історія – це історія людей, які 
довели, що чесна праця, малі справи, згур-
тованість і відповідальність можуть змінити 
світ на краще.

Наша історія – це вісім років роботи 
«ГО-«Альтернатива»» в Пісочині, Харківсь-
кому районі та області, де ми боремося зі 
злодійкуватими чиновниками і робимо кон-
кретні справи, які можна побачити.

Наше завдання – не дати повернути 
країну в минуле й вирішити проблеми, що 
накопичувалися в селищі десятиліттями – 
побудувати школи, дитячі сади, створювати 
нові робочі місця й комфортні умови життя.

Наші цінності – вільні, впевнені, само-
стійні люди в сильній і мирній країні. Сьо-
годні всі ми разом закладаємо фундамент 
громадянського суспільства в Україні!

Друге
Одного разу ми змінили своє власне 

життя, взяли його в свої руки, повірили в 
себе, об’єдналися й зрозуміли, що разом 
ми – сила. Це наше селище й наша земля. 
Досить її розкрадати. Корупція вбиває лю-
дей. Продажні чиновники знищують долі, 
знищують людські зусилля й чесний бізнес, 
залишають на волі високопоставлених не-
гідників. Чинуші-хабарники старого гарту 
традиційно принижують українців, ігнору-
ють десятиліттями потреби й біди наших 
земляків-пісочинців.

«Альтернатива» разом з «Об’єднанням 
«Самопоміч» іде на перші вибори об’єдна-
ної територіальної громади Пісочинської 
селищної ради, тому що ми точно знаємо, 

1961 р.н., неповна вища освіта, технік-ме-
ханік з ремонту автомобілів, приватний 
підприємець (1999-2017), депутат Пісо-
чинської селищної ради (2005-2010), ак-
тивіст «ГО – «Альтернатива».

Представники «ГО-«Альтернатива», які беруть участь у виборах 29 квітня 2018 року
до Пісочинської селищної ради

Шановні пісочинці!
Щиро вітаємо Вас із Великоднем!  Смачної паски й Божої ласки!

29 квітня 2018 р. відбудуться перші вибори до Пісочинської селищної ради об’єднаної територіально громади, на яких         
будуть обиратися голова та депутати.

Усього обиратиметься 26 депутатів: 24 – від Пісочина, Надточіїв та Рай-Оленівки та 2 – від Березівки. 

Чому «Альтернатива» йде з «Об’єднанням «Самопоміч» на вибори?

1966 р.н., повна вища освіта, психолог, 
менеджер відділу продажів ТОВ «Зва-
рювальний мир» та ТОВ «ВТС», депутат     
Пісочинської селищної ради, голова
«ГО – «Альтернатива».

Дубровін
Олег

Анатолійович

1983 р.н., освіта вища, інженер, керівник 
проекту «Впливаємо на владу разом!», де-
путат Пісочинської селищної ради (2010-
2015 р.), голова ГО «Пісочинська альтер-
натива».

Шапарь 
Станіслав

Миколайович

Кісєльова
Людмила

Григорівна 

1984 р.н., повна вища освіта, інженер- 
електромеханік, приватний підприємець, 
депутат Березівської селищної ради.

1987 р.н., середня освіта, самозайнята 
особа, активіст «ГО – «Альтернатива».

Дашутін
Віталій

Миколайович

Кривенко
Андрій

Миколайович

1981 р.н., повна вища освіта, інже-
нер-транспортник, приватний під-
приємець, депутат Харківської районної 
ради, голова ГО «Добра воля».

1963 р.н., освіта неповна вища, технік-тех-
нолог машинобудування, інженер з охо-
роні праці в ФОП Філін Г.А., арбітр 1 ка-
тегорії та судейський наглядач з футболу. 
Приймав участь в організації ЄВРО-2012.

Костецький
Артем

Сергійович

Церковний
Вадим

Борисович

1980 р.н., повна вища освіта, економіка 
підприємств, юрист, керівник регіонально-
го підрозділу ТОВ «Укрхімтех». 

1977 р.н., освіта середня, приватний під-
приємець, депутат Пісочинської селищної 
ради, активіст «ГО – «Альтернатива».

Свердлов
Богдан

Олександрович

Тищенко
Олександр
Григорович

1991 р.н., повна вища освіта, кандидат 
юридичних наук, виконуюча обов’язки 
вченого секретаря Науково-дослідного 
інституту правового забезпечення інно-
ваційного розвитку Національної академії 
правових наук України, заступник голови 
ГО «Громадські зміни майбутнього».

Любчич
Анна

Миколаївна

1981 р.н., повна вища освіта, спеціаль-
ність – «облік, аудит, оподаткування», то-
кар ДП «Завод імені Малишева», поміч-
ник депутата Чугуївської міськради, ГО 
«Мережа антикорупційних центрів». 

