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Да именно так! Ведь чем ЧЕЛОВЕК 
отличается от всех существ, живущих в 
этом мире? Ответить на этот вопрос лег-
ко: люди могут мыслить, творить, учить-
ся, обеспечивать самих себя, ухаживать 
за собой и за окружающими людьми, ор-
ганизовывать работу огромных предпри-
ятий и многое другое. Всё просто! Но, 
стоп! А теперь пройдитесь возле своего 
дома и дальше, оглянитесь, и с этими до-
водами задумайтесь, всё ли так? Вот-вот! 
Вокруг нас сплошная свалка, безалабер-
ность и бескультурье, каждый человек 
изолируется от общества.

А всё начинается с мелочей: выкиды-
вание окурков с балконов и не только, у 
ларька или магазина бумажки или паке-
ты обязательно бросаем на землю, мусор 
вывезем в посадку, наклеиваем объявле-

ния везде, где вздумается, и как это дол-
го будет продолжаться!? Всегда!? Мы же 
ЛЮДИ, а не сви… или кто-то другой! 
Мы это делаем для себя!

Приглашаем всех на субботник в Ры-
жовский парк и в сосновый бор на 
м-н «Мобиль» 16 апреля в 10:00.

Человек, который что-то делает, ни-
когда не будет превращать посёлок в 
свалку, берите с собой детей, пусть с дет-
ства привыкают к порядку. Возле своего 
двора или многоэтажного дома вы може-
те организовать субботник сами, а не 
ждать коммунальные службы.

P.S. Не забудьте убирать за собой по-
сле майських праздников!

Шапарь Станислав
Залишайте коментарі й пропозиції на 

форумі http://pisochin.at.ua/forum

№ 12

http://pisochin.at.ua

КТО МЫ? 

Шановні ПІСОЧИНЦІ! 
У рамках акції «Зроби чистим місце свого 

відпочинку» 16 квітня 2011 р. буде проводитися при-
бирання сміття на території урочища «Рижовський 
парк» і соснового бору на м-ні «Мобіль».

Початок о 10.00
Рижовський парк – збір навпроти «Учкомбінату» 

(к.т. 0503025258).
Сосновий бір – збір на вході до бору біля гаражів 

(к.т. 0956711722). 
ГО «Альтернатива»



2

Цей матеріал після появи на нашому 
сайті http://pisochin.at.ua/forum було пе-
редруковано на сайті селищної ради, що-
правда, вже російською мовою й без імені 
автора. 

15.03.2011 відбулося засідання виїзного 
адміністративно-господарського активу 
Харківської райдержадміністрації в сел. Пі-
сочин. Головував на засіданні – Збукар Ві-
талій Павлович, голова Харківської район-
ної державної адміністрації.

Формат засідання передбачав прямий ді-
алог між представниками райдержадміні-
страції та селищним головою з приводу різ-
номанітних питань: наповнення бюджету, 
виконання бюджету, екології, будівництва, 
соціального розвитку селища, освіти та ба-
гатьох інших. Також кожен із присутніх мав 
можливість особисто поставити запитання 
селищному голові, або будь-кому з пред-
ставників Харківської РДА, та отримати 
можливість оперативного вирішення свого 
питання.

Під час виїзного засідання адміністративно-
господарського активу Харківської РДА го-
лові Пісочинської селищної ради Черно-
баю О. В. було задано багато запитань як від 
представників райдержадміністрації так і від 
мешканців селища. Пропонуємо відповіді, 
які прозвучали на питання, що найбільше 
хвилюють громаду Пісочина: 

Питання: Коли чекати на будівництво 
прибудови до дитсадка «Теремок» на 
м-ні «Мобіль»?

Харківська РДА пообіцяла допомогти 
грошима з бюджету району, а селищний го-
лова пообіцяв розробити проект та передба-
чити кошти у бюджеті селища. На цей час 
черга в дитсадок складає 370 дітей.

Питання: Коли чекати на будівництво 
нової школи на м-ні «Мобіль»?

Селищний голова доповів, що проект вже 
розроблено, потрібну документацію буде 
затверджено упродовж 3-х місяців. Голова 
Харківської районної державної адміністра-
ції Збукар В. П. пообіцяв допомогу в отри-
манні коштів із держбюджету на будівни-

ПРЯМИЙ ДІАЛОГ ІЗ ВЛАДОЮ
цтво школи в розмірі 16 млн. грн.

