
Меш канців Ру санівсь ких са
дів вже двад цять років
зіштов ху ють з меш кан ця ми
Троєщи ни — ніби то ми за ва -
жаємо будівницт ву мет ро на
Троєщи ну. 
Під ци ми гас ла ми тяг нуть
гроші з бюд же ту, бу ду ю чи
мет ро на Лісо ве кла до ви ще,
а не на Троєщи ну, відво дять
Гор ба чи ху під будівницт во
ба га то по верхівок, роб лять з
меш канців Садів "во рогів на -
ро ду" у ЗМІ. Вже три ро ки

три ва ють су ди. У лис то паді
"Ав то дор" заїхав буль до зе -
ра ми на Са ди і зу пи ни ти їх
вда ло ся зав дя ки со ро ка са -
до во дам, які заб ло ку ва ли
проїзд, та своєчас но му звер -
нен ню правління ОСТ в про -
ку ра ту ру. 
Але "Ав то дор" на ць о му не
зу пи нив ся і провів че рез
сесію Київра ди 28.12.2010
ро ку рішен ня, яким зем ля
п'яти са до вих то ва риств бу ла
не за кон но, без зго ди садівни

ків, відве де на "Ав то до ру". У
грудні го ло ви то ва риств, які
не пот рап ля ють під за бу до -
ву, от ри ма ли від місь ко го
УБО Зу ви мо гу на да ти до ку -
мен ти на зем лю, ста ту ти,
іден тифікаційні ко ди садівни
ків та їх те ле фо ни.
До нас на ма га ють ся зас то су -
ва ти ду же жорсткий "За кон
про ви лу чен ня зе мель них
діля нок для суспіль них пот -
реб". За цим за ко ном нас
ніхто не бу де за пи ту ва ти,

згодні ми чи не згодні. У нас є
тіль ки пра во от ри ма ти гроші
у но таріуса за на ше май но, а
скіль ки — вирішує суд на
підставі оцінки за мов ни ка-
за бу дов ни ка.
Тоб то, нас шан та жу ють, в
нас не має ніякої впев не ності:
бу ду ва ти ся-не бу ду ва ти ся,
про да ва ти-не про да ва ти, і
вза галі: є май бутнє у Ру -
санівсь ких садів чи не ма?!

Андрій Махов

ЯКА СКЛАЛАСЯ СТОСОВНО
ІСНУВАННЯ РУСАНІВСЬКИХ САДІВ

1.Не обхідність будівницт ва мостів у
Києві виз на ють усі. І та ких мостів по -
вин но бу ти по бу до ва но, як мінімум, ще
п'ять.  
2.Про ект, що про по нуєть ся, це ра-
ціональ не та ефек тив не рішен ня, кот ре
знімає з по ряд ку ден но го зас то су -
ван ня за ко ну "Про ви лу чен ня при -
ват ної влас ності у зв'яз ку з гро -
мадсь ки ми пот ре ба ми".
3.Про ект не зачіпає Ру санівські са ди
та Воск ре сен ку в існу ю чих на сь о годні
ме жах. Зни кає не обхідність відшко ду -
ван ня влас ності садівни кам та жи те лям

декіль кох ба га то по верхівок на Воск ре -
сенці. Тоб то про ект на ба га то де шев -
ший та без конфліктний.
4.Елект рич ка від станції Петрівка, шлях
якої бу де про хо ди ти по залізнич но му
мос ту, че рез станцію "Ого род ня" по
існу ю чий лінії трам ваю (вул. Баль за ка),
а потім по кіль цю міста. Та ку лінію мож -
на ство ри ти у найб лижчі 2-3 ро ки. За ці
ж три ро ки мож на по бу ду ва ти  ав то -
мобіль ний зв'язок Троєщи ни та пра во -
го бе ре га по існу ю чий дамбі вздовж
Дніпра з ве ли кою про пу ск ною спро -
можністю.  

5.Це рішен ня за до воль нить меш -
канців Троєщи ни вже сь о годні і зніме
пи тан ня про мет ро політен че рез
Подільс ко-Воск ре сенсь кий міст. Є
місь ка елект рич ка на Троєщи ну (по
вул..Баль за ка).Про пу ск на спро мож -
ність елект ро поїзда ЄР-2  — приб лиз но
60 000 па са жирів на го ди -
ну,шестиосний двовагонний трамвай
приблизно 12 000 на годину, а про пу -
ск на спро можність шес ти ва гон но го
поїзда мет ро політе на приб лиз но 40
000 ти сяч па са жирів на го ди ну, тоб то

НАВІЩО ПОТРІБЕН АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПРОЕКТ?

