
БУДІВНИЦТВО ШКОЛИ ПОДОРОЖЧАЛО
У вересні 2015 р. Пісочинська с/р провела тендер й 
уклала договір із ТОВ «Стальконструкція ЛТД» на 
будівництво школи у м-ні «Мобіль» (Кушнарьова, 
1-б). На той час вартість школи становила 65 млн. 
160 тис. грн. Будівництво здійснюється за рахунок 
коштів Державного фонду регіонального розвитку 
та місцевих бюджетів.
Станом на 2 грудня 2016 р. відповідно до плану 
фінансування робіт із будівництва школи було 
виконано роботи  на суму 12 млн. 889 тис. 896,13 
грн.
У зв’язку з тим, що зросли видатки на будівельні 
матеріали та вартість виконання робіт, а також через 
те, що під час проектування школи не було враховане 
будівництво нових комунікацій з електропостачання, 
водовідведення та ін., вартість будівництва школи 
зросла. Тож  Пісочинська с/р змушена була провести 
новий тендер, який враховує вже виконані роботи 
й передбачає підвищення вартості  тих робіт, які 
необхідно виконати. 
17 грудня 2016 р. селищна рада уклала новий договір 
№ 540 із ТОВ «Стальконструкція ЛТД» на  60 млн. 
250 тис. 500 грн. Саме на таку суму необхідно ще 
виконати роботи. Відповідно до договору підряду, 
запланований термін закінчення будівельних робіт 
– не пізніше 31 грудня 2017 р., хоча керівництво 
області, району та селища планує її відкрити до 
1 вересня 2017 р.
Школа розрахована на 640 учнів, матиме їдальню та 
спортивну залу.

Віктор Кисіль

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАМІНИ ОСВІТЛЕННЯ В 
ПІСОЧИНСЬКОМУ КОЛЕГІУМІ

У травні-серпні 2016 р. у межах конкурсу міні-
проектів Харківської обласної ради «Разом 
– в майбутнє» громадська організація «Добра 
воля» реалізувала проект «Заміна освітлення в 
Пісочинському колегіумі», за результатами якого 
було замінено 820 люмінесцентних ламп на сучасні, 
економічні та екологічні світлодіодні лампи.
Загальна сума витрат проекту склала 195 576 грн., 
що включає демонтаж старих ламп, переобладнання 
ліхтарів під нові світлодіодні лампи та їх 
встановлення, транспортування, податки.
Були замінені лампи в спортзалі (на висоті понад 
6 м), у навчальних класах, коридорах, сходових 
клітинах та вестибюлі нового корпусу Пісочинського 
колегіуму, де навчаються діти початкових класів. 
Гарантія на виконані роботи та на встановлені лампи, 
надана підрядником-виконавцем робіт – 3 роки.
За перші три місяці після запуску проекту витрати 
електроенергії, відносно відповідного періоду 2015 
р., зменшилася на 4374 кВт. Спостерігається істотна, 
понад 12% відсотків, економія електроенергії.
Освітлення, як окрема складова, в структурі 

загальних витрат на електроенергію займає менш 
істотну питому вагу, ніж споживає обладнання 
їдальні та електроприлади системи опалення. 
Тому, як один зі шляхів подальшої оптимізації 
енергоспоживання колегіумом, можна виділити саме 
застосування більш енергоефективних приладів на 
кухні та оптимізація роботи з електроприладами на 
ній.
Більш детальну інформацію щодо економії 
електроенергії по місяцях, надано в таблиці:
місяць 2015, кВт. 2016, кВт. Економія, 

кВт.
жовтень 9761 9261 500
листопад 14334 11975 2359
грудень 14735 13220 1515
Загалом 38830 34456 4374

Великим досягненням є те, що випромінювання 
світлодіодного освітлення є більш сприятливим 
для тривалого та плідного навчального процесу, бо 
світловий потік повністю відтворює спектр літнього 
сонця в зеніті. Це позитивно впливає на психіку, 
активність та працездатність учнів. Світловий потік 
діодів – рівномірний, постійний і, на відміну від 
люмінесцентного, не створює мерехтіння, та зайвого 
напруження дитячих очей.
Великим плюсом також є екологічність світлодіодних 
ламп, бо вони не містять в собі ртутних парів і не 
несуть загрози навколишньому середовищу.
Світлодіодні лампи не потребують додаткових витрат 
при експлуатації, наприклад, заміни стартерів, 
дроселів та сплати за утилізацію при використанні 
застарілих люмінесцентних ламп. Ці витрати, 
зазвичай, не покриваються з бюджету, а тільки 
за рахунок, додаткових надходжень, благодійних 
внесків тощо. Тепер ця стаття витрат зникла і кошти, 
залучені школою, можна направити на інші статті 
витрат.

