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Г Р О М А Д С Ь К И Й  А К Т И В  П І С О Ч И Н А

№ 5

На початку війни до Пісочина звідкись прийшов 
хлопчина років 15-16. Він був дещо старший за 
місцевих шибеників, що вештались біля церкви, 
тому доволі швидко очолив їхню ватагу. Мешкав 
Петро Бородін (так звали юнака) на квартирі, непо-
далік від церкви, у Матрони Головко, а щоб спла-
чувати житлові, хлопчина разом з товаришами ло-
вив у місцевому ставку та на довколишніх болотах 
звичайнісіньких жаб, а потім бігав на околицю села 
до італійських вояків обмінювати їх на якусь їжу, 
нею і розраховувався з господинею.

Невідомо, чи сам він до того дійшов, чи хто по-
радив, але окрім безцільного вештання по селу та 
ловлі шкіряків, він непомітно пхав клапті ганчір’я 
або ж підсипав сіль у бензобаки німецьких машин, 
через що техніка на довгий час виходила з ладу.

На початку 1943 року при обстрілі Пісочина ар-
тилерією Червоної Армії один із снарядів влучив по-
ряд із машиною з боєприпасами. Від вибухової хви-

лі вона спалахнула. Щоб полум’я не перейшло на 
будівлю, поруч з якою це трапилось, машину треба 
було перегнати якомога далі. Але, як не намагалися 
запустити двигун, усе було марно. Тоді розлючені 
окупанти зіштовхнули небезпечну вантажівку з па-
горба. Прокотившись кілька десятків метрів, пе-
кельна машина вислизнула на середину ставка і зу-
пинилась. На загальний подив полум’я згасло.

Навесні машина опустилася на дно, а з роками, 
покривши товстим шаром мулу, став надійно схо-
ронив її у своїх надрах. Дорослі здогадувались, хто 
зробив коректировку обстрілу, але не вважали за 
потрібне говорити про це вголос.

Якось, підсипавши німцям у котел з їжею якоїсь 
отрути і попередивши своїх друзів, щоб деякий час 
не вештались у німців під ногами, юнак назавжди 
зник із села. 

З книги В.О. Черноморця «Пісочинський 
Свято-Василівський храм», с. 16-17.

Як відомо, січнева (2009 р.) сесія Пісочинської 
селищної ради надала дозвіл Курязькому ДБК на 
будівництво 10-поверхового будинку та адміні-
стративної будівлі по вул. Некрасова (район Ри-
жовського парку). Одним із аргументів селищної 
ради на користь такого будівництва була засміче-
ність території парку побутовими відходами. Саме 
тому ми, ГО «Громадський актив», виступивши на 
захист парку, звернулися у березневому номері 
«Альтернативи» до громади та селищної ради Пі-
сочина з пропозицією провести 17 квітня суботник 

у Рижовського парку.
Суботник розпочався о 10.00 і тривав до 18.00. 

Участь у ньому взяло 76 мешканців Пісочина, які 
прийшли зробити благородну справу – очистити 
«зелені легені селища» від бруду. Зважаючи на те, 
що упродовж останніх 30 років – так стверджують 
старожили – парк ніхто не прибирав, сміття накопи-
чилося більше, ніж достатньо. Принаймні упродовж 
дня ми зібрали близько 15 куб. м. сміття. Зібрали б і 
більше, та, на жаль, сміття вивозив лише один сміт-
тєвоз, тож вдалося його завантажити лише двічі. 

РИЖОВСЬКОМУ ПАРКУ БУТИ!
(кілька слів про суботник в Рижовському парку)

Вітаємо 
мешканців Пісочина 

з 65-ю річницею Перемоги
ГЕРОЇ ЖИВУТЬ, ДОКИ МИ ПРО НИХ ПАМ’ЯТАЄМО!
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Крім збирання сміття, на території Рижовського 

парку нами було висаджено близько двох сотень 
дерев, встановлено кілька лавочок. Також було пе-
рекопано дорогу, яку самовільно проклали автомо-
білісти через парк.

