Історико-географічна довідка
В історичних джерелах Піщанка вперше
згадується в 1734 році під назвою "Піщана".
Через 60 років село стало називатись Піщанкою.
Цей населений пункт колись був власністю
Кнецпольських,
пізніше
Любомирських.
Наприкінці 18 століття Піщанка була передана в
державну казну, в половині ХІХ ст. передана в
довготермінову оренду генералу С. Вязмітінову,
згодом знову належала казні.
З возз’єднанням правобережної України з
Росією Піщанка увійшла до Ямпільського повіту
Подільської губернії.
В 50-х роках 19 століття Піщанка стає
волосним центром. З1897 року діяла школа
грамоти для дівчаток, також було училище.
Зростає матеріальний і культурний рівень життя
населення.
В період колективізації в селищі було
організовано чотири колгоспи, котрі в серпні
1950 року об’єднанні в колгосп ім. Хрущова, а з
1958 року його перейменували в ім. Щорса.

В 1962 році район було приєднано до
Крижополя, з 22 грудня 1966 року знову
відновлено.
Селище міського типу Піщанка (з 1956
року) розташоване за 160 км. від Вінниці. З
обласним центром має автобусне, залізничне
сполучення. Піщанський район займає площу
595 км². Межує район з Кодимським районом
Одеської області, Республікою Молдова та
Ямпільським, Крижопільським, Тростянецьким,
Чечельницьким районами Вінницької області.
Основна частина населення – українці. На
території району проживають також росіяни,

поляки, молдовани, вірмени, представники
інших народів та національностей.

В селах району є багато джерел, ставків, в
яких водяться коропи, карасі, товстолобик. Через
наші землі протікає річка Кам’янка, Окниця,
Савранка. Майже 22% площ займають масиви
лісів. Переважають мішані ліси: граб, ясен, липа,
клен, дуб. В лісах водяться косулі, дикі свині,
вовки, лисиці, куниці, зайці.
Багата місцевість на такі будівельні
матеріали: пісок, глину, вапняк. Ґрунти
переважно чорноземні. Ґрунтово-кліматичні
умови сприятливі для ведення сільського
господарства, зокрема для вирощування озимої
пшениці, ярих зернових культур, цукрових
буряків, а також овочівництва, садівництва,
виноградарства. Але історія славної землі – це,
насамперед,
сповнені
подвижництва
та
натхненної праці люди.
В духовну скарбницю внесено імена
уродженців Піщанської землі: Климентія
Домінчена – відомого українського композитора
і диригента, народного артиста України; Павла
Муравського – диригента, професора, народного
артиста України; Івана Лупола – заслуженого
діяча мистецтв Російської Федерації; Марії
Вакалюк-Дорошенко – письменниці.
Піщанську землю прославила Юлія
Рябчинська – олімпійська чемпіонка.
Найсвятіший на землі хліборобський труд
вписав в історію Піщанського району імена
Героїв Соціалістичної Праці Миколи Врасія та
Івана Гуменного.

Соціально-економічна сфера району
Найбільшим природнім багатством району є
його земельні ресурси та унікальні можливості
для
вирощування
сільськогосподарських
культур.
Площа сільськогосподарських угідь за
всіма категоріями власників землі та
землекористувачів складає 41,7 тис.га, з них
рілля – 35,1 тис. га, сади – 1 тис. га. Аграрним
виробництвом в районі займаються 51
підприємство: 4- товариства з обмеженою
відповідальністю; 1- приватне
сільськогосподарське підприємство; 3сільськогосподарських виробничих кооперативів
пайовиків; 1 сільськогосподарське відкрите
акціонерне товариство, 43- фермерських
господарств.
Кращими у вирощенні врожаїв є
господарства:
«Прогрес» с. Студена та
«Промінь» с. Трибусівка, ДП «Зернятко».
Обсяг реалізованої промислової продукції
за січень- червень 2018 року склав 398,1 млн.
грн...
98,9% від виробленої продукції становить
продукція підприємства «Плазма Тек», що
випускає електроди АНО-36. Підприємство
почало свою роботу в серпні 2001 року. Від
початкових показників 3 т. на місяць сьогодні
потужності – 1350 т. на місяць. Кількість
працюючих зросла із 17 чол. до 735 працівників.
Продукція підприємства експортується більше
ніж у 21 країн світу імпортується з 13 країн.