Артем Костецький

  
ПЕРЕВАГИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСББ

У травні-липні 2016 р. у сел. Пісочин були створені 
чотири об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків (ОСББ). Об’єднання мешканців 
багатоквартирних будинків – це юридична особа, 
створена власниками для управління, утримання 
та використання неподільного та загального майна 
відповідно до Закону України «Про об’єднання 
співвласників багатоквартирних будинків».
Виникнення ОСББ розпочалося зі створення 
ініціативних груп у кожному з чотирьох 
багатоквартирних будинків. Далі були перші кроки: 
пошук інформації щодо подібного досвіду серед 
вже створених ОСББ, вивчення законодавчої бази, 
відвідування тематичних семінарів і тренінгів. При 
цьому було залучено досвідченого спеціаліста-
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юриста Жесткову Аліну Анатоліївну, керівника 
Харківського центру  ефективного управління 
житлом, яка допомагала нам у період створення 
й становлення ОСББ. Та найголовніше – це наша 
команда активістів – трохи більше двох десятків 
співвласників із чотирьох будинків, які напружено 
працювали, щоб набути знань у новій для нас справі. 
Представники двох ОСББ пройшли навчання у 
Харківському національному університеті міського 
господарства ім. Бекетова й отримали свідоцтва 
та сертифікати з курсу «Організація та управління 
діяльністю ОСББ».
У результаті проведеної кількатижневої роботи – було 
створено ОСББ «Набережний-4», «Вежа-Пісочин» 
(Кушнарьова 2а), «Фенікс-Пісочин» (Кушнарьова 2), 
«Квартальна-3».
Окрему подяку висловлюємо громадській організації 
«ГО – «Альтернатива», керівництву Пісочинського 
БК за підтримку й допомогу в організації проведення 
зборів.
Тоді нам здавалося, що цей етап, організаційний, – 
найскладніший. Але труднощів було більше, ніж ми 
могли собі уявити!
Усі чотири об’єднання розпочали свою діяльність 1 
серпня 2016 р. А початок господарської діяльності не 
пройшов без «підводних каменів»: це і недосконалість 
законодавчої бази, що унеможливлює повноцінне 
функціонування об’єднань; і часткова відсутність 
документації на будинки; і небажання передавати  
документацію об’єднанню у встановлений 
законом термін попереднім балансоутримувачем 
– ТОВ «Мобількомунсервіс». До речі, на жоден 
із запитів, направлених нашими ОСББ, ТОВ 
«Мобількомунсервіс» не відповів до цього часу, 
у тому числі, й на листи щодо списання наших 
будинків із балансу й прийому-передачі будинків.
Грубі порушення в експлуатації будинків спричинили 
достроковий знос або вихід із ладу елементів 
внутрішньобудинкових систем. Нашим будинкам 
усього 6-10 років, а їх «біологічний» вік затягує, на 
жаль, на всі 20! Так, у будинку по вул. Квартальній, 
3 (зданий в експлуатацію 2006-2008 рр.) виявилися 
проблеми із запірною арматурою на теплових рамках 
через їх несвоєчасне технічне обслуговування; 
повністю відсутня теплоізоляція системи опалення; 
не працювали крани для локалізації стояків 
водопостачання, що могло створювати проблеми 
при ліквідації аварійних ситуацій; відсутні цілі 
сегменти в електропроводці будинку (зрізаний 
кабель і демонтовані світильники). І це ще не все…
На жаль, часто люди стають заручниками 
безвідповідальних чиновників, а інколи й 
протиправних дій можновладців. Наприклад, 
у будинку (в-д Набережний, 4) є транзитний 
трубопровід, теплоносій по якому подається не 
тільки для цього будинку, а й для сусіднього, а 
теплові витрати всі ці роки сплачували співвласники 
Набережного, 4! Зауважимо, ділянки транзитних 
теплових мереж, що проходять у підвалах та 
призначені для постачання ресурсом кількох 
об’єктів, не можуть бути віднесені до спільного 
майна окремо взятого багатоквартирного будинку. 
Це норма закону. При цьому цей транзитний 
трубопровід до цього часу (чомусь?) знаходиться 
на балансі ТОВ «Мобількомунсервіс», тож, згідно 
діючої законодавчої бази, теплові витрати щодо 