Суботник став добрим прикладом співпраці гро-
мадськості й влади: селищна рада забезпечила 
автомобіль-сміттєвоз і п’ять граблів, чим надзви-
чайно нам допомогла. Участь у суботнику взяли й 
15 представників однієї з політичних сил, які упро-
довж години допомагали прибирати парк, за що їм 
велика подяка.

Гармонійно доповнено було суботник смачною 
кашею та джерельною водою у супроводі сміху та 
жартів.

Висловлюємо подяку усім учасникам суботни-
ка, які знайшли можливість у вихідний день попра-
цювати на користь громади!

Особливо приємно, що на наш заклик, очистити 
Рижовський парк від сміття, відгукнулися й молоді 
пісочинці, адже саме вони є майбутнім Пісочина, са-
ме заради них, дітей та онуків варто зберегти зелену 
зону відпочинку. Висловлюємо їм щиру подяку:  

Фроловій Єлизаветі – 4 роки;
Бабенку Назару – 5 років;
Дацюку Івану – 8 років;
Стратілатовій Карині – 7 Г;
Стратілатовій Тані – 4 Г;
Слісаренко Олені – 4 Г;
Задисенець Крістіні – 4 Г;
Сірку Миколі – 4 Г;
Свинарю Олексію – 4 Г;
Шмалько Оксані – 6 Г;
Педану Євгену – 11 А;
Гончаренко Ніні – студентка;
Тихоненко Катерині – студентка;
Сподіваємося, що в ніяких вандалів не підніметь-

ся рука на парк, прибраний дитячим руками.
Під час прибирання парку в однієї з учасниць 

суботника Н. Товкес, вчительки Пісочинського ко-
легіуму народилися навіть поетичні рядки:

Моя земля
Це квітень знов крокує по землі,
У лісі проліски, немов блакитні очі.
А десь у небі перші журавлі,
І річка біля берега хлюпоче.
Весні радіє наш Рижовський ліс,
Дуби крислаті і берізки ніжні.
А вітер з півдня вже тепло приніс,
І гордо сяє зірочка-підсніжник.
Все вище небо, сонця – цілий світ!
Чарівний край – це наша батьківщина,
Весна дає свій перший заповіт:
Любити землю, бо вона єдина.
Любити й берегти, і працею щодня
Відновлювать її і величати,
Бо там, де живемо, то наша є земля
І рідна, і свята, як мати!

Найбільшим досягнення, найкращим результатом 
для всіх учасників суботника стало те, що невдовзі 
після суботника відбулася екскурсія вихованців дит-
садка №2 до чистого Рижовського парку. Нехай хоч 
на кілька днів, але парк став для дітей прикладом пра-
вильного поводження з природою, прикладом того, 
як треба любити Пісочин. Якраз такі речі западають у 
пам’ять людей найглибше!

ГО «Громадський актив»

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ!
В мае 2009 инициативной группой жителей Пе-

сочина (к сожалению я не знаком с ними – но это, 
безусловно достойные люди!!!) впервые за много 
лет был очищен от мусора Сосновый бор на микро-
районе «Мобиль». Это событие по достоинству 
было оценено ВСЕМИ жителями микрорайона. 
И… В этом году это прекрасное начинание было 
продолжено – по инициативе ГО «Гражданский ак-
тив» совместно с поселковым советом Песочина 
был организован и проведен, надеюсь, ставший 
уже традиционным, субботник по уборке Сосново-
го бора и Рыжовского парка (тоже впервые за мно-
го лет!!!). Огромное спасибо ВСЕМ жителям Песо-
чина, принявшим участие в субботнике и ВСЕМ 
работникам коммунальных служб микрорайона 
«Мобиль» (очень жаль, что работники 
коммунальных служб других районов Песочина не 
вышли на субботник, ну да ладно – главное – дело 
сделано, начало положено – в следующем году до-
гонят!). Конечно, в Рыжовском парке работы было 
намного больше, тут и деревья сажали (около двух 
сотен) да и мусора было – завались, поэтому при-
шлось повозиться целый день, да и на следующий 
день осталось. И в Сосновом бору, и в Рыжовском 
парке удалось не ВСЕ, но ВСЕ, что удалось – уда-
лось на славу! 

