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Інформаційний запит. 

На підставі Рішення Київської міської ради Х сесії IV скликання від 14.07.2005 р. № 
774/3349 «Про передачу товариству з обмеженою відповідальністю «Контактбудсервіс» 
земельних ділянок для забудови об’єктами житлового і соціально – побутового призначення у 
ж/м Осокорки – Центральні (1, 2, 3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва» з 
ТОВ «Контактбудсервіс» укладено 5 договорів оренди земельних ділянок. А саме: 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. посвідчений Петровою Т.М., 
державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори. Договір 
зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради 08.09.2005 р. за № 63-6-00282; 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. посвідчений Петровою Т.М., 
державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори.  Договір 
зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради 08.09.2005 р. за № 63-6-00286 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. посвідчений Петровою Т.М., 
державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори.  Договір 
зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради 08.09.2005 р. за № 63-6-00285 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. посвідчений Петровою Т.М., 
державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори.  Договір 
зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради 08.09.2005 р. за № 63-6-00284 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. посвідчений Петровою Т.М., 
державним нотаріусом Першої київської державної нотаріальної контори.  Договір 
зареєстрований Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу 
Київської міської ради 08.09.2005 р. за № 63-6-00283. 

Станом на 01.01.2018 р. представники різних компаній, посилаючись на договори, 
укладенні з ТОВ «Контактбудсервіс» намагаються розпочати забудову вказаних 
земельних ділянок. 



Керуючись статтями 1, 3, п.2 ст. 5, ст. 14 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» прошу Вас надати наступну інформацію: 

- Які дозвільні документи видавались і якій особі (з визначеним правом замовника 

будівництва) Департаментом з питань державного архітектурно-будівельного 

контролю міста Києва на підставі яких у такої особи виникло право будівництва на 

земельних ділянках перелічених вище. 
- Вкажіть повний перелік чинних станом на 01.02.2018 р. дозвільних документів, що 

дають право будівництва на земельних ділянках, що знаходяться в оренді ТОВ 
«Контактбудсервіс» на підставі Рішення Київської міської ради Х сесії IV скликання 
від 14.07.2005 р. № 774/3349 «Про передачу товариству з обмеженою 
відповідальністю «Контактбудсервіс» земельних ділянок для забудови об’єктами 
житлового і соціально – побутового призначення у ж/м Осокорки – Центральні (1, 2, 
3, 4, 5, 6 мікрорайони) у Дарницькому районі м. Києва». 

- Чи передавалося озеро Небреж та озеро Тягле які знаходяться в межах орендованих 
земель ТОВ «Контактбудсервіс» як водні об’єкти  в оренду? Якщо так, то коли і кому? 

- Надати паспорт озера Небреж та озера Тягле. 
- Чи належать землі безпосередньо під озерами Небреж та Тягле до земель водного 

фонду? Якщо да, то з якого моменту і на підставі якого документа?  

 

 

Голова ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ»     Пилипенко О.Ю. 
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