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Шановні пісочинці! 
Громадянське об’єднання – «Альтернатива» та Пісочинська 
селищна рада запрошують ВАС 12 квітня (субота) 2014 р. взяти 

участь у Всеукраїнській акції «Зробимо Україну чистою». 
У межах акції буде проводится прибирання місць 
відпочинку пісочинців–сосновий бір на м-ні «Мобіль» та 

урочище «Рижовський парк».

Початок акції о 10.00 
«Рижовський парк» – збір навпроти «Учкомбінату» (т. 0505251157, Артем);
м-н «Надія» – збір біля дитячого майданчика в лісі (т. 0937953025, Юля);
Сосновий бір – збір на вході до бору біля гаражів (т. 0956711722, Артем).

Наприкінці суботника – смачна каша й солодкий чай!
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Чи вистачить грошей?
4 лютого 2014 р. відбулася ХХVІІ сесія 

Пісочинської селищної ради, на якій було 
затверджено бюджет селища на 2014 р. в розмірі 
22 млн. 151 тис. 900 грн. Із упевненістю можна 
сказати, що це черговий нереальний бюджет 
Пісочина, який не буде виконаний. 

Від часу переобрання в 2010 р. депутатів та 
голови селищної ради видаткова частина бюджету 
ще жодного разу не була профінансована               
в повному обсязі. При цьому кожного року 
Пісочинська селищна рада планує збільшувати 
кошти на своє утримання:
видатки/рік 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.
виконання ви-
даткової час-
тини бюджету

93,43 % 74,57% 67,99% ?

утримання с/р 1 546 
961 грн.

1 787 
700 грн.

1 880 
914 грн.

1 999 
900 грн.

оздоровлення 
дітей

185 648 
грн.

163 962 
грн.

228 510 
грн.

97 500 
грн.

фізична куль-
тура і спорт

80 000 
грн.

100 000 
грн.

90 000 
грн.

135 000 
грн.

заходи з поза-
шкільної освіти

50 000 
грн.

50 000 
грн.

80 000 
грн.

88 000 
грн.

будинок 
культури

1 110 
300 грн.

1 427 
800 грн.

1 103 
250 грн.

1 075 
700 грн.

капітальний 
ремонт житло-
вого фонду

608 560 
грн.

1 310 
000 грн.

730 194 
грн.

625 000 
грн.

При цьому Пісочинська с/р має погасити 
заборгованість перед підрядними організаціями 
за вже виконану роботу в 2013 р. у розмірі 
близько 4 млн. 200 тис. грн.

Також у 2014 р. Пісочинська с/р планує 
виділити гроші на:
ремонт доріг – 2 млн. 67 тис. 600 грн.;
розробку проекту школи на м-ні «Мобіль» –   
850 тис. грн.;
розробку генерального плану селища –                      
100 тис грн.;
реконструкцію вуличного освітлення –                         
1 млн. 350 тис. грн.;
проект та реконструкцію житлового будинку 
по вул. Новоолешківській, 24 – 600 тис. грн.;
підтримку комунальних підприємств –                        
1 млн. 161 тис. грн.;
підтримку ветеранських організацій – 206 тис. грн.;
благоустрій – 4 млн. 385 тис. 600 грн.;
пожежну охорону – 375 тис. 700 грн.;
дитсадки – 5 млн. 493 тис. 400 грн.

Зауважимо, що з 1 млн. 999 тис. 900 грн., 
передбачених на утримання селищної ради, 
1 млн. 157 тис. грн. становить зарплата                              
і 73 тис. 900 грн. – плата за комунальні послуги 

селищної ради. А на що піде решта–769 тис. грн.?    
На канцтовари, бензин чи телефонні розмови?

І така ситуація з фінансуванням самої 
селищної ради складається кожного року. 

