Документи, що подаються нижче:
● Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11 січня 2006
року №4 «Про винесення частини садових ділянок Русанівських і Воскресенськи садів з траси
будівництва Подільського мостового переходу через р.Дніпро в м.Києві та лінії Київського
метрополітену». Розпорядження КМДА №522 від 11 квітня 2013 р.
● Про перезатвердження проекту «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.
Києві». Розпорядження КМДА N 2233 від 12.12.2012 р.
● Про внесення змін до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.01.2006 р.,
№4. Розпорядження КМДА №378 від 12.03.2012 р.
● Про затвердження ескізного проекту "Подільський мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві.
Забудова території урочища Горбачиха та будівництво дачних будинків з метою перенесення
Русанівських та Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового переходу через р.
Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену. Підготовчі роботи". Розпорядження КМДА N 2506
від 28.12.2011 р.
● Про надання земельних ділянок комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляховотранспортних споруд м. Києва" для дачного будівництва з метою перенесення Русанівських та
Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового переходу в урочищі Горбачиха
у Дніпровському районі м. Києва. Рішення Київської міської ради № 47/47 від 17 липня 2008 р.
● Про надання земельних ділянок комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляховотранспортних споруд м. Києва" для дачного будівництва з метою перенесення Русанівських та
Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового переходу в урочищі Горбачиха у
Дніпровському районі м. Києві. Рішення Київської міської ради N 4 від 11.01.2006 р.
● Про винесення частини садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів з траси будівництва
Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену.
Розпорядження КМДА N 4 від 11.01.2006.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12.12.2012 р. N 2233
Київ
Про перезатвердження проекту "Будівництво Подільського мостового переходу через р.
Дніпро у м. Києві"

Відповідно до статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ", в межах
функцій місцевого органу виконавчої влади:
1. Перезатвердити проект "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м.
Києві", з такими техніко-економічними показниками (згідно з позитивним експертним звітом ДП
"Укрдержбудекспертиза" від 6 грудня 2012 року N 00-1710-12/ПБ):
Показники

Проектна пропускна
спроможність

Од.
виміру
пр. од./
год. пік

Розрахункова
інтенсивність авторуху

тис.
авто/
добу

Тривалість будівництва

міс.

Кількість
I черга

II черга

III черга

IV черга

Всього

5000

-

1000

1000

7000

60,10

36

108

60,10

12

30

108

435,94

609,5

10176,18

-

1426,25

Наземні та надземні споруди
Довжина мостового
переходу з підходами, у
тому числі:

м

2090,74

7040,0

- вул. НабережноРибальської від вул.
Електриків (ПК 18) до
мосту на вході в Гавань;

м

1426,25

-

- з'їзди N 7 з мостового
переходу на вул.
Набережно-Рибальську;

м

-

-

435,94

-

435,94

- мосту на вході в
Гавань;

м

355,04

-

-

-

355,04

- естакада вздовж вул.
НабережноХрещатицька;

м

309,45

-

-

-

309,45

- шляхопровід через
залізничні колії;

м

-

-

-

51,00

51,00

- міст через Гавань;

м

-

-

-

423,50

423,50

- підпірні стіни

м

-

-

-

135,00

135,00

- будівельна довжина
мостового переходу від
вісі вул. Межигірської до
вісі бул. Перова

м

-

7040

-

-

040

Штучні споруди
- міст через гавань;

м

566,00

566,00

- міст через р. Дніпро;

м

545,40

545,40

- міст через р. Десенку;

м

314,00

314,00

- мости через оз.
Райдуга;

м

448,80

448,80

- естакади по головному
ходу;

м

2 х 2330

2 х 2330

- естакади на з'їздах

м

916,00

916,00

- шляхопровід на
залізниці ПетрівкаДарниця;

м

78,00

78,00

- шляхопровід від
міського рейкового

м

78,00

78,00

транспорту на
лівобережній
транспортній розв'язці;
- шляхопровід на
місцевому проїзді на
лівобережній
транспортній розв'язці

м

78,00

78,00

Сходи та ліфт на Рибальський півострів в районі "Парку моряків"
Площа забудови

м2

56,00

56,00

Будівельні об'єми, у тому
числі:

м3

1251,0

1251,0

- вище позн. 0,000

м3

1139,0

1139,0

- нижче позн. 0,000

м3

112,00

112,00

Площа забудови, у тому
числі:

м2

872,25

872,25

- переходу ПК17+71,87;

м2

161,45

161,45

- переходу ПК15+30;

м2

31,92

31,92

- переходу ПК8+59,64;

м2

161,23

161,23

- переходу на вул.
Набережно-Хрещатицьку

м2

517,65

517,65

Довжина тунелів, у тому
числі:

м

218,87

218,87

- переходу ПК17+71,87;

м

30,36

30,36

- переходу ПК15+30;

м

30,38

30,38

- переходу ПК8+59,64;

м

30,35

30,35

- переходу на вул.
Набережно-Хрещатицьку

м

127,78

127,78

Підземні пішохідні переходи

Кошторисна вартість будівництва
Загальна кошторисна
вартість в поточних цінах
станом на 01.11.2012 р.,
в тому числі:

тис.
грн.