утримання й обслуговування трубопроводу мають 
сплачуватися балансоутримувачем. Правління ОСББ 
зараз працює на позитивним вирішенням цього 
питання для мешканців будинку.
Є, й приємні новини: правління ОСББ наприкінці 
грудня вирішили знизити оплату за тепло для 
мешканців трьох будинків.
Та головне – попри все, у ОСББ виходить самостійно 
управляти власними будинками, об’єднання 
набирають сил. І саме про успіхи хотілося б 
розповісти.
Так, уже в двох ОСББ за півроку існування впроваджено 
(виключно за внески мешканців на утримання 
будинку) заміну світильників та енергозберігаючих 
ламп у місцях загального користування. Наприклад, 
ОСББ «Вежа-Пісочин» у жовтні витратило на 
електропостачання тільки 1380 кВт, у той же час, 
коли будинок знаходився на обслуговуванні ТОВ 
«Мобількомунсервіс», на електропостачання (за 
даними ТОВ «Мобількомунсервіс») витрачалося 
близько 3500 кВт.
ОСББ «Фенікс-Пісочин» (7-під’їзний будинок) у 
грудні вдалося знизити споживання до 3741 кВт, 
тоді як при управляючій компанії виходило близько 
7000 кВт!
Звісно, боржники є й в ОСББ, як і всюди. З ними 
ведеться робота. Заборгованість становить від 4 до 
14%. При цьому в усіх будинках є один спільний 
боржник – ПАТ «Курязький домобудівельний 
комплекс», який, маючи у власності нежитлові 
приміщення, не сплачував за них жодної копійки 
протягом усіх років існування будинків. Сподіваємося 
знайти порозуміння й у цьому питанні.
Отже, хто, крім мешканців будинку і його законних 
співвласників, може бути  зацікавлений у наведенні 
порядку? Відповідаємо: ніхто!
Навряд чи, той же «Мобількомунсервіс» ставив 
перед собою завдання економії коштів мешканців, 
адже його цікавив тільки прибуток.
Мешканці будинку по вул. Кушнарьова, 2, дізналися 
про загрозу залишитися без тепла якраз напередодні 
опалювального сезону, коли було розрито вражаючих 
розмірів яму, що оголила трубопровід. Аварія 
сталася в травні, коли будинок обслуговувало ще 
ТОВ «Мобількомунсервіс», але вони не поспішали 
проводити ремонт. Тож правлінню ОСББ «Фенікс-
Пісочин» кілька місяців довелося витратити, 
щоб усунути наслідки аварії. У відповідь на 
письмові звернення до обслуговуючої компанії 
– «гробова тиша». Безліч разів зверталися й до 
Пісочинського селищного голови, й до Харківської 
райдержадміністрації, у тому числі, до відділу, який 
курує ОСББ, аж поки не зрозуміли, що ніхто не може 
чи не хоче примусити ТОВ «Мобількомунсервіс» 
виконати свої зобов’язання.
Тоді правління взяло на себе відповідальність, бо 
наближався кінець вересня… Принагідно дякуємо 
Пісочинській селищній раді за оперативну допомогу 
в знятті асфальтового покриття. Також дякуємо 
Станіславу Шапарю, який надавав такі необхідні 
на той час технічні консультації, практичні поради 
і разом з нами, із зварювальним апаратом в руках, 
святкував «День Пісочина» в підвалі будинку. 
Дякуємо й спеціалістам із «Вінтсантехніка» за 
професійно виконану роботу. Дякуємо керівництву 
ПАТ «Курязький домобудівельний комплекс» за 2