Звідки ж беруться кошти, які так неекономно 
витрачає наша місцева влада? Ці гроші 
надходять у бюджет у вигляді податків:

Вид податку 2014 р.
податок на доходи фіз.осіб 4 959 800 грн.
плата за землю 10 833 200 грн.
єдиний податок з фіз.осіб 3 706 000 грн.
єдиний податок з юр.осіб 638 000 грн.
кошти від продажу землі 498 000 грн.
неподаткові надходження 863 500 грн.

Шановні пісочниці! Контролюйте владу! 
Вона працює на ВАШІ кошти!
Віктор Кисіль, голова «ГО-«Альтернатива»»

Обіцянку не виконали
«ГО – «Альтернатива»» неодноразово повідомляла 

про витікання нечистот із каналізаційної системи 
санаторію «Роща». Минулого року ми отримали 
лист від ПАТ «Укрпрофздоровниця», в якому 
повідомлялося, що «…вихід на поверхню 
каналізаційних вод (ДП «Клінічний санаторій 
«Роща»») із-за попадання в каналізаційну 
систему будівельного сміття» (№05-01-08/387 
від 11.04.2013).

Директор ДП «Клінічний санаторій «Роща»», 
канд. мед. наук В. О. Журавльов у листі (№ 138 
від 03.04.2013) повідомив, що каналізаційна 
система «…дієздатна та витримує робочу 
загрузку, працює і забезпечує потреби 
санаторію», «…ми багато років співпрацюємо 
з Харківським водоканалом, який обслуговує 
та швидко і якісно ліквідує аварії…». Далі 
повідомлялося, що «…з потеплінням санаторій 
проведе заходи по відновленню плит на колодязях…».

23.08.2013 р. представники «ГО – «Альтернатива»» 
перевірили, чи виконані обіцянки керівника                  
ДП «Клінічний санаторій «Роща»». Не жаль, нам 
не вдалося знайти жодних слідів проведення 
ремонтних робіт, зате зафіксували нову 
аварійну ситуацію з виходом каналізаційної 
рідини на поверхню.

«ГО – «Альтернатива»» звернулася до Пісочинської 
селищної ради з проханням створити тимчасову 
комісію з вивчення цієї проблеми. Комісія вивчила 
проблему й направила свої побажання 
керівництву санаторію. 

Здавалося б усе добре, справу вирішено, 
залишається одне АЛЕ… Каналізація продовжує 
витікати й забруднювати навколишнє середовище, 
колодязі сел. Пісочин.
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Ми не виключаємо, що в каналізаційну систему 
потрапляють сторонні предмети через хуліганські 
дії несвідомих осіб. Якщо ви стали свідками 
таких дій, терміново повідомляйте в міліцію та 
керівництву санаторію «Роща».

Олег Дубровін, «ГО – «Альтернатива»»

Юний чемпіон!
22 березня 2014 р. відбувся чемпіонат Харківської 

області з бойового самбо серед молоді. 
У ваговій категорії до 48 кг у запеклій наполегливій 

боротьбі перше місце здобув наш земляк Давид 
Мірошниченко – вихованець СК «Фенікс». 

Давид наполегливий та цілеспрямований 
юнак, який займається бойовим самбо вже 
більше шести років. Завдяки здобутій техніці та 
рішучості він досяг значних успіхів. Минулого 
року на чемпіонаті України з бойового самбо 
серед юніорів до 14 років у Чернігові Давид 
завоював перше місце. Кожен крок, зроблений 
ним у боротьбі, наближає його до омріяної 
мети – здобуття звання майстра спорту. 

Друзі та прихильники вітають Давида з черговою 
перемогою. Спортивні успіхи не заспокоюють юного 
чемпіона – він і далі тренується, щоб підвищувати власну 
майстерність. 

Під час спілкування з’ясовувалося, що у Давида 
Мірошниченка є ще одна мрія – стати юристом. 
Тож він намагається поєднувати щільний графік 
тренувань із навчанням, отриманням необхідних 
знань. 