Элемент соревновательности помог организо-
вать все на самом высоком уровне. Я рад, что этот 
первый «блин» сотрудничества «официальной 
власти» и «Гражданского актива» не «вышел ко-
мом»! Сложно сказать – где работали с большим 
энтузиазмом или где кулеш был вкуснее – в 
Рыжовском парке или Сосновом бору на «Мобиле» 
– ведь везде было КЛАССНО!!!

Отдельная благодарность за организацию суб-
ботника – председателю поссовета Песочина – Чер-
нобаю А. В. и лидеру ГО «Гражданский актив» – 
Киселю В. В.  

Курило Д. А.
(Партия Зеленых Украины)
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До відома мешканців Пісочина: 
Утворена громадська ініціативна група 
по збереженню Рижовського парку.

Голова ініціативної групи:
Харченко Валентина Борисівна 

т. 742-71-81
Секретар ініціативної групи:

Гончаров Павло Григорович 
т. 742-18-84

Ініціативна група проводить збір підпи-
сів на захист Рижовського парку. Проси-

мо громаду Пісочина 
підтримати нашу ініціативу.

Чи справді мешканці винні в сміттєвих завалах? 
Спробуємо розібратися, чому так сталося, що 

купи сміття зростають, а винних, відповідальних за 
це немає. 

Упродовж останніх чотирьох років своєї депу-
татської каденції мені щовесни доводилося чути 
про плани вивезення сміття в селищі Пісочин: було 
закуплено автомобіль-сміттєвоз, затверджувалися 
графіки його руху, більше того, в 2008 році було 
навіть прийнято відповідну програму, під яку виді-
лялося фінансування, але, на жаль, усі ці заходи не 
принесли бажаного результату. При цьому кожної 
осені доводилося чути, що автомобіль, який виво-
зить сміття, зламався, закінчилося фінансування, 
покрали сміттєві баки та ін. 

Особливо складною є ситуація в приватному 
секторі, Рижовському парку та сосновому бору на 
«Мобілі», які потерпають від звалищ побутових 
відходів. Якщо, наприклад, на житлових масивах 
(«Мобіль», «Надія») вивезення сміття здійснюєть-
ся більш-менш організовано, то в приватному сек-
торі поява сміттєвоза виглядає чудом.

А минулого року взагалі сталася кричуща ситу-
ація: сміття з приватного сектору перестали виво-
зити взагалі, бо в автомобілі заклинило двигун, а 
гроші на ремонт не були передбачені в бюджеті. 
Але, як нам вдалося з’ясувати, саме в той час, коли 
депутатам постійно повідомлялося, що селищний 
сміттєвоз зламаний, він упродовж кількох місяців 
знаходився в оренді й справно працював у м. Хар-
кові. Й тільки після того, як під час березневої 
(2009 р.) сесії було вказано на цей факт, сміттєвоз 
врешті з’явився в приватному секторі.

Отже, як на мою суб’єктивну точку зору, робота 
з організації вивезення побутових відходів із при-
ватного сектора носить несистемний характер, а 
тому говорити про несвідомість мешканців не мож-
на. Адже як можна не смітити, коли сміття дівати 
нікуди – сміттєвоз не їздить, сміттєві баки відсутні. 
Я, звичайно, жодною мірою не виправдовую тих, 
хто викидає побутові відходи на несанкціоновані 
звалища чи й просто на дорогу посеред вулиці. Але 
й говорити про те, що в усьому винні «несвідомі» 
пісочинці, теж не буду, бо згідно статті 30 Закону 
України «Про місцеве самоврядування» до власних 
повноважень селищної ради належить «вирішення 

питань збирання, транспортування, утилізації та 
знешкодження побутових відходів, знешкодження 
та захоронення трупів тварин», тобто, якраз місце-
ва влада повинна організовувати вивезення сміття. 