1990 р.н., повна вища освіта, спеціаль-
ність – «правознавство», директор ТОВ 
«ХАРКІВ ПРОДУКТОВИЙ», координатор 
ГО «Донор UA», керівник молодіжного кри-
ла «Об’єднання «Самопоміч» Харків.

Скрипник
Андрій

Вікторович

Солодчик
 Даніель

Леонідович

1975 р.н., повна вища освіта, майор, стар-
ший викладач циклової комісії (з льотної 
експлуатації та бойового застосування 
вертольотів) Військового коледжу сер-
жантського складу Харківського націо-
нального університету Повітряних Сил.

Кочерга 
Роман

Іванович

що разом, однією командою зможемо змі-
нити ситуацію в селищі і вже її міняємо в 
позитивному напрямку.

Третє
У наших рядах немає колишніх пред-

ставників Партії регіонів, чиновників, но-
менклатурних кар’єристів, людей, заміша-
них у корупційних скандалах. Ніхто з нас не 
прагне використовувати політику й владу 
для захисту власних бізнес-інтересів!

«Об’єднання «Самопоміч» перший раз 
у парламенті, місцевих радах, але за цей 
час фракції «Об’єднання «Самопоміч» 
продемонструвала принциповість і послі-
довність, непідкупність і здатність відстою-
вати принципи.

Незважаючи на пресинг, «Об’єднання 
«Самопоміч» не брало й ніколи не брати-
ме участі в тіньових альянсах і кулуарних 
«договорняках», не дає свої голоси за за-
кони, що підривають добробут народу, су-
веренітет і цілісність України.

Четверте
Ми вважаємо, що є всі підстави для 

того, щоб майбутні вибори змінили долю 
селища на краще і, в черговий раз, сподіва-

ючись на розсудливість наших друзів і 
сусідів, пропонуємо АЛЬТЕРНАТИВУ не-
професіоналізму, розкраданню і тринькан-
ню наших з вами коштів.

У нас із вами є єдиний важіль тиску 
– вибори! Саме після них стане ясно: чи 
станеться перевага на користь людей без 
темного минулого або й далі все буде ко-
титися по-старому?! Чи будуть розсліду-
ватися зловживання владою і розбазарю-
вання ресурсів?!

Ми не готові забути про роздані Пісо-
чинські землі й багаторічне, м’яко кажучи, 
нераціональне, використання бюджетів?!

Необхідно розуміти й те, що чим біль-
ше часу проходить із моменту правопо-
рушення, тим складніше шукати свідків і 
докази.

Для нас ще й принципово важливо, 
щоб вибори пройшли чесно, без прово-
кацій, порушень і фальсифікацій! Усі свої 
сили ми кинемо на те, щоб забезпечити 
жорсткий контроль процедури проведення 
виборів до місцевих рад.

Дмитро Куріло,
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Не розумію, ну як в 2018 р., коли новіт-
ня техніка використовується в усіх сферах 
життя, в сел. Пісочин з трактора, який орен-
дується, двоє чоловіків лопатами розкида-
ють пісок у сніг, який вже випав та утрамб-
увався.

Трактори знищили майже всі пластикові 
лежачі поліцейські на загальну суму близь-
ко 40 тис. грн. А після трьох – п’яти проїздів 
техніки по одній і тій самій вулиці результат 
сумнівний – асфальт залишається під снігом 
та кригою.

Сильний снігопад прибирався шістьма 
одиницями техніки, якою феєрично керува-
ли, окрім шести водіїв, ще десяток навколо 
владних «поводирів». На жаль, усі їх зусил-
ля були неефективними з багатьох причин.

Логістики та плану очистки селища в 
місцевих «крєпкіх хозяйствєнніков» немає, 
власної техніки теж немає, все робиться 
невчасно та дуже дорого, бо нема найго-
ловнішого в такій справі – це організаційної 
спроможності, яка відсутня у відповідальних 
за благоустрій селища посадових осіб – Чер-
нобая О.О., Підшиваленка О.В. та Мельника 
М. І.

Скажете, будували школу та ФОК? Так, 
правда, але ж вони будувалися за рахунок 
державного фінансування! Куди ж поділися 
58 млн грн із селищного бюджету?

Проблема в відсутності організації та 
планування! І все б нічого, але прибирання 
снігу в цьому році обійдеться платникам по-
датків близько 1 млн. грн. при поганенькій 
якості.

За нормальної організації та власної тех-
ніки прибирання було б якіснішим та втричі 
дешевшим! На жаль, про це думати нікому! 
Або ніколи, або нічим!

Станіслав Шапарь, голова
ГО «Пісочинська альтернатива»
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Сніг на МІЛЬЙОН!