Переконані, що Давид здійснить омріяне!  
Інтерв’ю з чемпіоном та його тренером дивіться 
на сайті http://alternatyva-pisochyn.com.ua
Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської с/р

Життя в Данії: очима очевидця 
Сьогодні, говорячи про шляхи розвитку 

України, часто згадують про Європу, Сполучені 
Штати, Росію чи Китай. Поділюсь власними 
спогадами й спостереженнями про перебування 
на території Євросоюзу.

У студентські роки мені трапилася нагода 
проходити сільськогосподарську практику             
в Данії. 

Мене вразило, що всю територію цієї маленької 
країни площею 42 394 км² займає сільське 
господарство. Для порівняння, територія Харківської 
обл. – 31 400 км².  Містечко Слагельсе, де я 
мав працювати, розташоване за 200 км від 
м. Копенгагена. Майже вся територія країни 
зайнята сільськогосподарськими фермами. 
Уздовж дороги з аеропорту до Слагельсе я не 
зустрів жодного шматочка землі, який би не 
використовувався для сільгоспвиробництва. 
Через це левова частка бюджету країни 

поповнюється за рахунок експорту м’яса                
та зернових у країни Євросоюзу.

Уздовж доріг постійно зустрічалися вітряки, 
які забезпечують електроенергією й житло 
людей, і потреби виробництва. Загалом за рахунок 
енергії вітру Данія забезпечує близько 40 % 
власної території електроенергією. Досить 
багато людей з метою економії встановлюють 
на своїх земельних ділянках вітряки.

Слагельсе – невеличке данське містечко трохи 
більше за Пісочин, але значно старше й з 
великою кількістю історичних пам’яток. Місто 
має розвинену інфраструктуру, скрізь чистота й 
порядок. У Слагельсе є навіть стадіон місткістю 
10 000 глядачів, на якому виступає місцевий 
футбольний клуб «Вестшелланд». 

Ферма, на якій я працював, називалася 
Klamengard. На ній утримувалося близько 
300 свиноматок. Майже всі роботи на фермі 
автоматизовані. Крім мене, працювало ще            
2 данців: один із них закінчив с/г ліцей і для 
вступу до університету йому потрібно було 
набути практичний досвід роботи; другий 
працівник походив із неблагополучної родини    
й був направлений на ферму центром зайнятості.
Обов’язки у нас були різні – від роботи на 
самій фермі до обробітку полів. Робочий день 
починався о 7:00; о 9:00 – перерва на каву-тайм, 
під час якої ми снідали й обговорювали план 
дій на день. Із 9:30 до 12:00 ми працювали,                     
а з 12:00 до 13:00 був обід. Закінчувався робочий 
день о 16:00. 

Якщо траплялося перепрацьовувати, то оплата 
здійснювалася за подвійним тарифом. За               
1 годину роботи ми отримували 47 крон                    
(1 крона дорівнювала 3 грн. в 2009 р.). Праця 
місцевого мешканця оплачувалася удвічі вище, 
ніж робота іноземців. Зарплата нараховувалася 
чітко 30 числа кожного місяця незалежно від 
дня тижня. Один раз на тиждень був вихідний.

Житло з усіма вигодами обходилося в 1 500 крон 
на місяць, а видатки на їжу – 2 000 крон.

Слід зауважити, що Данія – найдорожча країна 
Європи. Проте великий асортимент продуктів у 
магазинах та супермаркетах та широкий спектр 
цін дозволяли робити вибір. Хліб коштував 
приблизно 5 крон, твердий сир – 30 крон, ман-
дарини – 12 крон.

Найбільше мене вразила інфраструктура 
країни – й шикарні автобани, й місцеві дороги – усе 
в ідеальному стані.

Завдяки спеціальним державним програмам 
молоді сім’ї можуть собі дозволити купити 
житло за низькими кредитними ставками 
(приблизно 3-5%). Практично кожен данець 
може дозволити собі придбати автомобіль. 
Здивувало, що водії громадського транспорту 
(таксі, автобуси, електрички) одягнені в спеціальну 
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Генеральний план
Шановні громадяни! Просимо вносити 

свої пропозиції та побажання щодо розробки 
генерального плану сел. Пісочин. Пропозиції 
надавайте в Пісочинську с/р.