надання плит для укладки теплових труб. Найбільша 
подяка мешканцям будинку – справжнім господарям 
– вони допомагали й удень, і вночі, виконуючи 
підсобні роботи.
Із усуненням аварійної ситуації – розривом труби 
теплопостачання – ОСББ упоралося з фінансової 
сторони практично самостійно завдяки свідомості й 
розумінню з боку співвласників.
Вважаю, що співвласники зрозуміли, що їх 
власність починається з прибудинкової території, зі 
східців на ґанку, з ліфтів, з під’їзду. Адже основна 
діяльність ОСББ полягає в здійсненні функцій, що 
забезпечують реалізацію прав власників приміщень 
на володіння та користування спільним майном 
членів об’єднання, належне утримання будинку 
та прибудинкової території, сприяння членам 
об’єднання в отриманні житлово-комунальних та 
інших послуг належної якості за обґрунтованими 
цінами та виконання ними своїх зобов’язань, 
пов’язаних з діяльністю об’єднання.
Голова правління ОСББ «Вежа-Пісочин» Лариса Вовк

РЕМОНТ ДОРОГИ «ПІД СНІГОМ»
12 грудня 2016 р. Пісочинська с/р в особі голови 
Олега Чернобая уклала договір № 88 на ремонт 
дороги по вул. Надії, 5, із ТОВ «ДорТехСтрой» в 
особі директора Саакяна Арамаїса Спартаковича.
13 грудня 2016 р. Пісочинська с/р підписала акт 
виконаних робіт № 1/88.
16 грудня 2016 р. Пісочинська с/р перерахувала на 
рахунок ТОВ «ДорТехСтрой» 287 тис. 207 грн. за 
ремонт дороги по вул. Надії, 5, ТОВ «ДорТехСтрой».
За інформацією сайту Sinoptik.ua, упродовж 12.12. – 
16.12.2016 р. температура складала 8 – 12 градусів 
морозу, а дорога була вкрита кригою.
Усього Пісочинська с/р за ремонт доріг, проведений у 
грудні, відповідно до актів виконаних робіт, заплатила 
2 млн. 314 тис. 996,6 грн.: ТОВ «ДорТехСтрой» – 
771 тис. 679 грн.; ТОВ «СК ОЛІМПБУД» – 1 млн. 
346 тис. 611,8 грн.; ТОВ «Фірма «ВІКТОР» – 196 
тис. 708,8 грн.
Відповідно до наявної документації, у грудні 
відремонтовано наступні дороги: у с. Надточії 
(вул. Коцюбинського, Дачна); в сел. Пісочин (вул. 
Надії поряд з буд. №5; Надії, 16; Нагірна; пров. 
Транспортний, 2;  Новоолешківська; Василівська; 
Чайковського від вул. Слобідської;  Квартальна, 4а; 
Шевченка, 52а; Гагаріна, 1, 3, 5, 8; в-д Набережний, 1; 
Некрасова, 11; вул. Рижівська, 125-133; вул. Соснова; 
пров. Польовий; вул. Гагаріна від вул. Некрасова 
до буд. №1); у с. Рай-Оленівка (вул. Степова, 1-7). 
Крім того, у грудні були облаштовані відливи по 
вул. Надії, 5; поточний ремонт асфальтобетонного 
покриття біля Будинку культури.

Наталія Левіна

 
«ПІАР» НА ГРОМАДСЬКИХ КОШТАХ

У грудні 2016 р. вихованці ДНЗ «Теремок» отримали 
новорічні подарунки від Діда Мороза. Але чомусь 
при врученні подарунків особа, обряджена в 
костюм Діда Мороза, повідомила: «Эти подарки от 
городского головы Олега Чернобая….».
При цьому нагадаємо, що в грудні 2016 р. 
Пісочинська с/р закупила для привітання з Новим 
роком 3010 комплектів подарунків. Зауважимо, 

усього дітей в Пісочині від 0 до 18 років близько 
4800 осіб. Коштували подарунки – 194 897,50 грн., 
або 64,75 грн. за один подарунковий набір.
Отже, гроші за подарунки заплатила Пісочинська с/ 
р., а «піарили» чомусь не селищну раду, а особисто 
Олега Чернобая.