трамвай+електричка більше ніж метро
12 000+60 000 більше ніж 40 000

СИТУАЦІЯ,

Але, як усім зро зуміло, цей про ект ніхто без кош тов но ство рю ва ти не бу де. То му на за галь них збо рах садівни цьких то ва риств
"Ру санівсь кий ма сив" та спільного засідання правління та Ради голів садівницьких товариств бу ло прий ня те нас туп не 

Рішення:
1.     Затвердити на 2011 рік наступні внески по цільовим рахункам:
1.1    На р/р ОСТ "Русанівський масив" -залишити попередню сумму- 200 грн. на рік з однієї ділянки;
1.2.  На вивезення сміття, ремонт дороги та інше 1 000 грн на рік з власників будинків придатних для постійного     проживання та більше 100 кв. м; 

ОСТ "Русанівський масив" Р/Р 26001302244868 Філія "Київське міське відділення ПАТ Промінвестбанк"  МФО 322250
КОД ЕДРПОУ  22865491  Призначення платежу: цільовий внесок на комунальні потреби
1.3.  На розробку предпроектних пропозицій, що до альтернативного проекту та їх супровід - 1000 грн. з постійних мешканців та 300 грн. з садівників, що мешкають
протягом літнього сезону.

ЛУНАЧАРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ОСТ "РУСАНІВСЬКИЙ МАСИВ" Р/Р №2600901310075 В ПАТКБ
"ПРАВЕКС-БАНК" М. КИЇВ МФО 321983 КОД ЄДРПОУ 22865491  Призначення платежу: цільовий внесок на розвиток
"Русанівських садів"
2.     Забовязати ОСТ "Русанівський масив" не надавати будь-які довідки членам товариств у разі наявності заборгованості.
3.     Головам садівницьких товариств надати до ОСТ інформацію про власників будинків площею більше 100 кв. метрів та тих, хто здає будинки у найм. 

ГОЛОСУВАЛИ:  "за" - 32; "проти" - немає.



Аль тер на тив ний варіант пе ред -
ба чає з'їзд з Подільсь ко-Воск -
ре сенсь ко го мос ту на Верхній та
Нижній ва ли з будівницт вом ту -
не лю на пло щу Пе ре мо ги (та
роз га лу жен ням на Львівсь ку
пло щу). Це доз во ляє істот но за -
о ща ди ти на будівництві Поділь-
сь ко-Воск ре сенсь ко го мос ту.
Зав дя ки двом ту не лям, в перс -
пек тиві відбу деть ся раціональ -
ний роз поділ транс по рт них по -
токів між Подільсь ко-Воск ре -
сенсь ким і Пет ровсь ким мос та -
ми: Пет ровсь кий пе рехід, пе ре -
важ но за бе ре транс по рт ний
потік з півден ної сто ро ни за-
лізниці (з Повітроф лотсь ко го
прос пек ту), а Подільсь ко-Воск -
ре сенсь кий — з північної (Сак -
са гансь ко го — Жи лянсь ка).
Аль тер на тив ний варіант пе ред -
ба чає будівницт во єди но го
з'їзду з Подільсь ко-Воск ре сен
сь ко го мос ту в нап рям ку Троє
щи ни, по існу ючій про ти па вод -
ковій греблі, в обхід Ру санівсь -
ких садів, що за о щад жує значні
ре сур си, зберігає рек ре аційну
зо ну і усу ває зе мельні кон-
флікти.
Ця тра са не є тим ча со вим
з'їздом, на час бо роть би з са до -
вими то ва ри ст вмами - це ге не -
раль ний нап ря мок і най ко рот -
ший шлях на Троєщи ну. 
Не має ніякої не обхідності в
будівництві розв'яз ки на з'їзді з
Подільсь ко-Воск ре сенсь ко го
мос ту, оскіль ки не має ні не -
обхідності, ні мож ли вості будів
-ницт ва ро кад ної до ро ги
вздовж на бе реж ної. На бе реж -
на вик ли че но вий конфлікт за
рек ре аційну зо ну. І, най го -
ловніше - но вий жит ло вий
комп лекс на Раїси Окіпної 8-10,
і но ве будівницт во по Бро -
варсь ко му прос пек ту (по ряд з
Вис тав ко вим цент ром), не доз -
во ляє Ру санівській на бе режній
пе рет ну ти Бро варсь кий прос -
пект. Од нак, є мож ливість для
будівницт ва ро кад ної магіс -
тралі уз довж залізнич но го по -
лот на (з західної сто ро ни) від
Пет ровсь ко го залізнич но го
мос ту до Осо корків, яка з'єднає
най ко рот шим шля хом всі мос ти
че рез Дніпро, за ви нят ком Мос -
ковсь ко го.
Аль тер на тив на схе ма пе ред ба -
чає будівницт во транс по рт но го
вуз ла, що об'єднає з'їзди з
Подільсь ко-Воск ре сенсь ко го і
Пет ровсь ко го мостів, ж\д гілки
на Троєщи ну, кіль це вої ж/д
гілки і мет ро політе ну. Та ким чи -
ном, май бутній Пет ровсь кий
міст доз во ляє про пус ти ти мет -
ро політен за знач но більш
раціональ ною трасою, але це
перс пек ти ва. Сь о годні ніхто не
мо же прий ня ти рішен ня відстро
 чи ти ще на кіль ка років пуск
мет ро на Троєщи ну. Це політич -
не са мо гу б ство. Раціональ ним