Питання: Коли і де планується будівни-
цтво нового дитсадка на м-ні «Надія»?

У зв’язку з тим, що стара будівля дитсад-
ка на м-ні «Надія» перейшла на баланс се-
лища лише 2 роки тому, влада селища нічо-
го не могла вдіяти з цим приміщенням. За-
раз селищний голова повідомив, що веде 
перемовини з Курязьким ДБК про можли-
вість побудови на місці старого дитсадка 
багатоповерхівки, з тією умовою, що пер-
ший поверх буде віддано під дитсадок.

Питання: Коли запрацює амбулаторія 
на м-ні «Мобіль»?

У зв’язку з тим, що при відкритті амбула-
торії не були враховані санітарні норми, за-
раз іде перебудова й розширення амбулато-
рії. Для цього виділена додатково прилегла 
до амбулаторії 2-кімнатна квартира та орга-
нізується окремий вхід. Селищний голова 
пообіцяв, що амбулаторія запрацює 9 трав-
ня 2011 року.

Питання: Коли планується ремонт до-
рожнього покриття по пров. Комарова, 9 
та біля сцени на м-ні «Мобіль»?

Голова селища пообіцяв розпочати ре-
монт по пров. Комарова упродовж місяця, 
як тільки стабілізуються погодні умови. 
Щодо ремонту біля сцени, то ремонт дороги 
там можна буде розпочати тільки після то-
го, як буде остаточно відремонтовано ава-
рійну ділянку тепломережі.

Питання: Чи буде розпочато будівни-
цтво багатоповерхівки по вул. Некрасова 
у Рижовському парку?

Селищний голова відповів, що на сесії 
Пісочинської селищної ради було прийнято 
рішення про проведення громадських слу-
хань з цього питання, і як вирішить грома-
да, так і буде. Дата проведення громадських 
слухань ще не визначена, а кого турбує пи-
тання, коли вони відбудуться, селищний го-
лова порадив звертатися до забудовника – 
Курязького ДБК.

Сподіваємося ця інформація буде корис-
ною пісочинцям. Усім зацікавленим повідо-
мляємо, що через півроку планується на-

http://pisochin.at.ua
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ступне виїзне засідання адміністративно-
господарського активу райдержадміністра-
ції. Такі заходи тепер будуть проводитися 
двічі на рік, тож маємо гарну нагоду відкри-
то поспілкуватися з представниками влади 
та отримати відповіді на запитання, а мож-
ливо й вирішення деяких проблем.

А щоб не чекати півроку, то краще зали-
шайте свої запитання або пропозиції нам на 
нашому сайті http://pisochin.at.ua  або вкон-
такте http://vkontakte.ru/club19855793

Костецький Артем 
Залишайте коментарі й пропозиції на 

форумі http://pisochin.at.ua/forum

15 січня 2009 р. на сесії Пісочинської 
селищної ради було прийняте рішення 
про будівництво на території урочища 
«Рижовський парк» 4-під’їзного 10-по-
верхового будинку. І хоча у жовтні 2010 
р. це рішення було призупинене, проте 
влада продовжує лобіювати будівництво 
будинку. З цією метою на останній сесії 
селищної було вирішено провести гро-
мадські слухання. 

Зважаючи на це, були проведені консуль-
тації з громадськими екологічними та при-
родоохоронними організаціями – «Печені-
ги», «Зелений фронт», «Ми – Харків’яни». 
Внаслідок проведеної роботи розроблено 
плани спільних, узгоджених дій щодо за-
хисту лісових насаджень на території сели-
ща Пісочин. Крім того, до вирішення про-
блеми були залучені депутати різних рівнів, 
журналісти, громадські та партійні активіс-
ти.

23 листопада 2010 р. в газеті «Время» бу-
ло надруковано матеріал «Рыжовский парк: 
приговоренная достопримечательность». 

На початку грудня 2010 р. було надруко-
вано й поширено серед мешканців Пісочина 
листівку, в якій роз’яснювалася ситуація 
навколо урочища «Рижовський парк».

У лютому 2011 р. проблеми Рижовського 
парку висвітлювалися в передачі А. Войце-
ховського «Я – против» (http:yaprotiv.org.ua).

Ініціативна група звернулася в програму 
«Жди меня», аби знайти нащадків Івана Ри-

жова, на кошти якого й було створено Ри-
жовський парк.

