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Шановний ______________________________________________________________________ 

до Вас в інтересах територіальної громади м. Києва, десятків тисяч небайдужих громадян, які 
чітко задекларували своє бачення захисту екосистеми Києва, звертається Громадська 
організація «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ».  

Відповідно до нашого Статуту (пункт 2.1.) - основною метою діяльності є створення та 
забезпечення функціонування ландшафтного природного парку "ЕКОПАРК ОСОКОРКИ" на 
південь від вул. Колекторна в Дарницькому районі м. Києва; захист прав мешканців міста 
Києва на безпечну екологію; сприяння захисту водно-болотних угідь міста Києва та Київської 
області; участь в органах влади з питань контролю за екологією та безпекою довкілля; участь 
у створенні органів контролю за діяльністю органів влади; участь в громадських радах при 
органах державної влади та місцевого самоврядування. 

Згідно з п/п. 2 та 3 ч. 1 Закону України «Про громадські об’єднання» для здійснення своєї 
мети (цілей) громадське об'єднання має право: звертатися у порядку, визначеному законом, до 
органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами 
(клопотаннями), скаргами; одержувати у порядку, визначеному законом, публічну 
інформацію, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників 
публічної інформації. 

Відповідно до пунктів 1 -3 ст. 12 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» від 
11.07.2002 р. № 93-IV, депутат місцевої ради розглядає пропозиції, заяви і скарги громадян, 
які надійшли до нього, вживає заходів до їх своєчасного, обґрунтованого вирішення; вивчає 
причини, які породжують скарги громадян, і вносить свої пропозиції щодо їх усунення до 
органів місцевого самоврядування, до місцевих органів виконавчої влади, підприємств, 
установ і організацій, об'єднань громадян; систематично веде прийом громадян.  

Депутат місцевої ради може направляти одержані ним пропозиції, заяви і скарги до 
відповідних органів, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності 
розглянути їх відповідно до закону і про результати повідомити заявника, а також депутата 
місцевої ради.  
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Депутат місцевої ради в межах своїх повноважень здійснює контроль за розглядом 
відповідними органами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, 
органами об'єднань громадян надісланих ним пропозицій, заяв, скарг виборців.  

Суть порушеного питання: 

«наразі передбачено розширення меж міста за рахунок варварської забудови болотистих 
територій давних заливних лугів на південь від житлового масиву Осокорки в бік Бортничів 
(в бік аварійної станції аерації). 

На місці цілої екосистеми озер та боліт планується зведення багатоповерхових 
житлових кварталів, які повинні помістити понад 100 000 осіб, що неминуче призведе до 
транспортного колапсу на Південному мосту. Окрім цього на місці озер і боліт планується 
закладення та промзони із хімічним виробництвом.»  

Так розпочинається Петиція № 713 (вхідний Київської міської ради № 08/КО-1134(п) від 
09.02.2016 р.) «Ландшафтний природний парк замість забудови південних Осокорків». (далі 
Петиція № 713). Автор петиції - Петелицький М.М. є одним із засновників нашої громадської 
організації. Зокрема, Петиція № 713 зібрала 11 155 підписів громадян.  

Громада міста Києва підтримала: 

1. Внесення змін до Генплану міста Києва 2025 із обмеженням багатоповерхової 
забудови масиву Осокорки – Позняки – Харківський до вул. Колекторна. 

2. Облаштування ландшафтного парку на південь від вул. Колекторна до каналу від 
Бортничівської станції аерації (який би включав в себе мережу озер Небреж, Тягле, 
Мартишів, Святаш боліт та каналів, якими ці озера і болота між собою сполучаються). 

3. Розвиток інфраструктури для еко-туризму, активного водного відпочинку, розвиток 
мережі доріжок для бігу та вело доріжок, тощо. 

4. Облаштування орнітологічних станцій на території створеного ландшафтного парку 
для спостереження за болотними птахами для екологічного навчання школярів та 
студентів, залучення туристів по напрямку birdwathing, який здатен генерувати 
колосальні прибутки для міста.     

З протоколу № 8 засідання постійної комісії Київської міської ради з питань 
містобудування, архітектури та землекористування від 15.05.2017 р. – 19.05.2017 р. 
вбачається, що комісія ухвалила: підтримати Петицію № 713 та направити її разом з 
протоколом засідання робочої групи від 12.04.2017 р. (реєстр № 55 від 25.04.2017) для 
підготовки заходів по її реалізації заступникам голови Київської міської державної 
адміністрації О. Спасибку та П. Пантелеєву відповідно до рішення Київської міської ради від 
08.10.2015 р. № 103/2006 «Про затвердження положення про порядок подання та розгляду 
електронних петицій» та окремого доручення Київського міського голови В. Кличка від 
01.03.2017 р. № 08/3766. 

