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Усі чули про станцію «Рижов», але мало хто 
знає, чому вона так називається.

А походить ця назва від імені купців Рижових, 
власників ливарного виробництва дзвонів, що зна-
ходилося в районі залізничної зупинки «Рижов». 
Звідси й назва – урочище «Рижовський парк».

Засновником виробництва був Іван Рижов, а 
продовжив сімейні традиції його онук, Павло Ри-
жов, який був здібним промисловцем. Саме Павло-
ві Рижову в 1888 р. російський імператор Олек-
сандр ІІІ дозволив виготовляти мідний дзвін із зо-
браженням імператорської сім’ї. 

Дзвін, виготовлений на виробництві П. Рижова, 
був представлений на Всесвітній паризькій вистав-
ці 1889 р. Саме для цієї виставки �устав �й�ель по� р. Саме для цієї виставки �устав �й�ель по�р. Саме для цієї виставки �устав �й�ель по-
будував 300�метрову вежу, що була своєрідною ар-
кою – входом на виставку. Зараз це символ Пари-
жа, Франції – �й�елева вежа! 

Павло Рижов давав гроші на добудову церкви в 
Пісочині, подарував кілька дзвонів, останній з яких 
зник за нез’ясованих обставин у 2002 р. 

Дзвони Рижових і до цього часу звучать у церквах 

та монастирях, є згадки про Рижових у музеях світу!
А що ж в Пісочині, на гербі якого є зображення цер-

ковного дзвону? Хто і як пам’ятає родину Рижових? 
У Пісочині відсутні будь�які згадки про славних 

земляків! Немає ані меморіальної дошки, ані 
пам’ятного знака, а вулицю, яка мала історичну на-
зву «Рижовська», перейменували на вулицю Чапа-
єва, який ні до Пісочина, ні до України жодного 
відношення не має! Родину найвідоміших пісочин-
ців їх невдячні земляки просто забули. 

Між тим людей, які для Пісочина зробили біль-
ше Рижових, знайти важко! На їх прикладі треба 
виховувати дітей, молодь!

Може, уже прийшов час віддавати борги?! Хто 
забуває минуле – не має майбутнього!

�О «Альтернатива» пропонує повернути вулиці 
Чапаєва історичну назву – «Рижовська» та встано-
вити пам’ятну дошку родині Рижових! 

Ми вже отримали згоду щодо встановлення пам’ятної 
дошки на станції «Рижов» від Південної залізниці. 

Павло Нетеса, ГО «Альтернатива»

ДЗВОНИ ПАМ’ЯТІ 

Вітаємо мешканців Пісочина з Великоднем!

Запрошуємо ВАС 29 квітня (неділя) 2012 р. прийняти участь у суботнику, під час якого 
буде проводитися прибирання місць відпочинку пісочинців – сосновий бір на м�ні «Мобіль» 
та урочище «Рижовський парк».

Якщо під час суботника ВИ зайняті, приберіть біля свого подвір’я, будинку в зручний для 
ВАС час.

Ця робота дасть можливість привести до відповідних санітарних норм та належного 
естетичного стану територію селища!

Шановні пісочниці! Поважайте себе, не смітіть! Виховуйте своїх дітей, адже чисто не 
там, де прибирають, а там, де не смітять! 

Початок суботника о 10.00.
«Рижовський парк» – збір навпроти «Учкомбінату» (к.т.0509561808)
Сосновий бір – збір на вході до бору біля гаражів (к.т.0956711722).
Наприкінці суботника – смачна каша й солодкий чай!

ГО «Альтернатива»

ШАНОВНІ ПІСОЧИНЦІ!
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О. Чернобай: «ГОЛОВНЕ – ТРИМАТИ СЛОВО»
Минулого року (15.03.2011) у сел. Пісочин 

відбулося засідання виїзного адміністративно�
господарського активу Харківської 
райдержадміністрації (http://pisochin.at.ua/
gazeta/altern�12.pdf). На засіданні були 
присутні голова Харківської РДА В. Збукар та 
пісочинський селищний голова О. Чернобай. 

Під час засідання мешканці Пісочина 
поставили перед селищним головою низку 
проблем, які він пообіцяв вирішити. 

Пройшов рік. «Альтернатива» вирішила 
перевірити, як виконав голова свої обіцянки.

Нагадуємо питання, які хвилювали пісочинців 
рік тому.