Артем Фисун

БІЛЬШІСТЬ ПІСОЧИНЦІВ 
ПРОГОЛОСУВАЛИ ЗА МУЗИЧНУ ШКОЛУ

У вересні в соціальних мережах у групах 
Громадської організації «ГО-Альтернатива» було 
проведено опитування мешканців Пісочина щодо 
подальшої долі будівлі («маленька школа»), що 
знаходиться в сел. Пісочин, вул. Полтавське шосе, 
159. За цією адресою розташовані дві будівлі: в 
одній із будівель знаходиться громадський центр, 
в якому діє бібліотека та музей історії. От за цим 
будинком знаходиться друга будівля, що перебуває в 
занедбаному стані.
У голосуванні взяли участь 442 особи, голоси яких 
розділилися наступним чином:
33.3% (147 голосів) – музична школа;
26.2% (116 голосів) – тенісний корт;
8.1% (36 голосів) – музей;
12.9% (57 голосів) – дача чиновника;
19.5% (86 голосів) – кав’ярня.
Отже, найбільшу кількість голосів набрала музична 
школа.
Представники «ГО-Альтернатива» направили 
звернення до Пісочинської с/р, Харківської РДА 
та Харківської ОДА з пропозицією підтримати 
громадські ініціативи та передбачити кошти на 
ремонт будівлі та облаштування в ній музичної 
школи.

Марія Сазонова

 
БЮДЖЕТНА ТЕМНОТА

23 грудня 2016 р. на ХІІІ сесії Пісочинської с/р було 
затверджено бюджет селища на 2017 р.
Прибутки заплановано в обсязі 50 млн. 897 тис. 675 
грн.
Видатки - 49 млн. 381 тис. 75 грн.
На жаль, під час голосування депутати селищної ради 
не мали можливості ознайомитися з постатейним 
розподілом видатків і прибутків, оскільки ця 
інформація не була підготовлена. Тож депутати 
голосували «в темну».

Віктор Кисіль

ДОПОМОГА АРМІЇ
Зібрано 8900 грн. (Віктор 500, Марія 800, Павло 
1000,  Віталій 2000, Олександр 2000, Марина 400, 
Наталья 1000, Роман 100, Роганська гімназія 100, 
Хазар 1000).
Витрачено 8455 грн. (1200 дизпаливо, 600 вітамінні 
набори, 1840 інструменти, 1260 господарчі товари, 
2150 акумулятор, 750 мандарини, 400 буржуйки, 255 
бензин для генератора). Залишок - 445 грн.
25-27 грудня 2016 р. Артем Фисун та Дмитро 
Кісєльов доставили на передову лінію оборони  
військовослужбовцям Збройних сил України: 
буржуйки, маскувальну сітку, маскувальні костюми,  
«розгрузки», тактичні ремені, термобілизну, теплий 
одяг, рукавиці, банер, аккумулятор, інструменти, 3
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предмети побутового характеру, господарчі товари, 
канцелярські товари, консервацію, продукти 
харчування, вітамінні набори, новорічні іграшки та 
чудові вітальні малюнки із Різдвом Христовим.
Висловлюємо велику подяку депутатам Віктору 
Кисілю, Олександру Шмиголю, Хазару Бадалову, 
Артему Костецькому та Олександру Тищенко, 
підприємцям Пісочина, Харкова, Мерефи, Дергачів, 
групі «Маскування для АТО» («Просвіта»), 
українській громаді Канади та волонтерській мережі 
«Вільні люди», учням Роганської гімназії та всім, хто 
долучився до спільної благодійної справи.
Для наших воїнів на передовій першочергово 
необхідні: оптичні прилади, тепловізори, засоби 
зв’язку, буржуйки, бензопили, інструменти, клейонка, 
термоси, спальники, каремати, рукавиці, зимові 
берці, медикаменти, харчі тривалого зберігання.
Пораненим бійцям, які знаходяться на лікуванні 
у Харківському шпиталі, потрібні: біла постільна 
білизна, сланці гумові (р. 42-46), теплий одяг, труси-
боксерки (р. 48-56), футболки, господарське мило, 
мобільні телефони. Реквізити для допомоги коштами:
ПриватБанк 5168 7572 6238 3203 (Кисіль Віктор)
Хто бажає особисто передати зазначені речі, 
звертайтеся за тел. 095-671-17-22 (Артем)
Доки ми допомагаємо армії – армія захищає наш мир!
Бережіть мир – допомагайте армії!