рішен ням, транс по рт ної
проб ле ми Троєщи ни вже
сь о годні, яке знімає пи -
тан ня про мет ро політен
че рез Подільсь ко-Воск ре -
сенсь кий міст, є елект рич -
ка на Троєщи ну (по вул.
Баль за ка). Провізна спро -
можність шес ти ва гон но го
мет ро політе ну - 40,8 тис.
чол./год. Провізна спро -
можність елект ро поїзда
ЕР-2 - 49,4 тис. чол./год.
Цей поїзд має чо ти ри ва -
го ни, і тра диційні сидіння
— два ря ди по три крісла.
Провізна спро можність
елект ро поїздів з шес тид -
вер ны ми ва го на ми і роз -
та шу ван ням сидінь уз -
довж бортів (ана логічно
мет ро політе ну) — знач но
ви ще. Тра су ван ня залізни
ч но го по лот на на вході на
Троєщи ну, підходів до
Пет ровсь ко го і Подільсь -
ко-Воск ре се нс ко го мос -
тів, мо же бу ти ви ко на на
без конфліктно для існу ю -
чої за бу до ви, що га ран тує

швид ке вирішен ня зе мель них
пи тань та ре алізацію про ек ту в
стислі терміни.
Про ект кіль це вої елект рич ки,
що ре алізуєть ся в да ний час,

має ма лий па са жи ро потік,
внаслідок відда ле ності ба гать ох

плат форм від транс -
по рт них вузлів (що
уск лад нює пе ре сад -
ку) та інших нез руч -
нос тей. Ма лий па са -
жи ро потік зму шує
ро би ти ве ликі інтер -
ва ли між поїзда ми,
що, у свою чер гу, ро -
бить цей вид транс -
пор ту ма ло по пу ляр -
ним. Це по ро ч не ко -
ло, яке стри му ва ти -
ме по дальші інвес -
тиції в місь ку елект -
рич ку. Вклю чен ня в
па са жи ро обіг місь -
кої елект рич ки 350-
ти ти сяч ної Троєщи -
ни, ство рить дос татні
умо ви для інтен сив -
но го роз вит ку та
інвес тицій не тіль ки
на ре монт залізнич -
них плат форм, але і,
най го ловніше — на
роз ви ток транс по рт -
них вузлів, що вклю -
ча ють станції елект -
рич ки, що знач но
збіль шить по пу ляр-
ність ць о го ви ду
транс пор ту в май -
бутнь о му.

