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Чому дорогу не відремонтовано

(Закінчення на звороті)

Почати ремонт Центральної дороги на Руса
нівських Садах можна було ще в березні. Для цих 
потреб було зібрано понад 100 тис. грн. Внески 
сплачувалися повільно, і члени Правління ОСТ 
проявили ініціативу – доклали власні кошти, 
щоб накопичити потрібну суму і розпочати ре
монт асфальтового покриття швидше. Але ре
монт і під кінець травня не розпочався, а 177 
тис. грн. – зарезервовані і лежать без руху.

Чому?
У ЗМІ з’явилося повідомлення, що вперше 

за останні роки на завершення будівництва сум
но  звісного ПодільськоВоскресенського мос
ту спрямовано велику суму бюд    жетних коштів. 
А Дирекція будівництва шля хо   вотранспортних 
спо руд м.Києва офіційно по ві до мила Правлінню 
ОСТ, що будівельні роботи на Ру санівських Садах 
від новляться в квітні або на по чатку травня 2017 р.

Звісно, асфальтування Центральної дороги 
було відразу відмінено, адже автомобілі буді
вельників з вантажами по 20 і більше тонн, 
заїхавши на Русанівські Сади, за кілька днів 
перетворили б наш асфальт на руїну. А півтори 
сотні тисяч гривень було б безповоротно 
втрачено.

Правління ОСТ висунуло вимогу: від нов
лювати будівельні роботи можна лише після 
під писання угоди з мостобудівцями, яка б 
враховувала інтереси жителів і власників 
земельних ділянок на Русанівських Садах.

…У мостобудівців щось не ладиться: у 
квітні, мабуть, не встигли підготуватися, 
половина травня пішла на «Євробачення», а 
в другій половині травня сутужно з грошима. 
Правління ОСТ тим часом веде переговори 
про угоду.

Наші вимоги до влади
У квітні 2017 р. Правління ОСТ надіслало листа з 

приводу мосту Київському міському голові В.Кличку 
і директору КП «Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м.Києва» М.Калініну. Зміст 
цього листа (текст наводимо нижче) має прояснити 
садівникам проблему з ремонтом асфальтового 
покриття Центральної вулиці:

«Шановний Віталію Володимировичу! Шанов-
ний Максиме Володимировичу!

Дирекція будівництва шляхово-транспортних 
споруд м.Києва найближчим часом планує відновити 
спорудження Подільсько-Воскресенського мосто-
вого переходу на Русанівських Садах (територія 
Об’єднання садівницьких товариств «Русанівський 
масив»). Але обов’язкові в таких випадках підготовчі 
роботи не виконано, що створює небезпеку для 
громадян, які постійно проживають на Русанівських 
Садах чи мають тут дачі. Поспішне розгортання 
будівництва без проведення належних підготовчих 
робіт викличе обурення жителів і власників зе-
мельних ділянок на Русанівських Садах, а це в 
літній час – близько 10 тис. осіб. Нехтування їхніми 
справедливими вимогами може призвести до ма-
сових громадських протестів.

На цей час: 
- не підсилено покриття під’їзних шляхів для 

важковагового вантажного автотранспорту (Цен-
тральна, Призалізнична, Дамбова вулиці та одна 
з вулиць для під’їзду через Русанівські Сади до 
залізничного насипу в районі Райдужного озера). 
Якщо переліченими вулицями підуть автомашини 
з вантажем понад 20 т, то асфальтове покриття 
цих вулиць, розраховане на проїзд легкового 
автотранспорту (по одній вузькій смузі в кожен бік з 
окремими місцями для роз’їздів), протягом кількох 

днів буде знищено і вони стануть непроїзними ні 
для бу дівельників, ні для жителів Русанівських 
Садів;

- не захищено інженерні мережі, прокладені 
під землею на цих вулицях за кошти власників 
земельних ділянок (газові мережі, зливні труби, 
телефонні кабелі, лінії Інтернету тощо);

- не визначено і не облаштовано місця розвороту 
і маневрування автотранспорту будівельників, не 
передбачено місця зупинок і стоянок;

- не встановлено і не позначено місця переходів, 
що наражає на небезпеку дітей;

- не встановлено дорожніх знаків (покажчиків 
пріоритетів і напрямків руху та покажчиків відстані 
до будівельних об’єктів та місць підвищеної уваги, 
до «карманів» для роз’їздів), що теж створює за-
грози для жителів дачного масиву;

- не розширено проїзну частину Центральної 
та інших вулиць зони будівництва, а також вулицю, 
що веде до залізниці в районі Райдужного озера 
(багатотоннажні авто тут навіть не можуть проїхати, 
не обламуючи кущів і дерев);

- за відсутності тротуарів (пішохідних доріжок) 
пішоходи змушені будуть виходити на проїжджу 
частину доріг, де інтенсивно рухатиметься буді-
вельний транспорт.

Звертаємо Вашу увагу, що в попередні ро ки, 
коли велося спорудження мосту, існувала прак-
тика укладання договорів між Правлінням ОСТ 
«Ру  санівський масив» і Дирекцією будівництва 
шляхово-транспортних споруд м.Києва. Ці договори 
регулювали стосунки і окреслювали взаємні зо-
бов’язання сторін (наприклад, договір №6 від 
20.07.2004 р. з терміном дії до 31.12.2005 р.).