573992,785 6533011,670 169969,645 351177,091 7628151,191

- будівельно-монтажні
роботи;

тис.
грн.

447460,011 4462306,250 128195,709 197785,037 5235747,007

- устаткування;

тис.
грн.

- інші витрати;

тис.
грн.

- компенсація за
перенесення будинку
Київського річкового
порту (лист замовника
від 29.09.2011 р. N 312177, акт від 31.05.2011
р. N 30, затверджений
розпорядженням КМДА
від 24.06.2011 р. N 1055)

тис.
грн.

Із загальної кошторисної
вартості виконано

тис.
грн.

532,490

1213,610

118,680

126000,284 2069491,810 41655,256

573992,785 2349296,260 28851,631

205,688

2070,468

75113,766

2312261,116

78072,600

78072,600

69000,000

3021140,676

станом на 01.01.2012 р.,
в тому числі:
- будівельно-монтажні
роботи;

тис.
грн.

- устаткування;

тис.
грн.

532,490

-

- інші витрати;

тис.
грн.

126000,284

748245,470

- компенсація за
перенесення будинку
Київського річкового
порту (довідка від
26.11.2012 N 31-628т)

тис.
грн.

-

2070864,950

118,680

-

651,170

6378,802

-

880624,556

69000,000

69000,000

447460,011 1601050,790 22354,149

2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), додаткових витрат, пов'язаних з
інфляційними процесами (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним розрахунком вартості
будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих документів та
результатів їх детальної перевірки в установленому порядку.
3. Взяти до відома, що в складі кошторисної вартості об'єкта за рахунок коштів на інші витрати,
пов'язані з будівництвом, передбачені кошти в сумі 7167,102 тис. грн. (з ПДВ), сплачені за придбання
автокрану TEREX DEMAG AC для монтажу металоконструкцій Подільського мостового переходу.
4. Визнати такими, що втратили чинність:
- розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11 жовтня 2004 року N 1851 "Про
затвердження проекту будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві",
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19 вересня 2012 року N 1636 "Про перезатвердження кошторисної частини проектної
документації "Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві",
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 19 липня 2007 року N 924 "Про затвердження проекту влаштування з'їздів з
Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибальський півострів та на вулицю НабережноХрещатицьку у Подільському районі м. Києва у складі проекту будівництва Подільського мостового
переходу через р. Дніпро",
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 18 липня 2012 року N 1253 "Про перезатвердження кошторисної частини проектної
документації "Будівництво з'їздів з Подільського мостового переходу через р. Дніпро на Рибальський
півострів та на вулицю Набережно-Хрещатицьку у Подільському районі м. Києва",
- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) від 28 жовтня 2011 року N 1989 "Про затвердження проекту "Будівництво заїзду на
Подільський мостовий перехід з вул. Набережно-Хрещатицької в районі вул. Верхній-Нижній Вал в
складі будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві".
Голова
О. Попов

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 29 листопада 2012 року N 510/8794
Про розроблення детального плану території урочища Горбачиха
у Дніпровському районі м. Києва
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про регулювання
містобудівної діяльності", наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 16.11.2011 N 290 "Про затвердження Порядку розроблення
містобудівної документації" з метою реалізації Генерального плану міста Києва та проекту планування
його приміської зони на період до 2020 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від
28.03.2002 N 370/1804, Київська міська рада вирішила:
1. Розробити детальний план території урочища Горбачиха у Дніпровському районі м. Києва.
2. Головному управлінню містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку:
2.1. Виступити замовником розроблення містобудівної документації, зазначеної у пункті 1
цього рішення.
2.2. Визначити розробника містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цього рішення.

