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Розглянувши Ваш запит від 25.07.2019 р. до голови Київської міської
державної адміністрації В.Кличка, перенаправлений на нашу адресу
дорученням виконувача обов’язків директора Департаменту транспортної
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) І.Шпильового від 25.07.2019 р. №ЗМІ-2461,
комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних
споруд м. Києва» (надалі - Дирекція) повідомляє.
Відповідно до п.2 рішення Київської міської ради від 16.12.2005 (із
змінами і доповненнями) Дирекції доручено від імені Київської міської р ади
для забезпечення суспільних потреб м. Києва викупити земельні ділянки на
території Русанівських та Воскресенських садів, які знаходяться у пр иватній
власності громадян, з вирішенням майново-правових питань в повному
обсязі відповідно до законодавства та забезпечити компенсацію громадянам,
які не оформили прав власності і ділянки яких підлягають винесенню з тр аси
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпр о у м. Києві та
лінії Київського міського метрополітену, за земельні ділянки, зелені
насадження, садові будинки та інші споруди, адреси яких зазначені в додатку
1 до цього рішення.
Згідно з додатком 1 даного рішення підлягає переселенню 259 земельних
ділянок з території Русанівських та Воскресенських садів. На сьогоднішній
день питання відселення в повному обсязі вирішено з 188 садівниками
шляхом надання квартир, сплати грошової компенсації, наданням земельних
ділянок, будівництва садових будинків.
Рішенням Київської міської ради від 13.07.2006 № 42/42 комунальному
підприємству «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва» в постійне користування надано земельну ділянку площею 14,89 га на
вул. Радистів в с. Биківня Деснянського району м. Києва для дачної забудови

з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів з траси
будівництва Подільського мостового переходу.
Садівники, які обрали в якості компенсації, переселення в с. Биківня,
уклали з комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово транспортних споруд м. Києва» нотаріально-повідчені договори щодо
отримання земельної ділянки з будівництвом садових будиночків згідно
обраних проектів, але залишили за собою право самостійно здійснювати
будівництво садових будинків з виплатою компенсації за таке будівництво.
Відповідно до затвердженого проекту в дачне містечко в с. Биківня під
переселення передбачено 102 земельних ділянки. В даний час, на підставі
рішень Київської міської ради від 27.05.10 №964/4402 та від 24.05.12
№633/7970 садівникам передано у приватну власність 82 земельні ділянки.
Земельні ділянки сформовані в окремі житлові квартали обмежені
внутрішньою мережею вулиць та місцевих проїздів.
Також проектом забудови передбачено влаштування проїзду з
асфальтобетонним покриттям від Броварського проспекту та від вулиці
Ушицької. Для забезпечення дачного містечка інженерними мережами згідно
технічних умов передбачено будівництво трансформаторної підстанції,
будинку охорони, громадської будівлі з постом на 1 пожежну машину,
прокладання водопроводу, каналізації, телефонної каналізації та радіофікації,
кабельних мереж 10/0,4 кВ, мережі поливу, будівництво каналізаційно насосної станції, пожежної водойми та будівництва садових будинків.
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