12.11.2007 р. Дирекція направляла Правлінню 
погоджений проект нової угоди (вих. №31-1267), 



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

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 , v-sh@ukr.net

Дайте свою адресу
Правління ОСТ формує банк електронних адрес жи-

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

№ 
з/п

Назва СТ 2014 
–2015

2016 Всього

1. Червона троянда 52650 33750 86400
2. Локомотив-Київ… 37810 13750 51560
3. Червоний хімік 28250 22000 50250
4. Супутник 31548 14250 45798
5. Наука 2750 40750 43500
6. Силікатчик 9900 12000 21900
7. Комунальник 29705 5750 35455
8. Зоря 11500 11500
9. Русанів. політех. 24200 17000 41200
10. Сад-Будівельник 11500 26200 37700
11. Арсеналець-1 15259 15259
12. Мічурінець 8500 5500 14000
13. Труд 13000 13000
14. Радист 3000 9750 12750
15. Сад-Машинобуд. 43800 4750 9130
16. Рубін 5875 1250 7125
17. Здоров’я 5975 5975
18. ДВРЗ 1750 2750 4500
19. Жовтень 1400 500 1900
20. Білий налив 1000 250 1250

Всього 496 152

Зрозуміло, що зібрані внески садівників першо-
чергово витрачаються на вивезення сміття та інші 
нагальні потреби, що не можуть відкладатися навіть 
на декілька днів. А вже потім, за важливістю, йде 
ремонт асфальту, освітлення вулиць тощо.

Так от, цього року на вивезення сміття за 4,5 
місяця року пішли зібрані внески. Ще не зібрані – 
колись підуть на асфальтування та інше.

А тепер просимо ознайомитися з останнім рядком 
таблиці. Товариства, які живуть за чужий кошт і не 
погашають свої борги по внесках, заборгували вже 
496152 гривні. Майже півмільйона! Якби ці гроші 
було передано Правлінню ОСТ, як і передбачено 
статутом, то їх би вистачило відремонтувати ас-
фальт на Центральній вулиці майже тричі!

Подякуймо цим боржникам за те, що ми їздимо 
по ямах і нищимо свій автотранспорт.

Із задоволенням повідомляємо, що останнім 
часом погасили свої борги СТ «Плановик», «Уро-
жай», «Садівник» і «Кооператор», а «Здоров’я» ско-
ротило свій борг відразу на 20000 грн.

Борги по членських внесках 
садових товариств у спільний 

бюджет ОСТ «Русанівський 
масив» за 2014–2016 рр.

якою брала на себе зобов’язання «провести по-
точний ремонт та, враховуючи великі габарити 
шляхово-будівельної техніки, розширення проїж джої 
частини Центральної Садової вулиці в належ ному 
стані весь період за цією угодою» (п. 3.1), «пі сля 
проведення будівельних робіт ліквідувати можливі 
руйнування покриття дороги від руху будівельного 
транспорту з ремонтом проїжджої частини» тощо. 
Чому ж зараз будівельники нехтують інтересами і 
безпекою жителів Русанівських Садів і не проводять 
обов’язкових підготовчих робіт у своїх же інтересах?

На жаль, угоду, процитовану вище, не було 
реалізовано: Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м.Києва після припинення 
будівельних робіт на Русанівських Садах не 
відремонтувала дороги, зруйновані нею.  

Власники земельних ділянок на Русанівських 
Садах самотужки, без будь-якої допомоги з боку 
держави, замість будівельників відремонтували 
власним коштом Центральну вулицю, якою по-
стійно користуються нині понад 2000 авто мо-
бі лістів. На утримання в належному стані та на 
ремонт асфальтового покриття цієї вулиці і ву-
лиць Призалізничної та Дамбової (зона під’їзду 
до мостового переходу) ми щороку витрачаємо 
кілька десятків чи кілька сотень тисяч гривень. 
Відколи будівництво мостового переходу було 
припинено, а пошкоджені дороги будівельники 
не відремонтували, власники дачних ділянок 
витратили на приведення асфальтового покриття в 
належний стан понад 1,5 млн. грн. 

Якщо зараз цими автошляхами, не присто-
сованими під важковаговий транспорт, розпоч-
неться підвезення будівельних матеріалів та кон-
струкцій, проїзд до садівницьких товариств ОСТ 
«Русанівський масив» буде зруйновано.

Очевидно, що Дирекція будівництва шляхово-
транспортних споруд м.Києва, перш ніж відновлю-
вати будівельні роботи на Русанівських Садах, мала 
б належним чином підготувати й пристосувати для 
цього під’їзні шляхи. Між Дирекцією і Правлінням 
ОСТ необхідно укласти угоду про взаємні гарантії 
та зобов’язання, в якій, зокрема, передбачити і 
те, що робити з асфальтовим покриттям під’їзних 
шляхів на початку, під час і після завершення 
будівництва мостового переходу. А Правління ОСТ 
«Русанівський масив», у свою чергу, згідно з цією 
угодою, взяло б на себе зобов’язання забезпечити 
безперешкодний рух будівельного автотранспорту 
по території Русанівських Садів.

Просимо Вас взяти цю ситуацію під контроль 
і захистити інтереси близько 10 тисяч мешканців 
Русанівських Садів і членів їхніх сімей.

Голова ОСТ «Русанівський масив» Г.В.Огане сян».
Що далі?

Згодом з цього ж приводу ми надіслали ще 3 
листи до органів влади, на які чекаємо відповіді 
по суті звернень. Правління ОСТ добивається 
рішення щодо укладання угоди або повної ясності 
щодо перспектив відновлення будівництва мосту. 
Мета переговорів і висунутих вимог – збереження і 
раціональне використання коштів садівників. 

Якщо з’ясується, що з мостом знову затримка, 
– терміново буде розпочато ремонт асфальтового 
покриття Центральної дороги. Рішення очікується 
до кінця травня.


