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Захистимо Русанівські Сади!

Як підписати 
петицію

На комп’ютері, планшеті, інших приймачах 
електронної інформації, що пов’язані з Інтер
нетом, заводимо пошукові слова «Петиції. 
Ки ївська міська рада» і виходимо на сторін
ку з петиціями. Їх поділено на кілька розділів: 
«Но ві», «Популярні», «Успішні», «Усі». Наша 
петиція ще знаходиться в розділі «Нові», але, 
коли буде видрукувано цей вісник, напевне, 
вже переміститься в «Популярні». Її слід 
шукати за датою публікації – 13 березня 
(петиції розміщуються на сайті в порядку 
надходження). Вона проілюстрована корпусом 
висотного будинку і починається зі слів: «За
боронити забудову зеленої зони київського 
лівобережжя…». Натиснувши на цей текст, 
ви зможете прочитати повний текст петиції і 
проголосувати за нього (віконце «Підписати», 
що знаходиться справа від тексту).

Для підписання петиції не потрібно вка
зувати паспортні відомості чи домашню адресу 
(місце проживання). Досить зазначити прізвище, 
ім’я та по батькові, електронну адресу і номер 
мобільного телефону. Таким чином, петицію 
можуть підтримати наші рідні, друзі, колеги, 
знайомі з будьякого регіону України. 

Електронна адреса сторінки петицій: https://
petition.kievcity.gov.ua/petitions/

(Закінчення на звороті)

Прийшов час, коли від голосу кожного з нас 
може залежати майбутнє унікальної місцевості 
Києва, «зелені легені столиці», вкрай важливої 
для екологічного благополуччя нашого міста. 
Небайдужі люди наполягають, щоб київська 
влада, зрештою, прийняла вкрай важливе й 
давно очікуване рішення – заборонити будів
ництво на берегах Десенки і Лівоборежної про
токи та в урочищі Горбачисі, а також оголошення 
цієї території, разом з Русанівськими Садами, за
по відною територією. Це рішення має втілитися 
і в Генеральному плані розвитку Києва.

13 березня 2017 року на сайті Київської 
міськради розміщено текст петиції на захист 
зеленої зони київського лівобережжя для 
підписання його киянами. Якщо протягом 90 
днів нам вдасться зібрати 10 000 підписів, цю 
петицію зобов’язана буде розглянути київська 
влада і ухвалити рішення на задоволення 
вимоги громадян. Маємо шанс скористатися 
дієвим механізмом самоуправління і добитися 
рішення, що визрівало роками.

Подаємо текст петиції «За боронити забу
дову зеленої зони київського лівобережжя…»:

Електронна петиція до Київської міської ради
Заборонити забудову зеленої зони київського 

лівобережжя вздовж затоки Десенки, урочища 
Гор бачихи і Лівоборежної протоки та надати 
цій те ри торії відповідного природоохоронного 
статусу задля оздоровлення екологічної ситуації 
в столиці України.

Відсутність чіткого природоохоронного плану 

і небажання вчорашніх органів влади подбати 
про середовище проживання киян у майбутньому 
призвели до того, що протягом останніх двох 
десятиліть Київ втратив зелені зони і водні плеса, 
які слугують оздоровленню киян і підтримують у 
столиці належний екологічний стан. Інтенсивно 
забудовуються береги затоки Десенки (є плани 
спорудження там розважальних закладів). Останнім 
часом не вщухають конфлікти довкола забудови 
висотними будинками берегової зони Микільської 
Слобідки (вздовж Лівобережної протоки), проти 
чого рішуче виступає громадськість Києва.