7 листопада 1917р. у Києві була проголо-
шена Українська Народна Республіка. При 
цьому законом УНР від 29 листопада 1917 
р. було проголошено проведення Українсь-
ких Установчих Зборів, у повітах Путивльсь-
кому, Грайворонському й Новооскільському 
Курської губернії та Острогозькому, Бирю-
цькому, Валуйському й Богучарському Во-
ронізької губернії.

У січні 1918 р. держава Зелений Клин, 
створена на Далекому Сході, звернулася 
до уряду Української Народної Республіки з 
проханням визнати Зелений Клин частиною 
Української держави. До складу держави 
Зелений Клин входили землі Амурщини, 
Приморщини з Усурійським краєм, Забай-
кальщина, Камчатка, що були заселені пе-
реважно українцями.

16 лютого 1918 р. було проголошено 
Незалежну самостійну Кубанську Народну 
Республіку, представники якої вели перемо-
вини про об’єднання з УНР. 

Закарпатські українці виступали за об’єд-
нання Карпатської України з іншими україн-
ськими землями. 21 січня1919р. на Народ-
них Зборах («Соборі Русинів») у Хусті було 
проголошено про злуку Карпатської України 
з Українською Народною Республікою.

Найзнаменнішою датою в історії України 
є 22 січня!

Саме 22 січня 1918 року Українська Цен-
тральна Рада в 4-му універсалі проголосила 
Українську Народну Республіку «самостій-
ною, ні від кого незалежною, вільною, суве-

ренною державою українського народу».
Отже, в 2018 р. виповнилося 100-річчя 

цієї події – першого проголошення Незалеж-
ності України. УНР відновила використання 
тризуба як державного символу.

22 січня 1919 р. на Софійському майдані 
в Києві відбулася історична злука (об’єд-
нання) Української Народної Республіки та 
Західноукраїнської Народної Республіки в 
єдину Соборну Україну. На жаль, ця дер-
жава проіснувала недовго. Але її коротка 
історія надихнула усіх патріотів України на 
подальшу боротьбу за свою незалежність, 
яку вибороли у 1991 р. та продовжуємо зі 
зброєю в руках відстоювати сьогодні в кри-
вавих битвах з окупантом.

День Соборності України офіційно від-
значається з 1999 р.

«ГО-Альтернатива» втретє відзначила це 
свято створенням «Ланцюга єднання» у сел. 
Пісочин. У заході, що відбувся на Полтавсь-
кому шляху, взяли участь близько 50 меш-
канців Пісочина та Харкова. Серед учасників 
були присутні громадські активісти, волонте-
ри, депутат Харківської обласної ради Віктор 
Кисіль, депутати Харківської районної ради 
Артем Костецький, Дмитро Куріло, Артем 
Фисун, депутат Пісочинської селищної ради 
Олександр Тищенко.

На цьому на заході був присутній фо-
токореспондент із Великобританії Тай Фа-
рукі та українські журналісти, які висвітлили 
подію в ЗМІ.

Ланцюг єднання, який утворили активі-
сти, символізує об’єднання земель Українсь-
кої держави!

Жодного разу на святі Соборності Украї-
ни в сел. Пісочин не були присутні інші депу-
тати Пісочинської селищної ради з «коман-
ди» О. Чернобая та він сам. На нашу думку, 
їх патріотизм «проявляється» виключно за 
присутності голови ХОДА Юлії Світличної та 
голови ХРДА Юрія Раїни. Мабуть, команди 
«зверху» на участь у цьому заході вони так 
і не отримали!

Ганська Людмила

 

ДЕНЬ СОБОРНОСТІ В 
ПІСОЧИНІ

«Рука руку миє» – кажуть в народі про 
домовленість, пов’язану зі злочином. Така 
домовленість буває між злочинцями та 
представниками влади.

Саме такого роду подія відбулася 30 січ-
ня 2018 р. у с. Рай-Оленівка по вул. Лісній, де 
керівник рекламних агенцій Тамара Степан-
ченко зухвало знищила на вулиці дерева, вік 
яких складає не менше 40 років.

Степанченко Тамара Василівна є керів-
ником рекламних агенцій ТОВ «А МЕДІ», 
МЕДІА АВС, «МЕДІА ЛТД», «КЕРУЮЧА 
КОМПАНІЯ «АНТОНІНО ДІ ПАЛЬМА», 
«МЕДІА БАЇНГ ПЛЮС», «КЕРУЮЧА КОМ-
ПАНІЯ «БОРИС І К», «УКРАЇНСЬКА ПИВНА 
КОМПАНІЯ-1», які надають в оренду ре-
кламні біллборди, що розміщенні в Пісочині 
й не тільки.

Зрізані дерева вздовж вулиці були ви-
саджені місцевими мешканцями багато 
років тому та є спільною власністю громади. 
Слід зауважити, що Тамара Степанченко не 
мала будь-яких законних дозвільних доку-
ментів на знесення дерев.