На все це можна сказати, що язиком ляпати – не 
руками працювати. Тому, щоб не бути голослів-
ним, ГО «Громадський актив» пропонує виконко-
му селищної ради систему заходів із ліквідації сти-
хійних звалищ у Пісочині:

1. органам місцевого самоврядування, внутріш-
ніх справ провести роз’яснювальну роботу серед 
населення, поінформувати про суму штрафів;

2. встановити по периметру зон відпочинку (Ри-
жовський парк та сосновий бір на «Мобілі») та при-
ватному секторі сміттєві баки, що будуть регуляр-
но вивозитися; можна також мешканцям приват-
них домоволодінь запропонувати збирати сміття в 
мішки, які теж будуть регулярно вивозити;

3. організувати контроль за вивезенням сміття й 
за тими громадянами, які викидають сміття в не-
призначені для цього місця;

4. залучити приватних підприємців до вивезення 
сміття, адже вивезення сміття – це теж бізнес.

ГО «Громадський актив», аби допомогти міс-
цевій владі встановити місця несанкціонованих 
сміттєзвалищ, звертається з проханням до гро-
мади Пісочина з пропозицією створити карту 
сміттєзвалищ селища. Той, хто вкаже найбіль-
шу кількість несанкціонованих сміттєзвалищ 
або ж найбільше сміттєзвалище селища, від ГО 
«Громадський актив» отримає в якості пода-
рунка карту селища.

Депутат Пісочинської с/р Кисіль В.

КОНІ НЕ ВИННІ?
Проблема засміченості нашого селища у цьому році постала настільки гостро, що стала 

об’єктом висвітлення кількох харківських телеканалів. При цьому заступник голови Мельник М. І., 
відповідаючи на запитання журналістів про причини засміченості селища, послався на несвідо-
мість мешканців Пісочина, які викидають сміття, створюючи несанкціоновані сміттєзвалища.
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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, що входять до фракції «Демократичні ініціативи», та мешканці Пісо-
чина, які вболівають душею за селище, створили Харківську районну органі-
зацію «Громадський актив».

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

Наші контакти: 
телефони:  0954021329, 0632970744, 0509561808, 0951911733, 0675765158, 0972703787, 

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

Наша сторінка в Інтернеті: www.ga-pesochin.org.ua
Сторінки наших партнерів в Інтернеті: www.postup.kh.ua, www.kharkivyany.org

Діяльність Харківської обласної громадської організації 
«Центр підтримки реформ» (ЦПР) у 2007–2009 рр.

Центр підтримки реформ – місцева громадська 
організація, яка створена в грудні 2001 р. До про-
відних напрямків роботи ЦПР належать 
інформаційно-аналітична, просвітницька, правоза-
хисна, культурно-освітня діяльність.

У 2007-2008 рр. Центр брав активну участь у 
спільних польсько-українських проектах: 1) Про-
ект ПУЦГО (Польсько-Український центр грома-
дянської освіти) – дистанційне навчання передово-
му досвіду публічної адміністрації, за успіхи в на-
вчанні 3 членів організації були запрошені на семі-
нари до мерії м. Краснік (Люблінське воєводство, 
Республіка Польща). 2) Створення громадського 
Інтернет-сайту в м. Лозова (спільний проект Лозів-
ської громадської організації «Народна дія» та 
Фонду Стефана Баторія).

У 2008 р. ЦПР реалізував кампанію інформацій-
них запитів до центральних органів виконавчої 
влади для забезпечення прозорої практики застосу-
вання виданих ними нормативних актів. За пропо-

зиціями ЦПР органами влади видано 13 роз’яснень, 
які включені довічно до офіційних правових баз за-
конодавства  «Ліга» та «Нормативно-правові акти 
України» . 

З 2007 р. і до сьогодні серед пріоритетів органі-
зації різноманітні заходи, спрямовані на збережен-
ня історичної та культурної спадщини Харкова. 
ЦПР організовував акції на захист Молодіжного 
парку, скверу Перемоги, старовинних міських бу-
динків – пам’яток архітектури та історії.

23 квітня 2008 р. ЦПР організував круглий стіл 
на тему «Стратегія розвитку Харкова для майбут-
нього мера», в якому взяли участь політологи, жур-
налісти, керівники політичних партій та громад-
ських організацій. Видано збірник виступів учас-
ників круглого столу.

З 2009 р. ЦПР надає організаційну допомогу у 
виданні наукового часопису «Україна модерна».

Директор Центру підтримки реформ 
І. Каневський