2.3. У разі фінансування розроблення містобудівної документації, зазначеної у пункті 1 цього
рішення, за рахунок коштів бюджету міста Києва підготувати та надати Головному управлінню
економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) пропозиції щодо включення її до проекту Програми соціально-економічного розвитку
міста Києва на 2013 рік та наступні роки.
2.4. Забезпечити проведення громадських слухань, погодження та затвердження містобудівної
документації, зазначеної у пункті 1 цього рішення.
3. Встановити, що це рішення набуває чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Офіційно оприлюднити це рішення в газеті Київської міської ради "Хрещатик".
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань
земельних відносин, містобудування та архітектури.
Заступник міського голови секретар Київради

Г. Герега

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 28.12.2011 р. N 2506
Київ
Про затвердження ескізного проекту
"Подільський мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві.
Забудова території урочища Горбачиха та будівництво дачних будинків
з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів
з траси будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро

в м. Києві та лінії Київського метрополітену. Підготовчі роботи"
Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ",
враховуючи позитивний експертний звіт від 16.11.2011 N 00-0127-11/ЦБ державного підприємства
"Спеціалізована державна експертна організація - центральна служба Української державної
будівельної експертизи", з метою виконання підготовчих робіт з забудови території урочища
Горбачиха для перенесення дачних будинків з Русанівських та Воскресенських садів, в межах функцій
місцевого органу виконавчої влади:
1. Затвердити ескізний проект "Подільський мостовий перехід через р. Дніпро у м. Києві.
Забудова території урочища Горбачиха та будівництво дачних будинків з метою перенесення
Русанівських та Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового переходу через р.
Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену. Підготовчі роботи" з такими основними технікоекономічними показниками:
Показники
Од. виміру
Кількість
Характер будівництва - нове будівництво
Площа ділянки

га

31,4906

Площа ділянки намиву

га

29,3

Профільний об'єм (територія та дамба)

м3

987640

м2/м3

40500/8100

Об'єм грунту намиву з урахуванням втрат

м3

1040000

Об'єм грунту для завантаження ковшанакопичувача (з урахуванням втрат при
транспортуванні)

м3

1217100

Довжина захисної дамби

м

1490

Об'єм щебеню з природного каменю різних фракцій

м3

4895

Збірні залізобетонні плити укріплення захисної
дамби

м2/м3

18830/3013

Збірні залізобетонні плити по гребеню захисної
дамби

м2/м3

6705/1140

Підпірна стіна

пог. м/м3

50/94

Переходи та сходи через захисну дамбу та
дренажну канаву зі збірно-монолітного залізобетону

шт./пог. м

2/37,5

Загальна кошторисна вартість будівництва,
визначена в поточних цінах станом на 25.10.2011 р.,

тис. грн.

135318,319

- будівельно-монтажних робіт

тис. грн.

105976,929

- інші витрати

тис. грн.

29341,390

Рослинний шар гранту, що знімається (під захисною
дамбою)

в тому числі:

Тривалість будівництва
місяць
35,0
2. Використання коштів на покриття ризику (з ПДВ), що передбачені зведеним кошторисним
розрахунком вартості будівництва, здійснюється замовником будівництва на підставі обґрунтовуючих
документів та результатів їх детальної перевірки ДП "Укрдержбудекспертиза".
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова

О. Попов

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
від 17 липня 2008 року N 47/47
Про надання земельних ділянок комунальному підприємству
"Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва"
для дачного будівництва з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів
з траси будівництва Подільського мостового переходу в урочищі Горбачиха
у Дніпровському районі м. Києва