Місцеві мешканці обурилися такими дія-
ми. При цьому Степанченко запевнила, що 
більше рубати дерева не буде. Але через 
кілька днів знову продовжила свої злочинні 
дії - 6 і 9 лютого вирізка дерев повторила-
ся знову. Загалом було знищено 11 дерев 
(каштани та липи), які вона затягла собі на 
подвір’я.

Місцеві активісти повідомили про цю 
подію в Національну поліцію, яка виїхала на 
місце протиправних дій та зареєструвала за-
яву від мешканців.

Також активісти повідомили про вказа-
ну подію пісочинському селищному голові, 
після чого на місце події прибув заступник 
голови Андрій Уманцев та землевпорядник 
Володимир Андрюхін. Але, на подив ак-
тивістів, реакція представників Пісочинської 
селищної ради була кволою, що обурило 
мешканців Рай-Оленівки.

За оцінками активістів, загальна кількість 
деревини складає близько 20 складометрів. 
Якщов важати, що дерева підуть на дрова, 
то їх вартість складе не менше 10 000 грн. 
Відповідно НАКАЗу №127 від 12.05.2009 р. 
«Про затвердження Методики визначення 
відновної вартості зелених насаджень», по-
рушниця повинна буде зі своєї кишені викла-
сти набагато більшу суму.

Але чи буде вона покарана - невідомо!
Ми не виключаємо, що керівництво Пісо-

чинської селищної ради спустить на гальмах 
порушення закону знову. Подібне вже неод-
наразово відбувалося із «землеворами» та 
місцевими викрадачами піску й землі.

Сьогодні Тамара Степанченко членкиня 
Пісочинської селищної виборчої комісії від 
Народно-демократичної патрії. 

Цікаво! Чи керівництво партії знає, кого 
висуває під своїм крилом?

РУКА РУКУ МИЄ!

Увесь перший квартал 2018 р. Пісочин-
ська селищна рада гарячково працює з 
оформлення матеріальної допомоги усім, 
хто має право голосу. Із початку року вже 
оформлено документи й надано матеріаль-
ної допомоги в розмірі 500-1000 грн. більше 
ніж 2 тисячам пісочинців на загальну суму 
близько 2 млн грн. 

І це ще не фінал. Очевидно, стоїть мета 
надати допомогу не менше, ніж 3 тисячам 
мешканців селища в надії, що всі вони про-
голосують за чинного голову та його «коман-
ду». 

Керівництво селища користується за-
гальним зубожінням населення й, фактично, 
здійснює підкуп майбутніх виборців за бюд-
жетні кошти. 

Одна справа, коли людина дійсно потре-
бує на матеріальну допомогу та може отри-
мати хоч якусь фінансову підтримку, інше – 
коли депутати пропонують отримати її всім 
перед виборами. Треба допомагати тим, хто 
потребує.

Шановні пісочинці, якщо Ви потребуєте 
матеріальної допомоги, не гайте часу, бо 
така можливість є тільки до виборів, які від-
будуться 29 квітня 2018 р. Потім можливості 
долучитися до пісочинського бюджетного 
пирога може й не бути, бо очільникам партії 
Порошенка, від якої балотується Олег Чер-
нобай на голову, треба ж буде відпочивати 
на Мальдівах і Сейшелах.

Гроші беріть і пам’ятайте, що в виборчій 
кабінці Ви будете самі.

Налітай на матеріальну
допомогу!
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ!
Шановні батьки, згідно п.7 ст.159 «Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» пасажир має право безоплатно перевозити з собою одну дитину віком до 

шести років без права зайняття нею окремого місця. 
Пасажири мають право купувати для дітей віком від шести до 14 років дитячі квитки за пільговою ціною (із знижкою 25 відсотків вартості) у період з 1 жовтня по 15 травня. 
Отже, всі діти шкільного віку від 6 до 14 років включно мають право на 25% знижку від вартості проїзду в усіх автобусах. 
Щоб у водіїв не виникало питань стосовно віку дитини, можна оформити учнівський квиток в навчальному закладі. 
Якщо виникають непорозуміння з приводу надання знижки, необхідно телефонувати власнику маршруту, контактний телефон якого повинен бути зазначений у салоні транспортного 

засобу.