1. Коли чекати на будівництво прибудови 
до дитсадка «Теремок» на м-ні «Мобіль»? 

Селищний голова пообіцяв розробити проект 
та передбачити кошти у бюджеті селища. – 
Кошти передбачені на реконструкцію тільки 
в 2012 р.

2. 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. – Не 
виконав. Кошти на розробку проекту школи, 
передбачені тільки в 2012 р. 

3. Коли і де планується будівництво 
нового дитсадка на м-ні «Надія»? 

Селищний голова доповів, що веде 
перемовини з Курязьким ДБК про можливість 
побудови на місці старого дитсадка 
багатоповерхівки, з тією умовою, що перший 
поверх буде віддано під дитсадок. – Гроші 
виділено в 2012 р. для проведення технічної 
експертизи.

4. Коли запрацює амбулаторія на м-ні 
«Мобіль»? 

Селищний голова пообіцяв, що амбулаторія 
запрацює 9 травня 2011 року. – Не виконав. Не 

У бюджеті Пісочина на благоустрій селища 
передбачено 5 млн. грн. Оскільки селищна ра-
да не пояснила, що саме збирається робити за 
ці кошти, �О «Альтернатива» виходить з 
пропозиціями, щодо тих куточків Пісочина, які 
потребують термінового «благоустрою»:
• розширити проїжджу частину по вул. Клубній 

(навпроти Пісочинського колегіуму), 
вирішити питання з місцем для паркування 
автомобілів біля стадіону;

• облаштувати зупиночні павільйони на кінцевих 
зупинках маршрутних таксі, розмістити роз-
клад руху автобусів та відповідні знаки;

• побудувати пішохідні доріжки уздовж доро-
ги, що веде до Пісочинської ЗОШ № 2 та 
Свято�Василівського храму; 

• побудувати пішохідну доріжку від буд. № 17 
по вул. Шевченка до буд. №11 по 
вул. Набережній; 

• побудувати тротуар та облаштувати 
пішохідний перехід від перехрестя вул. Шев-
ченка з Полтавським шосе до буд. № 17 по 
вул. Шевченка;

• побудувати пішохідну доріжку від 
пров. Транспортного до вул. �агаріна; 

• побудувати пішохідну доріжку по вул. Пол-

тавське шосе від № 271 до №275; 
• заас�альтувати дорогу між будинками по 

вул. Чапаєва, 56/2 та 56/3; 
• заас�альтувати пішохідну доріжку та встано-

вити освітлення по пров. Кропивницького; 
• заас�альтувати пішохідну доріжку від вул. 

Полтавське шосе, 204 до вул. Харківської; 
• побудувати водовідведення по вул. Жовтневій;
• облаштувати біля дитсадка «Теремок» місця 

для паркування автомобілів; 
• сприяти виділенню коштів для облаштування 

теплих вбиралень, каналізації та водопроводу 
для ЗОШ №2. 
Пропонуємо створити при селищній раді 

комісію з благоустрою, яка буде на основі звер-
нень депутатів та мешканців Пісочина розро-
бляти план благоустрою на наступний рік. До 
роботи комісії пропонуємо залучити 
представників �О «Альтернатива». План та 
кошторис благоустрою селища необхідно 
розмістити на сайті селищної ради, а наприкінці 
року подати звіт про виконану роботу.

Закликаємо мешканців Пісочина, Рай�Оленівки 
та Надточіїв звернутися до депутатів своїх округів 
з пропозиціями щодо благоустрою. 

Станіслав Шапарь, депутат Пісочинської 
селищної ради

НАШІ ПРОПОЗИЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ С. ПІСОЧИН
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У березні 2012 р. активісти �О «Альтернатива» 
обстежили стан тепломереж, що проходять 
територією селища та дають тепло й гарячу воду 
в квартири мешканців м�нів «Надія» та «Мобіль».

Було виявлено, що сотні метрів труб тепломереж 
не мають теплозахисного шару та гріють повітря. 
Оскільки біля оголених труб по вул. �агаріна виросли 
високі дерева, можна зробити висновок, що ремонт 
теплозахисного шару не проводився багато років.

Не кращою є ситуація з підземними тепломережами, 
які гріють не тільки квартири, а й землю, розтоплюючи 
сніг та обігріваючи бродячих собак.