Відповідно до статей 92, 123 Земельного кодексу України та розглянувши проект землеустрою
щодо відведення земельних ділянок, Київська міська рада вирішила:
1. Затвердити містобудівне обґрунтування щодо внесення змін до містобудівної документації
та визначення параметрів окремого об'єкта містобудування - перенесення дачних (садових) ділянок з
траси Подільського мостового переходу в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі м. Києва.
2. Внести зміни до Генерального плану міста Києва та проекту планування його приміської
зони на період до 2020 року, а саме: територію, яка передається відповідно до цього рішення,
вилучити з території зелених насаджень загального користування та перевести за функціональним
призначенням до території колективних садів та дач, розміщення доріг та дорожніх розв'язок і
доручити дочірньому підприємству "Інститут генерального плану міста Києва" ВАТ "Київпроект" внести
відповідні зміни до графічної та текстової частин Генерального плану міста Києва та проекту
планування його приміської зони на період до 2020 року.
3. Внести зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній частині міста, затверджених рішенням Київської міської
ради від 19.07.2005 N 806/3381, виключивши з переліку парків відпочинку (таблиця 2) земельну
ділянку площею 31,72 га в парку відпочинку в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі м. Києва.
4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Київської міської Ради депутатів трудящих від
20.09.66 N 1369 "Про відвод земельної ділянки українській Республіканській Раді по Управлінню
курортами профспілок під будівництво профілакторію курортної поліклініки та водогрязелікарні в
Дарницькому районі" як таке, що не було виконане в установленому порядку, та зарахувати зазначену
земельну ділянку до земель запасу рекреаційного призначення.
5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальному
підприємству "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" для дачного будівництва
з метою перенесення Русанівських та Воскресенських садів з траси будівництва Подільського
мостового переходу в урочищі Горбачиха у Дніпровському районі м. Києва.
6. Надати комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м.
Києва", за умови виконання пункту 7 цього рішення, в постійне користування земельні ділянки
загальною площею 31,72 га для дачного будівництва з метою перенесення Русанівських та
Воскресенських садів з траси будівництва Подільського мостового переходу в урочищі Горбачиха у
Дніпровському районі м. Києва за рахунок земель запасу рекреаційного призначення (площею 26,94
га) та міських земель, не наданих у власність та користування (площею 4,78 га), в тому числі:
- площею 22,35 га (ділянка N 1) - для дачного будівництва;
- загальною площею 4,77 га (ділянка N 2 площею 2,40 га та ділянка N З площею 2,37 га) - для
будівництва під'їзної автодороги;
- площею 4,60 га (ділянка N 4) - для будівництва захисної дамби і дренажного каналу.
7. Комунальному підприємству "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва":
7.1. Виконувати обов'язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу
України та статей 89, 96 Водного кодексу України.
7.2. У місячний термін звернутись до Головного управління земельних ресурсів виконавчого
органу Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по
винесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що
посвідчують право користування земельними ділянками.
7.3. Забезпечити вільний доступ для прокладання нових, ремонту та експлуатації існуючих
інженерних мереж і споруд, розміщених у межах земельних ділянок.
7.4. Питання відшкодування відновної вартості зелених насаджень (акт обстеження зелених
насаджень від 10.01.2006 N 1) та інші питання майнових відносин вирішувати в установленому
порядку.
7.5. Питання пайової участі вирішити до початку будівництва відповідно до рішення Київської
міської ради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у
створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва".
7.6. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та
дизайну міського середовища від 30.12.2005 N 19-11452, головного державного санітарного лікаря м.
Києва від 12.01.2006 N 62, Державного управління охорони навколишнього природного середовища
від 30.08.2007 N 05-08/5782, управління охорони навколишнього природного середовища від
10.01.2006 N 071/04-4-19/5899, Головного управління охорони культурної спадщини від 15.01.2007 N
135, Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд" від 30.12.2005 N 148-2251, державного комунального підприємства "Плесо" від
30.12.2005 N 1661, Дніпровського басейнового управління водних ресурсів від 10.07.2006 N ІД/8-815,
Головного управління земельних ресурсів від 04.08.2007 N 05-1281.
7.7. Забезпечити на період будівництва під'їзд до земельної ділянки спільного використання
первинною організацією Всеукраїнської громадської організації "Фізкультурно-спортивне товариство
"Україна" - Центральною школою вищої спортивної майстерності, Центральним спортивним
товариством "Україна", базою відпочинку "Довбичка".
8. Попередити землекористувача, що право користування земельними ділянками може бути
припинено відповідно до статей 141, 143 Земельного кодексу України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань
земельних відносин, містобудування та архітектури.
Київський міський голова

Л. Черновецький

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 4 від 11.01.2006
Про винесення частини садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів
з траси будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві
та лінії Київського метрополітену
Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про основи
містобудування" ( 2780-12 ), "Про планування і забудову територій" ( 1699-14 ), на виконання
рішення Київради від 16.12.2005 N 607/3068 ( ra_607023-05 ) "Про винесення з траси будівництва
Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві та лінії Київського метрополітену
частини садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів" та з метою прискорення термінів
звільнення траси будівництва:
1. Для винесення частини садових ділянок Русанівських і Воскресенських садів з траси
будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро в м. Києві та лінії Київського
метрополітену визначити земельну ділянку площею 38,0 га в урочищі Горбачиха Дніпровського
району.
2. Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва в установленому порядку:
2.1. До 15.02.2006 оформити право користування земельною ділянкою, зазначеною в п. 1 цього
розпорядження.
2.2. Одержати архітектурно-планувальне завдання Головного управління містобудування,
архітектури та дизайну міського середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) на проектування забудови земельної ділянки та одержати
технічні умови експлуатаційних служб міста на приєднання об'єктів до магістральних інженерних
мереж.
2.3. Розробити та погодити проектно-кошторисну документацію забудови території та
будівництва 3-4 типів садових будинків.
2.4. Роботи з інженерної підготовки території розпочати з 16.01.2006.
2.5. Будівництво садових будинків розпочати з 01.03.2006.
2.6. Переселення садоводів з траси будівництва здійснювати у стислі терміни після закінчення
будівництва окремих будинків.
2.7. Майново-правові питання вирішувати у встановленому порядку.
2.8. Одержати в управлінні державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) дозвіл на виконання будівельних
робіт.
2.9. Одержати в Головному управлінні контролю за благоустроєм та зовнішнім дизайном м.
Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) ордер
на виконання робіт.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської
міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова

О.Омельченко