Ще критичніша ситуація склалася із «зелени
ми легенями столиці» – урочищем Горбачихою 
та прилеглими до неї Русанівськими Садами 
(територія садівництва). Нині Горбачиха вважа
ється чи не єдиною в столиці природною зоною, 
яка збереглася, але перебуває під загрозою 
знищення. Вона є поєднанням усіх типів заплавного 
ландшафту з властивими для них рослинними 
угрупованнями. Тут унікальна флора, занесена 
до Європейського Червоного списку та Червоної 
книги України. Фауна Горбачихи представлена 
бобром (внесений до Додатку ІІ Бернської кон
ференції) та видрою (Червона книга України). 
Водяться на Горбачисі також американські норки, 
чорні тхори, білочеревні їжаки, кроти і кажани, що 
охороняються законом; з рідкісних птахів – різні 
види чаплі та кулика, крячка малого і річкового, 
мартина тощо. В природоохоронних атласах єв
ро пейських країн київську Горбачиху знають як 
заповідне місце на маршрутах міграції птахів. Усе 
це кияни можуть втратити, якщо ми не почнемо 
захищати й відроджувати потенційно заповідні 
місця в межах Києва.

Ще 1994 року Київська міська рада ухвалила 
рішення №14, яким урочище Горбачиху було 
віднесено  до Переліку цінних природних територій 



Відгуки і дописи до вісника «У нас на Садах» 
можна надсилати за електронними адресами: 
vch@ukr.net   sady@sady.in.ua

та об’єктів, що резервуються до заповідання. Це 
рішення було підтверджене Генеральним планом 
м.Києва до 2020 року та Програмою комплексного 
використання зеленої зони м.Києва до 2010 року. 
Втім, у 2007 р. Київрада відводила урочище під 
забудову, але це рішення скасував Окружний 
адміністративний суд.

Якщо Київська адміністрація візьме під ре
альний захист Десенку, Горбачиху, Русанівські 
Сади та узбережжя Русанівської затоки, власники 
садових земельних ділянок на Русанівських Садах 
приберуть завали сміття, що накопичилися в 
попередні роки, забезпечать екологічний право
порядок на цій території, перекриють канали за
везення в заповідну зону будівельних і побутових 
відходів тощо.

Заради наших нащадків і бажаних перспектив 
української столиці слід надати зеленій зоні 
київського лівобережжя вздовж затоки Десенки, 
урочища Горбачихи та Лівоборежної протоки (уз
бережна територія між Московським мостом і 
мостом Патона) природоохоронний статус і за
боронити на цій території будьяке будівництво 
для виробничих та житлових потреб, врахувавши 
ці рішення в майбутньому Генеральному плані 
розвитку м.Києва.

Історія знає багато випадків, коли від голосу 
однієї людини залежали важливі рішення і навіть 
долі цілих країн. І буде дуже прикро, якщо нам 
не вистачить кількох голосів до необхідних 10 
тисяч, щоб наші бажання, викладені в петиції, 
стали документом прямої дії, обов’язковими для 
реагування влади. 

Не будь байдужим! Підтримай важливу іні
ціативу! Організаційний комітет

sady@sady.in.ua    vsh@ukr.net

(Закінчення)

Ремонт дороги затримується через борги голів СТ  
і постійних жителів Русанівських Садів

Як завжди після зими, гостро постало питання 
ремонту асфальтового покриття Центральної вулиці 
Русанівських Садів. Якщо зараз не виконати ямковий 
ремонт дороги, що вимагає відносно невеликих 
затрат, руйнування асфальту триватиме й далі і 
згодом потребуватиме набагато більших коштів.

Правління ОСТ готове, але не може виконати 
цю необхідну для всіх садівників роботу, оскільки не 
отримує від деяких товариств і від постійних жителів 
внесків, передбачених статутом ОСТ і домовленостями 
про господарювання на Русанівських Садах. Якби 
садові товариства сплатили кошти, заборговані 
минулого року (а деякі і в попередні роки), то ми могли 
б не лише швидко й ідеально відремонтувати дорогу, 
але й оплатити вивезення сміття протягом усього року 
і налагодити належне освітлення наших вулиць. 