За традицією, уже четвертий рік поспіль 
«ГО–«Альтернатива» проводить у примі-
щенні Пісочинської селищної бібліотеки 
культурно-просвітницькі заходи, приурочені 
до дня народження видатного українського 
митця – Тараса Григоровича Шевченка. 
У 2018 р. заходи з нагоди дня народження 
Кобзаря відбулися за підтримки та участі 

Пісочинської селищної ради. 17 березня від-
бувся урочистий вечір «Під чарами Тарасо-
вого пензля», під час якого український поет, 
пісочинець, Євтушенко Олександр Михай-
лович крізь призму його картин та графіки. 
розкрив різнобічний талант Тараса Шевчен-
ка.
У другій частині мистецького вечора, при-
свяченій 60-річчю Олександра Євтушенка, 
ювіляр читав свої твори, написані впродовж 
останнього часу. Селищний голова Олег 
Чернобай поздоровив митця з 60-річчям та 
вручив почесну грамоту.
Від «ГО–«Альтернатива» Олександра 
привітав Станіслав Шапарь, який подарував 
нашому поету вишиванку.
Також активну участь у святі взяли викладачі 
та учні Пісочинського колегіуму, працівники 
місцевої бібліотеки, запрошені поети-ама-
тори, члени «ГО–«Альтернатива», депутат 
Пісочинської селищної ради Людмила Кісє-
льова, депутат Харківської районної ради 
Артем Фисун, Олег Дубровін, член спілки 
журналістів Павло Нетеса. 
Висловлюємо подяку працівникам Пісочин-
ської бібліотеки за дружню, затишну атмос-
феру та патріотичне виховання.

Олександр Тищенко, депутат
Пісочинської селищної ради

Шануючи Кобзаря...

www.alternatyva-pisochyn.com.ua• Альтернатива

Наприкінці 2017 р. Верховна Рада Украї-
ни прийняла зміни до «Закону про комер-
ційний облік газу» (законопроект №5722). 
Головна зміна – це встановлення одиного 
загально будинкового лічильника газу 
в багатоповерхівках тепер дозволяєть-
ся встановлювати тільки за згодою всіх 
мешканців.

У новому законі прописано, що, по-пер-
ше, остаточні терміни установки лічильників 
в Україні переносяться на 2021 рік, по-друге, 
загальнобудинкові прилади обліку можуть 
ставити тільки, якщо отримано згоду всіх 
мешканців (а це практично нереально), по-
третє, українці можуть ставити індивідуальні 
лічильники за свій рахунок, але потім ці гро-
ші їм повинні компенсувати постачальники 
газу. Крім того, постачальникам заборонили 
відключати громадян від газопостачання, 
якщо ті відмовляються ставити лічильники.

Теоретично, позбавлення від диктату 
газопостачальників вигідне для пересічних 
українців. Установка індивідуального лічиль-
ника замість загальнобудинкового дозво-
лить громадянам платити за газ, як мінімум, 
на 15-20% менше.

Але виникає питання, як довго чекати 
монтажників, котрі повинні встановлювати 
індивідуальні лічильники?

Граничний термін забезпечення всіх 
мешканців багатоповерхівок, яким потрібно 
встановити прилади обліку газу, – 2021 рік. 
До моменту встановлення лічильника до-
ведеться платити за нормою споживання, 
а це 4,4 м³, що, за оцінками експертів, вдвічі 
перевищує реальні витрати середньостати-
стичною сім’єю з 3-4 чоловік.

Я, як депутат Пісочинської селищної 
ради звернулася до ПАТ «Харківгаз» із про-
ханням надати інформацію про процедуру 
й плани встановлення індивідуальних газо-
вих лічильників у багатоповерхівках нашого 
селища з урахуванням коректив до Закону 
«Про комерційний облік газу». Після отри-
мання відповіді з роз’ясненнями, інформація 
буде розміщена на сторінках інформаційних 
матеріалів «Альтернатива».

Людмила Кісельова,
депутат Пісочинської с/р

В Україні змінилися правила 
установки газових лічильників

У січні 2018 р. пісочинці отримали інфор-
маційний бюлетень «Пісочинські вісті», в 
якому начебто містився «Звіт» про результа-
ти роботи пісочинського селищного голови 
та Пісочинської селищної ради за 2017 р.

Звіт об’ємний, пафосний, місцями від-
верто смішний, але порожній за змістом та 
не містить головного – хто звітує?

На стор. 2 про голову селищної ради 
зазначено «…за ініціативи селищного голо-
ви О.Чернобая…» і далі щось схоже на стор. 
3 та 5, а на стор. 4 надруковано: «…зазначає 
пісочинський селищний голова Олег Черно-
бай…». Отже, судячи з тексту, звіт не від 
імені Пісочинського селищного голови, а від 
якоїсь невідомої особи. 

Хто автор звіту – невідомо, а наприкінці 
звіту прізвище автора відсутнє.