В районі функціонує 15 загальноосвітніх
навчальних закладів, в яких навчається 1782
учнів,
6 дошкільних закладів, в яких виховується 543
дитина.
Кількість лікувально-профілактичних
установ – 25, з них поліклінік – 4, лікарняних
амбулаторій – 4, ФАПів – 8., ФП - 6.
Мережа закладів культури нараховує 22 –
будинки культури та клуби, 18 бібліотек, 2
краєзнавчий музей, 1 кіномережа, 1 музична
школа.

На жаль, після 1917 року і маєток і склеп були
повністю зруйнованими.
Дана місцевість має високу інвестиційну
привабливість.

Краєзнавча перлина Піщанської
землі
На території Піщанського лісництва
знаходиться лісове урочище "Княгиня". З
мальовничими краєвидами, утвореними
різноманітними насадженнями рідкісної
австрійської сосни, та чисельними джерелами
мінеральних вод (у тому числі типу Нафтуся).

Недаремно в другій половині 19 ст.
Єлизавета Трубецька-Вінклер обрала дану
місцевість для побудови власного маєтку. Крім
палацу в кінці Ярів вона розбила сад, на крутому
березі річки зводить тераси під виноградники. Це
був один із найбільш мальовничих куточків
урочища.
У побудованому палаці княгиня жила до
1908 року. Померла вона у Франції, однак її тіло
перевезено до садиби і поховане в сімейному
склепі поруч із сином.

Пам’ятки архітектури
Із пам’яток архітектури слід назвати палац
та каплицю графів Чорноморських, побудованих
архітектором Ф. Боффо в І половині ХІХ ст.
(нині Чорноминська ЗОШ). В господарській
споруді та флігелі садиби, побудований в ІІ
половині ХІХ сьогодні розміщена Чорноминська
амбулаторія.

Болганська церква Різдва Богородиці –
1877р., Червоний Млин – кінець ХІХ ст., Палац
та парк «Огруд» - ХІХ ст. (на сьогодні
Гонорівська ЗОШ), Дмитрашківська церква –
кінець ХІХ ст., Кукулівська церква – ХІХ ст.,
Церква Успіння Богородиці 1862-1874 рр.,
Церква Св. Покровська 1799р., Михайлівська
церква – 1827р.

Завітайте
до Піщанської
землі

Піщанка 2018

Піщанський районний будинок культури.
Музей-садиба Павла Муравського —
українського хорового диригента, Героя
України Павла Івановича Муравського, с.
Дмитрашківка.

Кам'яна церква, побудована в 1790 році та
освячена на честь Покрови Пресвятої
Богородиці. Пам’ятка архітектури, с. Ставки.

Лісове урочище "Княгиня". З мальовничими
краєвидами та чисельними джерелами
мінеральних вод (у тому числі типу
Нафтуся).

Свято – Вознесенсько – Успенський храм
Української православної церкви, смт
Піщанка.

Палац графів Чорномських зведений у
1810—1820 роках. Схожий на Білий дім у
Вашингтоні. Пам’ятка архітектури.
З 1928 року в приміщенні розташовується
Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с.
Чорномин.

Компанія ПАТ «ПлазмаТек» заснована в 2001
році, є виробником зварювальних матеріалів та
напівфабрикатів для виготовлення зварювальних
електродів.

Адміністративна будівля Піщанської районної
державної адміністрації.

Піщанський НВК «Загальноосвітня школа І – ІІІ
ст. - гімназія».