Дмитро Кісельов

СКІФ
Слово «Скіф» в даному випадку означає не назву 
гордого й мужнього народу, який у давнину проживав 
на території Південно-Східної України, а назву 
відомої для багатьох пісочинців землевпорядної 
фірми.
На перший погляд, таких комерційних організацій – 
десятки, сотні по Україні. Справа в тому, що з моменту 
отримання Україною незалежності, почалася 
масштабна реформа приватизації землі. Ми були 
вимушені слухняно йти і проводити приватизацію 
своїх земельних ділянок. Оскільки в нашому селищі, 
окрім «Скіфа», іншого вибору не було, то я якраз 
і звернувся до вищезазначеної землевпорядної 
організації, вчасно надав необхідні документи та 
кошти. Не пройшло й три роки і три місяці, як я 
отримав приватизаційний сертифікат. І мені, дійсно, 
поталанило, бо деякі мешканці селища чекали по 
7-8 років, щоб отримати так бажані приватизаційні 
документи. Інші пісочинці, щоб отримати документи, 
зверталися до суду щодо неналежного виконання 
«Скіфом» договірних обов’язків.
Користуючись юридичною некомпетентністю та 
довірою мешканців фірма «Скіф» надавала на підпис 
громадянам договори, де не були чітко визначені 
умови та часові рамки виконання робіт. Тому 
звертатися до суду було марною справою. Якщо ви 
ще не приватизували свою земельну ділянку і будете 
це робити в майбутньому, обов’язково порадьтеся з 
цього приводу з іншими людьми, а «Скіф», як кажуть 
в народі, «краще обійти десятою дорогою»

Олег Дубровін

ПОДЯКА  
Висловлюємо подяку завідувачу відділення 
17-ї міської лікарні урології Ємцю Дмитру 
Олексанровичу, який зробив на безоплатній основі 
хворому операцію, зважаючи на скрутне фінансове 
становище пацієнта.

Цацоріна Н. П.

БПП І «ВІДРОДЖЕННЯ» ПРОІГНОРУВАЛИ 
ІНТЕРЕСИ ПІСОЧИНА

23.12.2017 р. вiдбулася ХIІІ сесія Харківської 
районної ради VII скликання. 19-им питанням 
порядку денного була Програма соціального 
захисту населення Харківського району на 2017-
2019 рр. Депутат Харківської райради Артем Фисун 
(«Об’єднання «Самопоміч») вніс пропозицію 
підвищити суму виплат людям із вадами від 100 
грн. до 500 грн. Депутати одноголосно підтримали 
поправку.
Одним із важливих питань для мешканців 
Пісочина на сесії райради було 23-є питання – 
про затвердження Програми економічного та 
соціального розвитку Харківського району на 2017 
р. Депутати-пісочинці від «Об’єднання «Самопоміч» 
звернули увагу керівництва району на необхідність 
виділення додаткового фінансування на будівництво 
фізкультурно-оздоровчого комплексу (м-н 
«Мобіль») із районного бюджету, чого в програмі 
не було передбачено, хоча попередньо це питання 
проговорювалося.
На жаль, у Програмі соціально-економічного розвитку 
Харківського району не було й багатьох інших 
питань, необхідних для мешканців району. Фактично, 
ця програма – це програма минулого, позаминулого 
чи невідомо коли минулого року, бо, крім нумерації 
років, у ній мало, що змінюється: відсутні натяки на 
прозорість і механізми формування програми, участь 
місцевих громад, питання децентралізації, реалізація 
державної політики. Чи вирішить ця програма якусь 
проблему, скільки доріг, шкіл, дитячих садків буде 
відремонтовано, яка допомога буде ОСББ – на всі ці 
питання програма не відповідає! По суті, програма 
соціально-економічного розвитку Харківського 
району – це набір «хотєлок», переважна більшість 
яких не буде вирішена!
Оскільки пропозиція фракції «Об’єднання 
«Самопоміч» щодо фінансування фізкультурно-
оздоровчого комплексу не була схвалена, а сама 
програма не відображає потреб мешканців району, 
то депутати прийняли рішення утриматися від 
підтримки цієї програми. Цікаво, що Пісочин в 
районній раді представляють ще й депутати партії 
«Відродження», які проголосували за програму 
без урахування потреб Пісочина в фізкультурно-
оздоровчому комплексі. Крім фракції «Відродження», 
проігнорували інтереси Пісочина й депутати від БПП 
«Солідарність» та Радикальної партії О. Ляшка, які в 
повному складі проголосували «за» програму.
Наступного разу, коли ці «хлопці» й «дівчата» 
прийдуть Вас просити за них проголосувати, 
нагадайте їм про це.

Дмитро Куріло 