На сьогоднішній день надіслано більше 
10 аргументованих листів у різні державні 
установи. Звернулися з листом і до пісочин-
ського селищного голови Чернобая О., на 
який він, на жаль, ще не відповів.

Проте нам вдалося отримати відповіді з 
інших інстанцій: 

Адміністрація Президента України по-
відомила, що наше звернення «надіслано на 
розгляд за належністю до Харківської ОДА 
із супровідним листом від 11.03.11 
№ 22/028076-20»;

Комітет з питань екологічної політи-
ки, природокористування та ліквідації 
наслідків Чорнобильської катастрофи 
та Комітет з питань боротьби з організо-
ваною злочинністю і корупцією Верхо-
вної Ради України 21 березня 2011 р. звер-
нулися до Генеральної Прокуратури Укра-
їни з проханням перевірити вищевикладені 
факти та вжити заходи щодо дотримання 
вимог лісового і природоохоронного зако-
нодавства;

Міністерство охорони навколишнього 
середовища листом від 16.03.11 
№ 5547/11/10-11 звернулося до Генеральної 
Прокуратури України «для вжиття заходів 
прокурорського реагування з метою скасу-
вання прийнятого з порушенням законодав-
ства рішення Пісочинської селищної ра-
ди… від 15.01.2009 стосовно проекту зем-

Звіт
про роботу ініціативної групи 

захисників Рижовського парку

http://pisochin.at.ua
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Поширюється безоплатно

Ш а н о в н і  П І С О Ч И Н Ц І !
Для розвитку місцевого самоврядування та активізації населення; для контролю 

діяльності місцевих чиновників депутати Пісочинської селищної ради та мешканці 
Пісочина, які вболівають душею за селище, створили Харківську обласну громадську 
організацію «Альтернатива».

Про всі неправомірні дії, порушення в житлово-комунальному господарстві, земельних 
відносинах, бюрократичній сваволі по відношенню до вас повідомляйте нам та надавайте 
власні пропозиції.

Наші контакти: 
телефони:  0951911733, 0954021329, 0632970744, 0509561808, 0675765158, 

0506519967, 0503025258, 0503028314, 0677915865, 0505322850
e-mail: nadija_mobil@ukr.net

Наша сторінка в Інтернеті: www.pisochin.at.ua
Сторінки наших партнерів в Інтернеті: www.postup.kh.ua, www.kharkivyany.org

1 апреля ГО «Зеленый Фронт», предста-
вители инициативной группы защитников 
Рыжовского парка, экологическая группа 
«Печенеги», ГО «Альтернатива» провели 
митинг протеста в Песочине. Акция проте-
ста была приурочена тому, что сессия Песо-
чинского поссовета 15.01.2009 приняла ре-
шение о передаче в аренду участка земли в 
урочище «Рыжовский парк», который нахо-
дится на территории гослесфонда Бабаев-
ского лесничества (квартал №3) и не входит 
в сферу влияния поселкового совета. 

По информации сайта stroyobzor, в «пар-
ковой зоне» Куряжский ДСК планирует 
строительство 10-этажного панельного до-

ма (http://www.stroyobzor.net.ua), проект ко-
торого называется «Обыкновенное чудо».

Весьма эмоциональная встреча с жителя-
ми поселка переросла в митинг и продолжи-
лась шествием к поссовету с попыткой вру-
чить председателю Песочинского поссовета 
А. Чернобаю собранные ранее сухари. 

Встретиться с поселковым головой акти-
вистам не удалось. Тем не менее, обраще-
ние «Зеленого Фронта» поссоветом было 
принято, не отказались и от «подарка» – су-
харей. Правда, спустя несколько минут тор-
бочка с сухарями уже стояла в коридоре.

Залишайте коментарі й пропозиції на 
форумі http://pisochin.at.ua/forum

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО?!

леустрою… для будівництва й обслугову-
вання багатоповерхового житлового будин-
ку по вул. Некрасова»;

Запрошуємо усіх небайдужих громадян 
надіслати листа голові селищної ради з про-
ханням відмінити рішення селищної ради від 
15.01.2009 за адресою: Пісочинська селищна 

рада, пров. Транспортний, 2, сел. Пісочин, 
Харківський р-н, Харківська обл., 62416.

Ініціативна група захисту 
Рижовського парку, ГО «Альтернатива».

Залишайте коментарі й пропозиції на 
форумі http://pisochin.at.ua/forum

Рубрика «Коротко»

http://pisochin.at.ua