Але дивує цей звіт не тільки відсутністю 
автора, але й своїм змістом. Хоча текст 
анонсується як звіт Пісочинської селищної 
ради, проте в ньому значна частина відве-
дена відкриттю нової школи. Подія, безпе-
речно, важлива й приємна, святкова, але ви-
бачте, якраз сім’я, яка заробила мільйони на 
бюджеті Пісочина, й призвела до браку шкіл 
і дитсадків у селищі. При цьому автори звіту 
забули сказати, що нова школа, попри ви-
трачені майже 100 млн грн., не може вмісти-
ти усіх бажаючих її відвідувати. Нагадаємо, 
що з державного бюджету на будівництво 
школи було витрачено близько 70 млн грн., 
а решта – це кошти обласного, районного та 
селищного бюджетів.

Далі в розіділі «Освіта», ідеться про до-
сягнення учнів селища Пісочин як «досяг-
нення» Пісочинської селищної ради. Зви-
чайно, ми усіма талантами пишаємося, але 
безпосередньо з учнями працюють вчителі. 
У першу чергу, це результати їхньої творчої 
праці та зусиль батьків. Хотілося б у цьому 
розділі прочитати, які конкретні кроки зроби-
ла селищна рада для «допомоги талантам» 
та вчителям, які ці таланти виховують, про 
кількість коштів селищної ради, витрачених 
на підготовку талановитих дітей та їх учи-
телів. 

Автору звіту, мабуть, не відомо, що 
батьки майже 900 дітей дошкільного віку 
не мають можливості на сьогоднішній день 
влаштувати їх до дошкільних закладів Пісо-
чина. Може, про це не дуже зручно згадува-
ти, щоб не псувати «атмосферу» свята!?

Згідно офіційної відповіді Пісочинської 
с/р, на території Пісочинської селищної ради 
зареєстровано 1551 осіб дошкільного віку, з 
яких тільки 649 відвідують дитячі садки Пісо-
чина. У перспективі до цих осіб слід приєд-
нати і маленьких мешканців сел. Березівка.

Це теж «досягнення», про які в звіті мов-
чать!

Крім того, на території Пісочинської 
селищної ради зареєстровано 2597 осіб 
шкільного віку, із яких у трьох загальноосвіт-
ніх школах Пісочина навчається 2149 учнів, 
при цьому в школах Пісочина не вистачає 
близько 500 учнівських місць, щоб усі діти 
навчалися в одну зміну. Слід розуміти, що 

Куди витратили 58 мільйонів?

найближчим часом до учнів освітніх за-
кладів Пісочина приєднаються близько 150 
учнів селища Березівка.  

Зовсім смішним є розділ «Стратегія ро-
звитку селища». У ньому зазначено, що в 
жовтні 2017 р. з ініціативи депутатів та ви-
конавчого комітету Пісочинської селищної 
ради мешканцям м-ну «Надія» повідом-
лено про наміри розробити план розвитку 
мікрорайону. До складу «ініціативної гру-
пи» розробки плану розвитку мікрорайону 
ввійшли «відомі» фахівці з містобудування 
– економіст, лікар, учитель і колишній мілі-
ціонер.

Цікаво, що «презентували» не проект 
із розміщення об’єктів, доріг, схем підклю-
чення до водопровідних каналізаційних та 
електронних мереж, не фінансові розра-
хунки, не черговість будівництва будинків, 
не прогнозовані дати їх завершення, а 
лише наміри… У грудні 2017 р. проект 
було «створено», він отримав схвалення 
голови ХОДА Юлії Світличної та пройшов 
погодження містобудівної комісії. Але без 
зрозумілого механізму фінансування цей 
«проект» швидко не побудуєш.

Непомірно роздутим є розділ «Спорт». 
При цьому автор «звіту» скромно мовчить, 
що будівництво фізкультурно-оздоровчо-
го комплексу на м-р «Мобіль» коштувало 
більше 20 млн грн., з яких 1 635 781,00 грн. 
було виділено з бюджету селища, а решта 
– з обласного та районного бюджетів. 

Розділи «Основні досягнення вихо-

ванців Пісочинської ДЮСШ» та «Основні 
досягнення артистів та колективів Пісочин-
ського будинку культури за 2017 рік» взагалі 
не мають жодного відношення ні до роботи 
селищного голови, ні до роботи депутатів, 
оскільки ніхто з них ні спортивними, ні худож-
німи секціями не керував, якщо звісно таку 
роботу вони не виконували всупереч своїй 
основної діяльності та приховали це від нас. 
Крім того, замовчується інформація про об-
сяги фінансування з селищного бюджету 
«досягнень».

У розділі «Благоустрій» Пісочинська с/р 
записала собі в заслугу те, що «…сила-
ми мешканців будинку №4 та 4-а вул. Мо-
лодіжній оновлено дитячий майданчик, який 
розташований поряд з цими житловими бу-
динками…». Чудовий «благоустрій»!

Смішно виглядає інформація в цьому 
розділі: «…Пісочинською селищною радою 
постійно проводились роботи з кронування 
насаджень…». Цікаво, а хто з персоналу се-
лищної ради проводив такі роботи: головний 
бухгалтер чи секретар, скільки коштів було 
витрачено?