Зайве говорити, що за обігрів повітря та землі 
сплачують пісочинці.

Про незадовільний стан тепломереж на 

м�нах «Надія», «Мобіль» та по вул. �агаріна ми 
повідомили Пісочинську с/р, КП «Харківські 
теплові мережі», журналістів.

Згідно ст. 30 Закону України «Про 
місцеве самоврядування» саме селищна рада 
повинна здійснювати контроль «за належною 
експлуатацією та організацією обслуговування 
населення підприємствами житлово�комунального 
господарства…» та контроль «за дотриманням 
законодавства щодо захисту прав споживачів».

Вимагаємо від селищної влади вжити заходи 
щодо ремонту теплових мереж, що проходять 
територією Пісочина. 

Артем Костецький, заступник голови 
Громадської ради при Харківській РДА

ГРОШІ НА ВІТЕР

ШАНОВНІ МЕШКАНЦІ ПІСОЧИНА! 
У сел. Пісочин із початку 2012 р. збільшилась кількість випадків викрадень автомобілів (три 

крадіжки в цьому році проти однієї за минулий рік). Викрадачі обирають переважно автомобілі 
марки ВАЗ (2108, 2109, 21099), які не були обладнанні сигналізацією. За�іксовані два випадки 
пограбування гаражів. Найбільша кількість звернень до міліції пов’язана з викраданням металу. 

Закликаємо громадян пильніше доглядати особисте майно та майно односельців, облаштуйте 
свою власність допоміжними захисними засобами. Тільки завдяки цьому в Пісочині буде 
найнижчий рівень злочинності серед густонаселених селищ та районів Харківської обл. 

Якщо Ви стали свідком неправомірних дій громадян, звертайтесь за тел.: 
742�79�63, 742�79�04, 095�463�94�91. 
Якщо Ви бажаєте звернутися анонімно, пишіть на адресу реsochinpolis@meta.ua 

Пісочинський ВМ Харківського РВУМВС України в Харківській області

Міліція інформує!

працює й досі.
5. Коли планується ремонт дорожнього 

покриття по пров. Комарова, 9 та біля сцени 
на м-ні «Мобіль»?

Селищний голова пообіцяв провести ремонт 
дорожнього покриття по пров. Комарова, 9 у 
травні, а щодо ремонту біля сцени, то ремонт 
дороги там можна буде розпочати тільки 
після того, як буде остаточно відремонтовано 
аварійну ділянку тепломережі. – Дорога по 
пров. Комарова, 9 відремонтована; біля 
сцени ремонт не починався.

6. Питання: Чи буде розпочато 
будівництво багатоповерхівки по 
вул. Некрасова у Рижовському парку? 

Селищний голова відповів, що на сесії 
Пісочинської селищної ради було прийнято 
рішення про проведення громадських слухань 
з цього питання, і як вирішить громада, так і 

буде. Дата проведення громадських слухань 
ще не визначена, а кого турбує питання, коли 
вони відбудуться, селищний голова порадив 
звертатися до забудовника – Курязького ДБК. 
– Громадські слухання не проводилися.

Нещодавно О. Чернобай в інтерв’ю «Віснику 
громад Харківського району» (2012, № 19 (31), 
с. 8) сказав: «Мої товариші знають, що якщо я 
сказав «так», то це надійно. Щоб люди довіряли 
своєму керівникові, треба їх не обдурювати. Якщо 
сказав, що зроблю що�небудь за визначений період, 
роблю. Нехай не на 100 %, але за можливості. Люди 
знають мене, знають мою сім’ю і мій девіз знають: 
«�оловне – тримати слово». У такій атмос�ері 
працює весь мій колектив».

�О «Альтернатива» вимагає від селищного 
голови виконати свої обіцянки!

Віктор Кисіль, голова 
ГО «Альтернатива»
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ГО «Альтернатива» 
Наші контакти: http://pisochin.at.ua

т. 0503025258, 0675776107, 0991171531, 0951911733, 0956711722
помічник депутата Харківської облради – к.т.0954021329.

ГО «Альтернатива» постійно звертається до 
різних органів влади, щодо захисту прав мешканців 
Пісочина. Пропонуємо до уваги пісочинців відповіді, 
які ми отримали від різних інстанцій:

Про прибирання снігу в сел. Пісочин. 
Пісочинська с/р повідомила, прибиранням 
снігу займалися організації ТОВ «Віктор» та 
ТОВ «УМІТ» за затвердженою схемою. У січні 
2012 р. селищна рада оплату їх послуг не проводила, 
а в лютому 2012 р. з місцевого бюджету за це 
виплачено 22 тис. грн. (лист № 05 від 22.03.2012).

