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Не знаю, чем руководствовались на-
родные избранники..., скорее всего не 
интересами местной громады, избрав-
шей их депутатами. Думаю, что решение 
было поспешным, не до конца продуман-
ным. Ведь Рыжовский лес это исключи-
тельная и уникальная территория по сво-
им природоохранным, историческим, 
культурным, духовным параметрам. В 
этой местности (площадь – свыше 25 га) 
произрастают остатки, чудом сохранив-
шихся, древних дубовых лесов, кото-
рыми была покрыта значительная часть 
Слобожанщины в ХV – ХVII веках про-
шлого тысячелетия. На этой террито-
рии встречается более 150 видов расте-
ний, в том числе редких, лекарственных. 
300-летние дубы-исполины (их 156 шт.), 
сохранившиеся до наших дней, являются 
генофондом лучших пород украинского 
дуба. Здесь также можно встретить пред-
ставителей животного мира дикой при-
роды.

Рыжовский парк – это наша история. 
Родоначальником идеи создания парка 
на этой местности во второй половине 

ХIХ века был известный меценат, про-
мышленник Павел Иванович Рыжов – 
внук почетного гражданина г. Харькова, 
основателя литейного завода по произ-
водству колоколов и компактного посе-
ления людей, которое сейчас называет-
ся «Рыжов», Ивана Ивановича Рыжова. 
Именно он успешно реализовал свой за-
мысел – убрал старые, засохшие дере-
вья, кустарники, целенаправленно заса-
дил пустующие поляны молодым дубом 
и быстрорастущей липой, проложил ал-
леи. Позже, на территории парка был со-
оружен каскад озер с фонтанами, возле 
которых очень любила отдыхать харь-
ковская знать.

Следует также отметить, что в годы 
Великой Отечественной войны парк пы-
тались уничтожить гитлеровцы. Руками 
военнопленных было спилено огромное 
количество деревьев (в основном дубы), 
которые грузили на железнодорожные 
платформы и отправляли в Германию. 
Но парк выстоял, возродился в послево-
енный период. В это время урочище ис-
пользовали как парк культуры и отдыха 

РЫЖОВСКИЙ ПАРК
ПУСТИЛИ С МОЛОТКА!

(о Рыжовском парке и не только о нем)
Поводом к написанию данной статьи послужила октябрьская (2009 г.) сессия Пе-

сочинского поселкового совета, на которой было принято решение о выделении ОАО 
«Куряжский ДСК» на правах долгосрочной аренды земельного участка площадью 0,62 
га под строительство 9-этажного 4-х подъездного жилого дома и нового админзда-
ния поселкового совета на месте «несостоявшегося» детского сада в районе Рыжов-
ского леса. Меня очень огорчило, что местные депутаты легким движением руки 
включили зеленый свет началу жилищной застройки Рыжовского парка. 
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для проведения сельскохозяйственных 
выставок, спортивных соревнований и 
других различных культурных меропри-
ятий.

Рыжовский лес для нас сегодня – это 
чистый воздух («легкие поселка»), зона 
отдыха, в первую очередь, для детишек 
и стариков, и самое главное – это память 
наших дедов и отцов, которую мы долж-
ны бережно сохранить и передать вну-
кам и правнукам. Поэтому говорю кате-
горическое «Нет!» жилищной застройке 
парка. Считаю целесообразным разви-
вать на территории лесного массива зону 
отдыха.

Проблемой урочища на данный период 
является мусор. Но это отдельная тема, 
которой я не хочу касаться в этой статье.

Оппоненты могут возразить, что насе-
ление поселка увеличивается, остро стоит 
жилищная проблема и жилье необходи-
мо строить. Да, я с этим также согласен. 
Но почему многоэтажки нельзя строить в 
другом месте? Да потому, что строитель-
ство дома на вышеуказанном месте яв-
ляется экономически очень выгодным. 
Удобное расположение, наличие инфра-
структуры, близость инженерных сетей 
дает возможность коммерсантам из ОАО 
«Куряжский ДСК» при минимальном 
вложении средств получить максималь-
ную прибыль (при продаже квартир).

А что касается строительства ново-
го админздания поселкового совета, то 

для этого можно было подыскать другое, 
удобное место, а здесь все-таки постро-
ить детский сад, в котором так нуждают-
ся жители рыжовской стороны поселка, 
– ведь все лучшее должно принадлежать 
детям.