Окремо про розділ «Безпека населен-
ня». У ньому втретє, за текстом звіту, меш-
канцям повідомляють про встановлення 
27 веб-камер на території селища Пісочин. 
Дивує, що після встановлення камер відео-
спостереження люди, які постраждали від 
злочинів чи ДТП, не змогли отримати записи 
з камер. Виходить, нинішня влада не може 
робити свою роботу належним чином, а 
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лише займається самопіаром, замість того, 
щоб організувати системну роботу. Загалом 
встановлення камер у селищі нагадує зви-
чайне «освоєння» бюджету. Крім того, сама 
ідея встановлення відеокамер належить 
депутату Харківської районної ради Артему 
Фисуну.

На жаль, у звіті жодного слова про робо-
ту пісочинських пожежних, також відсутня 
інформації про кількість злочинів, правопо-
рушень на території Пісочинської селищної 
ради та порівняння їх кількості з минулими 
роками. Відсутні оцінка роботи дільничних 
інспекторів. 

Автору звіту, мабуть, невідомо про не-
законну цілодобову торгівлю алкогольними 
напоями, торгівлю самогоном, про існування 
залів ігрових автоматів, про купи використа-
них шприців, що їх періодично знаходять у 
селищі, в тому числі й поряд зі школами.

Розділ «Екологія» не має жодної конкре-

тики: подається інформація про те, що якісь 
роботи проводилися, але не відомо, де, коли 
та ким? Автору звіту не відомо про аварій-
ний стан каналізаційної системи санаторію 
«Роща», що розташована в межах селища, 
про викиди каналізаційних нечистот у річку 
Уди та роботу нелегальних каналізаційних 
автомобілів.

На нашу думку, Олег Чернобай до звіту 
не має жодного стосунку. Звіт він сам не пи-
сав та, видно, й не читав. Гарний керівник 
має талант оточувати себе креативними, 
розумними виконавцями, але такий та-
лант в нього відсутній! Про якість селищних 
«управлінців» та їх ставлення до людей, ві-
домо усім!

Але якщо припустити, що це писав сам 
Олег Чернобай, тоді все набагато гірше. Чи 
міг керівник забути про існування лікарні та 
поліклініки?

У звіті немає й натяку на проблеми, які 

кожного ранку виникають напроти Пісочин-
ського колегіуму, коли в одну купу змішу-
ються автомобілі та школярі. У той же час 
проїзд по вул. Гоголя залишається закритим 
для проїзду (заблокував проїзд член викон-
кому Пісочинської с/р). У зв’язку з розбудо-
вою м-ну «Мобіль» та збільшенням кількості 
автотранспорту існує проблема безпечного 
виїзду автомобілів з м-ну «Мобіль» на вул. 
Полтавське Шосе.

А тепер до ГОЛОВНОГО! 
На нашу думку, селищний голова со-

ром’язливо не повідомив у звіті, яку заробіт-
ну плату він та його підлеглі отримують. Як 
свідчить декларація, в 2017 р. селищний 
голова разом із преміюванням і доплатами 
отримав 210 тис. 65 грн, що складає близько 
17,5 тис грн. на місяць. 

Відповідно до вимог ЗУ «Про місцеве 

самоврядування» п.13 ч. 4 ст. 42 селищний 
голова є розпорядником бюджетних коштів. 
Саме Олег Чернобай повинен звітувати про 
використання бюджетних коштів. Але в звіті, 
який ми отримали, навіть тезами відсутня 
інформація про використання бюджетних 
коштів у 2017 р. Бюджет склав близько 58 
млн. 800 тис грн. Мабуть, автор звіту вирі-
шив приховати від пісочинців використання 
таких «мізерних» коштів – краще тихенько їх 
витратити зі «своїми наближеними». Невідо-
мим залишилося, за якими статтям бюджету 
були витрачені ці кошти та які фірми й кому-
нальні підприємства отримували бюджетні 
кошти. 

На нашу думку, керівник, який забуває 
прозвітувати перед односельцями за витра-
чені бюджетні кошти не заслуговує на довіру. 

А найголовніше – на що ж витратили 58 
мільйонів гривень бюджетних коштів? 

У листопаді 2017 року Артем Фисун у 
складі української делегації відвідав Чехію, 
де було проведено зустрічі і досягнуто до-
мовленостей про надання гуманітарної до-
помоги.

11–17 лютого 2018 року Артем Фи-
сун спільно з Петром Пойманом (Team 4 
Ukraine) та європейськими журналіста-
ми Йонашем Вовком і Андрієм Медвідем 
(European Security Journal) відвідали україн-
ських військовослужбовців та мешканців 
Слов’янська, Новогродівки, Красногорівки, 
Мар’їнки, Авдіївки, Попасного, Щастя, Ста-
ниці Луганської, Трьохізбенки.