Не на балансі!
Як повідомляла «ГО-«Альтернатива»», світлофори, 

розташовані на території сел. Пісочин не перебували 
на балансі селищної ради, як і будь-якого іншого 
підприємства, тобто, були «безхозними». Після 
проведеної нами роботи Пісочинська с/р прийняла 
на баланс світлофорні об’єкти.

Виявилося, що в Пісочині є й інші об’єкти, що 
нікому не належать. За повідомленням Пісочинської 
с/р на її балансі перебувають 48 заасфальтованих 
вулиць (доріг, тротуарів) (лист № 40 від 11.10.2013). 
У переліку відсутні заасфальтовані дороги по 
вул. Гоголя та Харківській. Може, вони вже 
перебувають у приватній власності? 

Не перебувають на балансі селищної ради й 
усі дороги без асфальтного покриття. Тоді хто 
їх обслуговує, у кого вони на балансі?

Отже, якщо Пісочинська с/р не є балансо-
утримувачем усіх цих доріг, то й проводити їх 
ремонт не буде?
Артем Костецький, «ГО – «Альтернатива»» 

Власними руками
21 березня 2014 р. активісти «ГО – 

«Альтернатива»» спільно з ДП «Жовтневе лісове 
господарство» та Пісочинською с/р висадили 
близько 100 молодих лип та горобин в урочищі 
«Рижовський парк». 

Дякуємо усім добровольцям, які долучилися 
до цієї благородної справи. 

Артем Фисун, депутат Пісочинської с/р

Оголошення
Послуги 

Оранка городів мотокультиватором. 
Тел. 0506519967, 0982898442

уніформу, на якій вишитий логотип перевізника. Із 
кожним пасажиром водії вітаються, посміхаються.  

В охороні здоров’я Данії діє система 
спеціального страхування, завдяки якій у всіх 
категорій населення є можливість отримати якісне 
лікування. У цьому я переконався особисто. Мені 
довелося кілька разів відвідувати клініку, де, 
на свій подив, не зустрів жодної черги в жоден 
кабінет. Лікарі приймають пацієнтів за записом, 
крім надзвичайних випадків швидкої медичної 
допомоги. 

Відпрацювавши 1,5 роки, я отримав лист 
із комуни (місцевий орган влади), яким мені 
повідомили, що при виході на пенсію, за 
відпрацьовані в Данії 18 місяців, я б отримував 
у Данії 300 євро на місяць. «Оце так пенсійний 
фонд!» – подумав я.

Під час відпустки, скооперувавшись із 
земляками, які теж проходили практику в Данії, 
ми найняли автобус і відправилися мандрувати 
Європою. За п’ять днів ми відвідали Амстердам, 
Гамбург, Париж, Осло, Варшаву. Загалом поїздка 
по Європі обійшлася мені в 400 євро, куди ввійшли 
оплата проїзду, їжа, ночівля в готелі. 

Я переконався, життя в цих країнах мало чим 
відрізняється від життя в Данії. Усі країни, які 
ми відвідали, мають схожі системи управління 
й приблизно однаковий рівень життя. Мені 
дуже дивно було зустрічати міністра, який на 
роботу їздить в метро й без охорони, чи мера 
міста, який ходить пішки в мерію.

Фермер, в якого я працював, досить заможна 
людина, водить автомобіль «Chrysler», який йому 
привезли зі США, має яхту. Його оштрафували 
за те, що він розмовляв по телефону за кермом. 
Окрім штрафу, хазяїну зробили помітку в талоні, 
а в разі наступного порушення заберуть на 
півроку права. Таким чином європейці домоглися 
законності й порядку в свої країнах.

Я вважаю, що в нашої країни величезний 
потенціал і є до чого прагнути, аби достойно 
виглядати на фоні розвинутих країн Європи. 
Вибір тільки за нами, який напрямок руху 
обрати. 

Андрій Фисун, «ГО – «Альтернатива»»