Про роботу автобусного маршруту № 1592 
м. Харків – сел. Пісочин (м�н «Мобіль»). Управління 
промисловості, транспорту та зв’язку повідомило, 
що розкладом руху на цьому маршруті запланована 
робота 9 автобусів з виконанням 266 рейсів у 
робочі дні та 5 автобусів (187 рейсів) у вихідні 
дні. Перевізника (ДП «Автосервіс» АТ «КДБК») 
забов’язано усунути �акти перевезення стоячих 
пасажирів понад норму (лист № 01�01�16/Н�
113/725 від 05.03.2012; тел. управління – 7571854). 

Управління ДАІ повідомило, що перевірка 
перевізника ДП «Автосервіс» АТ «КДБК» 
виявила порушення технічного стану автобусів, 
неналежного санітарного стану, незадовільну 
роботу механіків. Керівництву автоперевізника 
надано припис ДАІ та взято під контроль технічний 
стан автобусів (лист № 1752 від 06.03.2012; тел. 
управління – 7073596).

Про очищення річки Уди. Управління 
держрибохорони повідомило, що розробник 
повинен направити проект очищення річки до 
Державного агентства рибного господарства 
України (лист № 548�01�07 від 06.03.2012).

Управління охорони природи повідомило, 
що проект очищення р. Уди (розробник – 
МПСФ «Проектводстрой�21» ООО) на екологічну 
експертизу в управління не надходив (лист № Н�51 
від 13.03.2012).

Про заміну електроопор в сел. Пісочин. 
АК «Харківобленерго» повідомила, що за адресами, 
вказаними �О «Альтернатива» встановлено 
де�ектні опори, які позапланово будуть замінені 
компанією до 15.07.2012 (лист № 12�29/06�1890 від 
12.03.2012).

Про сосновий бір біля м�ну «Мобіль» (квартал 
57 Бабаївського лісництва). Управління лісового 
та мисливського господарства повідомило, що не 
надавало дозволу Пісочинській с/р на вирубку дерев 
та будь�яку забудову зазначеного лісового масиву 
(лист 02�07/187 від 20.02.2012; тел. управління – 
7120690).

Про оперативну чергову службу. Управління 
екологічної інспекції повідомило, що в разі 
екстрених екологічних подій чергову екологічну 
службу можна викликати за тел. 7050678, 7574498. 

ГО «Альтернатива»

Нам відповідають

Коротко
Врятуймо дитячий садок! 

1 квітня 2012 р. �О «Альтернатива» провела 
збір підписів під зверненням до пісочинського 
селищного голови, голови Харківської РДА, голови 
Харківської ОДА щодо добудови недобудованого 
дитячого садка на м�ні «Надія». Нагадаємо: 
у виборчій програмі кандидат на посаду 
пісочинського селищного голови О. Чернобай 
обіцяв «закінчити будівництво дитячого садка 
«Надія» за кошти селищної ради та державного 
бюджету для виховання дітей дошкільного віку та 
учнів молодших класів». Місцевий депутат Сасіна 
О. О. та представник селищної ради �ончаров Р. І., 
на жаль, відмовились підписатися під зверненнями. 

Вимагаємо від селищного голови виконати 
передвиборчу обіцянку.

Олег Ковтун, ГО «Альтернатива»

Громадські контакти
21.03.2012 активіст �О «Альтернатива» Артем 

Костецький взяв участь у роботі ІV �ромадської 
асамблеї України (м. Київ).
Створення ОСББ

За нашою ін�ормацією, Пісочинська с/р 
почала створювати об’єднання співвласників 
багатоквартирних будинків в р�ні санаторію «Роща».
Обережно, ями-пастки! 

Звертаємо увагу пішоходів та водіїв – 
посеред вулиць Полтавське шосе, Некрасова, 
пров. Шевченка знаходяться відкриті технічні 
шахти. Будьте уважні, бо влада їх не бачить!
Обережно, злий собака!

Селищна рада виділила 30 тис. грн. на 
стерилізацію бродячих собак.