На фронт для українських захисників із 
58 ОМПБр, 93 ОМБр, «Східного корпусу», 
ДУК «Правий сектор» було доставлено вій-
ськове спорядження, бінокль, принтер, ноут-
бук та планшет із професійним військовим 

обладнанням від «Армія SOS», господарчі 
товари, продукти харчування, смаколики, 
вироби народного мистецтва та дитячі ма-
люнки.

Європейськіжурналістибуливраженні-
масштабамипошкодженьжитловихбудинків, 
лікарень, шкіл та дитсадків. У місті Красно-
горівка Донецької області після обстрілу 
російськими окупаційними військами зали-
шилися воронки глибиною від 1 до 4 метрів.  

У м. Попасне Луганської області волон-
тери завезли ходунки й одяг постраждалій 
від вибухів родині та завітали до с. Родіна, 
де залишили дітям, які проживають побли-
зу лінії розмежування, теплий одяг, дитячі 
іграшки. Відвідали також і с. Катеринівка 
(сіра зона), де чітко чули, як із сусіднього сел. 
Молодіжне (територія, окупована РФ) вів во-
гонь міномет. 

ЄВРОПЕЙСЬКІ ЖУРНАЛІСТИ СПІЛЬНО З ХАРКІВСЬКИМ ВОЛОНТЕРОМ 
ВІДВІДАЛИ ПЕРЕДОВУ

Також було передано одяг для дітей із 
прифронтового с. Бахмутівка та завітали 
до земляків із «Східного корпусу». Захис-
ники поділилися з журналістами своїми 
враженнями від російсько-української вій-
ни. Розповіли про зброю, з якої окупанти 
регулярно обстрілюють українські міста та 
села. 

Журналісти були здивовані, коли по-
чули, що вздовж лінії фронту лунає радіо 
«Вєсті ФМ» та транслюються російські те-
левізійні канали. Мешканці Красногорівки, 
Марїнки, Авдіївки та інших населених пун-
ктів вимушені слухати російську брехню з 
уст «Соловйова і Ко» та йому подібних, які 
пропагують «Рускій мір» та несуть розбрат 
на українську землю.  Під час перебуван-
ня на теренах Східної України європейські 
журналісти зняли сюжети про масштаби 

пошкоджень від російських обстрілів та умо-
ви життя людей під час війни, які згодом бу-
дуть опубліковані на європейських засобах 
масової інформації. 

Українські військові висловлюють вели-
ку подяку всім патріотам, які словом і ділом 
підтримують тих, хто виконує свій почесний 
конституційний обов’язок із захисту своєї 
землі. Тільки завдяки невпинній народній 
підтримці українські воїни мають змогу ви-
борювати справжню незалежність України!  
Низький Вам уклін! 

Слава Нації Нескорених! Разом до Пере-
моги!!! 

Висловлюємо велику подяку волонтер-
ському руху «Дівчата Рогані» Натальї, Майї, 
Марії; патріоткам-пенсіонеркам Учбового 
містечка ХНАУ імені Докучаєва пані Вален-
тині, Людмилі, Тетяні, Ользі, Любові; Арте-
му Палютіну та колективу «АРМІЯ SOS», 
Міжнародній благодійній християнській 
організації «Армія Порятунку», Злученому 
Українському Американському Допомого-
вому Комітету (ЗУДАК, Пенсильванія, США) 
– United Ukrainian American Relief Committee 
та волонтерській мережі «Вільні люди», 
колективу Люботинської спеціалізованої 
школи-інтернату «Дивосвіт», харківські йво-
лонтерській групі «Маскування для АТО», 
волонтерам Юлії Смагіній, Роману, патріо-
там Дмитру Швецю, Максиму Грищенку, 
Сергію Бучку, Натальї Сазоновій, Людмилі 
Анненко та усім, хто долучився до спільної 
благодійної справи.

На придбання необхідних речей було ви-
трачено 6600,00 грн.

Для воїнів на передовій першочер-
гово необхідні: засоби зв’язку, маску-
вальні сітки, бензопили, інструменти, 
«клейонка» (банери б/в), оптичні прила-
ди, тепловізори, каремати, медикаменти, 
харчі тривалого зберігання. Пораненим 
бійцям, які знаходяться на лікуванні в 
Харківському шпиталі, потрібні: біла по-
стільна білизна, сланці гумові (42-46 р.), 
одяг, труси-боксерки (48-56 р.), футболки, 
господарське мило. Хто бажає особисто 
передати зазначені речі звертайтеся  за 
тел. 095-671-17-22 (Артем).

Доки ми допомагаємо армії – армія 
захищає наш мир! Бережіть мир підтри-
муйте армію!