Р. S. По информации депутатов мест-
ного совета в ближайшее время будут 
проводиться общественные слушанья по 
вопросу жилищной застройки Рыжов-
ского парка. Прошу местных жителей 
принять активное участие в дискуссии 
по вышеизложенному вопросу.
Гончаренко А. (житель пос. Песочин)

До відома Пісочинської громади: 
фракція «Демократичні ініціативи» 
Пісочинської селищної ради у складі 
Дубровіна Олега Анатолійовича, Жел-
тобородова Олександра Миколайови-
ча, Кисіля Віктора Васильовича, Курила 
Олександра Петровича, Мережка Юрія 
Миколайовича, Щеголева Володими-
ра Вікторовича не підтримала незакон-
не рішення сесії селищної про забудову 
Рижовського парку без проведення гро-
мадських слухань, як того вимагає Закон 
України «Про місцеве самоврядування». 
Крім того, з метою створення правової 
основи для проведення громадських слу-
хань фракція внесла на розгляд чергової 
сесії Пісочинської селищної ради проект 
«Положення про громадські слухання». 

Уповноважений від фракції Кисіль В.

У одному багатоквартирному будин-
ку близько трьох десятків наших шанов-
них громадян встановили індивідуальне 
опалення, витративши на це купу часу і 
грошей. Ви можете собі тільки уявити, 
скільки їм це коштувало: для однієї квар-
тири – це близько 20-25 тис. грн! Але 
на цьому витрати не закінчилися, адже 

опалення треба легалізувати! А як? Бо 
ж легалізація справа дорога. Та світ не 
без добрих людей! Знайшлася така собі 
Зінаїда Семенівна, добра знайома добрих 
знайомих, яка за помірну суму – 7500 
грн. з квартири – була готова вирішити 
питання. 

Швидко зібравши гроші, почали чекати 

Дуже правдива історія, або кілька 
слів про індивідуальне опалення
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економічної вигоди від індивідуального 
опалення, бо наближається зима, а тари-
фи на газ ростуть, як на дріжджах.

Минали дні, тижні, місяці, а від 
Зінаїди Семенівни, що мешкала тут же, 
в мікрорайоні, ні слуху, ні духу! Народ 
почав бити на сполох, шукати зустрічі з 
вищеназваною «добродійкою». Та вона й 
не відмовлялася: «Так, гроші взяла, але 
нічого не вийшло, і грошей уже нема, 
повертати нічого». Що тут удієш? Адже 
гроші збиралися «в чорну», не підеш же 
в міліцію заявляти, що хотіли дати хаба-
ра, а їх «кинули». От і «економічна виго-
да»!

А тепер, любі читачі, з калькулятором 
в руках можете прикинути, скільки зага-
лом витратили коштів наші земляки на 
індивідуальне опалення і скільки ще до-
ведеться, щоб усе те довести до розуму. 
Нормальна сума!

Ми, «Громадський актив», спро-
бували проаналізувати дозвільні до-
кументи, необхідні для встановлення 
індивідуального опалення. Ось що ми 
з’ясували.

Згідно з наказом Міністерства ЖКГ 
№ 169 від 06.11.2007 р., установити 
індивідуальне опалення можна, але тільки 
на весь будинок. Як правило, сучасні но-
вобудови мають саме таку, автономну 
систему опалення. Що стосується реш-
ти будинків, то на сьогоднішній день 
жоден з них не був відключений від 
централізованої системи опалення. 

Для встановлення автономно-
го опалення усім мешканцям будинку 
необхідно погасити борги. Після цьо-
го власник будинку (балансоутримувач) 
повинен написати заяву в місцеві органи 
влади із вказівкою на причину, через яку 
мешканці хочуть від’єднатися від ме-
реж централізованого опалення і гарячої 
води. До заяви необхідно додавати копію 
протоколу загальних зборів мешканців 
будинку. У тексті протоколу повин-
но бути зазначено, що жителі вирішили 
від’єднатися від мереж централізованого 
опалення і гарячої води та встанови-
ти у будинку автономне опалення. Це 
рішення повинне бути підтримане усіма 
мешканцями будинку.

Упродовж місяця комісія, створена 
місцевою владою, повинна розглянути 
надані документи і прийняти рішення. 
Якщо приймається позитивне рішення, то 
заявнику надається перелік організацій 
(близько 15), до яких необхідно звер-
нутися для одержання технічних умов 
проекту індивідуального опалення та 
відключення від теплових мереж. Якщо 
ж мешканцям будинку відмовили, а вони 
з цим не згодні, то спір вирішується в 
суді.