З іншого боку, за внески, вчасно сплачені по
стій ними жителями Русанівських Садів, ми могли б 
профінансувати всі потреби розвитку території Ру
санівських Садів на дватри роки вперед. Нага дуємо, 
що розмір членських внесків з кожного будинку, де 
люди проживають постійно, не змінюється вже кілька 
років і становить 1000 грн. на рік (83 грн. 33 коп. на 

місяць). У міському житловому секторі настілки низь
ких тарифів за комунальні послуги вже давно немає! 

Отже, порядок і впорядкованість Русанівських Са
дів зараз повністю залежить від самих жителів Садів.

Правління ОСТ просить голів СТ і постійних 
жителів Русанівських Садів терміново внести за
борговані кошти. Вони надзвичайно потрібні са
ме зараз, щоб зупинити руйнування дороги і убез
печитися від значно більших витрат. Це саме 
той випадок, що ми прямо інвестуємо в своє 
благополуччя і підтримуємо наші Сади, про які ніхто 
інший не подбає.

Чергові збори Ради голів
26 лютого 2017 р. відбулися збори Ради голів ОСТ 

«Русанівський масив». Було підтверджено кошторис 
і штатний розпис ОСТ на 2017 р. (ухвалювався в 
жовтні 2016 р.). Затверджено план роботи на 2017 
р. (подається в цьому випуску вісника).

Також уточнено склад Правління ОСТ: Гайк 
Оганесян (голова ОСТ), Микола Пилипчук (секретар 
ОСТ), Андрій Свищук (заст. голови Правління 
ОСТ), Віталій Шевченко (заст. голови Правління 
ОСТ), Вадим Антонішин, Любов Гаврилюк, Олексій 
Коваль, Аліна Кукла, Валерій Куценко, Анатолій 
Найда, Микола Науменко, Віктор Плющик, Юрій 
Притулюк, Валентина Резнік, Володимир Роєнко, 
Григорій Руденко, Наталія Самойліченко, Максим 
Скі тейкін, Олександр Тменов, Іван Федун, Сергій Ше
стопалов. Група організаційноаналітично го за  без 
пе чення роботи голови ОСТ (радники): В.Брайлов
сь кий, Ю.Морозюк, В.Топалов. Резерв до складу 
Правління ОСТ: О.Мельник, В.Топалов, С.Усик.

Збори Ради голів СТ підтримали ініціативу 
щодо проведення підписних акцій на захист 
Русанівських Садів (електронна петиція, звернення 
громадськості до органів влади) і уповноважили 
Н.Доценко та А.Рокосуєва від Ради голів СТ 
допомагати Правлінню ОСТ в проведенні цих акцій.

Робочі групи Правління ОСТ 
Робоча група по зв’язках з головами СТ, 

постійними жителями, адмінорганами, підпри
ємствами і установами: А.Свищук (керівник 
групи), Г.Руденко, Н.Самойліченко, М.Скітейкін, 
С.Шестопалов.

Робоча група з господарських питань: 
М.Науменко (керівник групи), Л.Гаврилюк, Н.Са
мойліченко, О.Тменов, І.Федун.

Робоча група з юридичного супроводу і правових 
питань: А.Найда (керівник групи), О.Коваль, 
В.Куценко, М.Науменко, Ю.Притулюк, В.Роєнко.

Робоча група з інформаційного забезпечення 
та ЗМІ: В.Шевченко (керівник групи), О.Коваль, 
А.Кукла, В.Плющик.

До відома рекламодавців
Вісник «У нас на Садах» друкує рекламні повідомлення 

та оголошення, які у сезон з весни до осені охоплюють 4–5 
тис. жителів Русанівських Садів. З приводу розміщення 
реклами і оголошень звертатися за адресами: russady@ukr.
net , vsh@ukr.net

Дайте свою адресу
Правління ОСТ формує банк електронних адрес жи

телів Русанівських Садів і власників земельних ділянок. 
Залишивши свій email секретарю ОСТ у приміщенні 
Правління (15а Садова вулиця) або передавши його на 
електронну адресу russady@ukr.net, ви зможете оперативно 
отримувати повідомлення та новини з життя дачного масиву.