Кількість і щільність населення Києва в перспективі буде постійно збільшуватися, внаслідок чого навантаження на
транспортну інфраструктуру міста в перспективі також безперервно збільшуватиметься. Загальна інтенсивність
руху автомобільними переходами через Дніпро, у 2006 році становила 227,3 тис. авт./добу, що перевищувало
загальну пропускну спроможність мостів через Дніпро в 2,8 рази, а в північній частині міста (Московський міст і міст
Метро) - в 3,2 рази!!! Після введення в експлуатацію Подільсько-Воскресенського і Дарницького мостів, загальна
пропускна спроможність всіх мостових переходів через Дніпро збільшиться до 333,2 тис. авт./добу, що складе лише
52,4 % від потреби 2006 року. Очевидно, що ще до здачі в експлуатацію Подільсько-Воскресенського і Дарницького
мостів необхідно починати роботи по проектуванню і закладці нових мостів, найперспективнішими з яких є:
� міст з вул. Електриків на Воскресенку та Лісовий масив (умовно Петровський).
� міст з Залізничного шосе на вул. Ахматової (умовно Видубицький).
Після введення в експлуатацію Петровського мосту загальна пропускна спроможність північних переходів через
Дніпро (Московський, Подільсько-Воскресенський, Петровський), збільшиться в 1,69 рази, та досягне 93,6 % від
потреби 2006 року. Таким чином, альтернативи новому Петровському мосту немає.Трасування Петровського мосту
у порівнянні з Подільсько-Воскресенським більш раціональне, а його пропускна спроможність вища у 1,6 рази.

СХЕМА РОЗВИТКУ
ТРАНСПОРТНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ КИЄВА 
З ЗБЕРЕЖЕННЯМ
РУСАНІВСЬКИХ САДІВ
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транспортної схеми

ТОВ Експреспроект
Судоргіна Л. В.
Судоргін В. М.
Петрук В. Б.

Важливим елементом Подільсько-Воскресенського мосту є метрополітен. Це
питання політичне. 350-ти тисячна Троєщина в очікуванні метрополітену вже
тридцять років.
Прив'язка метрополітену до Подільсько-Воскресенського мосту, трасування
якого необґрунтовано, створює критичні зауваження до Подільсько-
Воскресенської лінії метро. Розташування щонайменше п'яти станцій (від
Подільської до Городньої) - абсолютно нераціонально, є зауваження і до інших
станцій лінії:

Станція "Подільська" буде побудована поряд зі станцією "Тараса Шевченка" - однією з
найменш завантажених станцій Куренівсько--Червоноармійській лінії (поступається
тільки станції "Поштова площа"). Відповідно пасажиропотік через станцію "Подільська"
буде трохи більшим за від'ємну величину. 
Станція "Суднобудівна" закладається на перспективу, оскільки існують прожекти
перетворення Рибальського півострова в Сіті. Пасажиропотік на Рибальський півострів
сьогодні мікроскопічний. До того ж є платформа електрички "Оболонь". 
Станції "Труханів острів" і "Затока Десенка" - для зайчиків і інших червонокнижних
тварин. Труханів острів, що є заповідником ніколи не буде забудований. "Затока
Десенка" не може задовольняти навіть потреби жителів Русанівських садів, оскільки
відрізана від них власне затокою Десенка.
Станція "Райдужна" - відображення веселкових мрій розробників Генплану, про
будівництво на місці Русанівських садів житлового масиву, що з року в рік розбивається
об тотальну юридичну грамотність жителів цих самих садів. 
Станція "Городня" - фантом, присутній на одних транспортних схемах і відсутній на
інших. Необхідна як пересадкова з міською електричкою. За іронією долі, після
продовження трамваю від вул. Бальзака до залізниці, платформу "Троещена" буде
пересунуто ближче до Петровському залізничного мосту. Після чого станції "Городній",
у повній відповідності з назвою, залишиться обслуговувати тільки рідкісних в цих місцях
городників.
Станція "Бульвар Перова" - призначена для обслуговування Воскресенки - району з
малоповерхової забудови і дуже малої щільністю населення.
Станція "Братиславська" (там, де ліс і вовки) - в основному (за аналогією зі станцією
"Червоний хутір"), призначена для доставки співробітників майбутнього
Воскресенського депо на робоче місце. Також частково буде обслуговувати Лісовий
масив. Однак переважній більшості жителів Лісового масиву ближче Святошино-
Броварська лінія. Головна причина прагнення метро на Воскресенку - Воскресенське
депо, яке буде розташовуватися в районі вул. Крайньої.