Роботи з відключення від 
централізованого опалення проводять-
ся в неопалювальний сезон відповідною 
монтажною організацією. Після за-
вершення робіт складається акт про 
відключення будинку від теплових ме-
реж, який затверджується спеціальною 
комісією місцевої ради.

Усі роботи здійснюються за рахунок 
мешканців будинку. Вартість підготовки 
внутрішньобудинкових мереж – від 40000 
грн., залежно від складності виконува-
них робіт і стану внутрішньобудинкових 
теплових мереж (у вартість робіт не вхо-
дить обладнання кожної з квартир). 

Звичайно, кожен мешканець бу-
динку може встановити «лівим» шля-
хом індивідуальне опалення і «купи-
ти» необхідну документацію, але при 
цьому слід пам’ятати: людині, яка хоче 
обігрівати квартиру самостійно, однак 
доведеться платити за так звані «місця за-
гального користування» – сходи, під’їзди 
та ін., – оскільки цілісність будинку – 
це периметр усього будинку, є батареї 
чи нема, але обігрів від стін за рахунок 
квартир, не обладнаних індивідуальним 
опаленням, здійснюється.

Отже, якщо підсумувати усе, ска-
зане вище, доводиться констатува-
ти, що індивідуальне опалення – спра-
ва доволі дорога і потребує серйозної 
організаційної підготовки, та має і свої 
плюси, й свої мінуси. На жаль, сьогодні 
органи місцевої влади самоусунулися від 
такої гострої проблеми, як «індивідуальне 
опалення», адже йдеться про будинки, які 
перебувають у комунальній власності.

ГО «Громадський актив»
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Поширюється безоплатно

До написання цього матеріалу мене спо-
нукала стаття в «Пісочинських вістях» за 
листопад 2009 року про подяку депутату 
Біцюрі В.Л., голові постійної комісії з аграр-
них питань, екології, земельних відносин 
та використання природних ресурсів 
Пісочинської селищної ради.

У мене та багатьох мешканців селища дещо 
інша думка щодо громадської діяльності де-
путата Біцюри В.Л. Із 1995 року я намагаюсь 
отримати земельну ділянку під індивідуальне 
будівництво. Я мешкаю в підвідомчій 
квартирі, яка належить Жовтневому лісгоспу. 
Згідно з актом від 08.08.2003 р., будинок, у яко-
му розташована моя квартира, знаходиться в 
аварійному стані. За цей час в нашому селищі 
збудовано два житлових масиви, виділено 
сотні ділянок під індивідуальну забудову, 
на більшості з яких і в цей час ростуть будя-
ки, але чомусь мені та моїй багатодітній сім’ї 
відмовляють не тільки в виділенні квартири, а 
також у виділенні землі під будівництво.

Голова селищної ради Чернобай О.В. за 
цей час відмовив мені шістнадцять разів, 
мотивуючи відсутністю землі, а в цей час, 

У рубриці «Нам пишуть…» ми уміщуємо листи мешканців 
Пісочинської громади. Погляди, думки, що висловлюються в 
листах, можуть не співпадати з точкою зору «Громадсько-

го активу». Відповідальність за наданий матеріал несуть автори.

судячи з об’яв у газетах, земля в Пісочині 
продається десятками гектарів, включаю-
чи землі санаторного призначення в Рай-
Оленівці та навколо Рижовського парку. 

Останнім часом, а саме з середини 2007 
року, відмови про виділення мені землі 
підписує саме депутат Біцюра В.Л. та ще й 
рекомендує мені приватизувати присадиб-
ну ділянку, знаючи при цьому, що, згідно 
постанови Ради Міністрів України, землі 
лісового фонду не підлягають приватизації. 
А може, він про це не знає, тоді який він го-
лова комісії?

За словами депутатів Пісочинської 
селищної ради нинішньої каденції (так і 
протягом каденції, коли я сам був депу-
татом) земля виділялась прохачам прак-
тично на кожній сесії. Так в чому ж спра-
ва? Думаю, що депутат Біцюра В. Л. не є 
професіоналом своєї справи, бо не володіє 
інформацією про наявність вільних земель 
в селищі Пісочин. А може, депутат говорив 
неправду. А може, щось третє?

мешканець Пісочина Дацюк О.І.

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, що входять до 
фракції «Демократичні ініціативи», та мешканці Пісочина, які вболівають душею за сели-
ще, створили Харківську районну організацію «Громадський актив».

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

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

0675765158, 0972703787, 0506519967, 0503025258.
e-mail: nadija_mobil@ukr.net

ПРО ЗЕМЛЮ