 Разом з цим, станом на 19.02.2018 р. Петиція № 713 є невиконаною, план заходів, який 
би був підписаний усіма суб’єктами погодження відсутній.  

Головна причина того, що Петиція № 713 є невиконаною - це те, що частина території на 
якій заплановано створення Ландшафтного парку «ЕКОПАРК ОСОСОКОРКИ» відведена в 
2005 році на 15 років з правом багатоповерхової забудови ТОВ «Контактбудсервіс». 

З протоколу засідання робочої групи, створеної на засіданні постійної комісії Київради з 
питань містобудування, архітектури та землекористування від 12.04.2017 р. вбачається, що 
Петиція № 713 може бути виконана, якщо Київська міська рада знайде підстави для розірвання 
договорів оренди землі, укладених з ТОВ «Контактбудсервіс», але таких підстав станом на 
12.04.2017 р. комісія не вбачає. 



Вважаємо за необхідне до вести до Вашого відома, що станом на 19.02.2018 р. більш ніж 
достатньо підстав за ініціативою Київської міської ради в односторонньому порядку розірвати 
договори оренди землі, укладені з ТОВ «Контактбудсервіс». 

 Правове обґрунтування даної ініціативи полягає в наступному: 

На підставі рішення Київради 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 
п’ять договорів оренди земельних ділянок. 

Пунктом 2 рішення Київради від 14.07.2005 р. № 774/3349 визначено передати ТОВ 
«Контактбудсервіс», за умови виконання пункту 3 цього рішення, у довгострокову оренду на 
15 років (на період будівництва) земельні ділянки загальною площею 176,06 га 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 них: 

- Ділянку № 1 загальною площею 90,62 га, в тому числі: 74,24 га за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови, 16,38 га за рахунок міських земель, не наданих у власність 
чи користування; 

- ділянку № 2 загальною площею 26,74 га, в тому числі: 26,61 га за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови, 0,13 га за рахунок міських земель, не наданих у власність 
чи користування; 

- ділянку № 3 загальною площею 21,92 га, в тому числі: 10,68 га за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови, 11,24 га за рахунок міських земель, не наданих у власність 
чи користування; 

- ділянку № 4 загальною площею 15,43 га, в тому числі: 12,11 га за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови, 3,32 га за рахунок міських земель, не наданих у власність 
чи користування; 

- ділянку № 5 загальною площею 21,35 га, в тому числі: 19,31 га за рахунок земель запасу 
житлової та громадської забудови, 2,04 га за рахунок міських земель, не наданих у власність 
чи користування. 

Укладено: 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. (зареєстрований 08.09.2005 р. за № 
63-6-00282). Площа - 90,6379 га; кадастровий номер – 8 000 000 000:96:001:0008. 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. (зареєстрований  08.09.2005 р. за № 
63-6-00286). Площа -26,7006 га; кадастровий номер – 8 000 000 000:96:001:009. 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. (зареєстрований 08.09.2005 р. за № 
63-6-00285). Площа - 21,8966 га; кадастровий номер – 8 000 000 000:96:001:0010. 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. (зареєстрований 08.09.2005 р. за № 
63-6-00284). Площа -  15,4479 га; кадастровий номер – 8 000 000 000:96:001:0011. 

- Договір оренди земельної ділянки від 05.09.2005 р. (зареєстрований 08.09.2005 р. за № 
63-6-00283). Площа -21,3596 га; кадастровий номер – 8 000 000 000:96:001:0013. 

 Окрім пунктів, що визначають об’єкт оренди, всі інші пункти та підпункти вказаних 
вище договорів оренди є ідентичними. Зокрема, відповідно до п. 3.1. Договорів «строк дії 
договору» договір укладено на 15 років (на період будівництва). 

Пункт 8.4 Договорів оренди визначає, що Орендар зобов’язаний: 



- завершити забудову Земельної ділянки в строки, встановлені проектною 
документацією на будівництво, затвердженою в установленому порядку; 

- територію в межах прибережної захисної смуги водойм використовувати без права 
будівництва будь – яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) з 
врахуванням обмежень, встановлених ст. 61 Земельного кодексу України та ст. 89 
Водного кодексу України; 

- в складі проекту забудови території передбачити виконання заходів по благоустрою 
території озера Тягле та створення навколо нього паркової зони загального 
користування; 

- питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 р. № 
271/431 «Про пайову участь (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної 
та інженерно – транспортної інфраструктури м. Києва»;  

- відповідно до рішення Київської міської ради від 28.12.2004 р. № 1050/2460 «Про 
бюджет міста Києва на 2005 р.» сплатити до спеціального фонду міського бюджету м. 
Києва у термін не пізніше одного місяця з моменту здачі в експлуатацію збудованої 
житлової площі кошти в розмірі 5% витрат з будівництва загальної площі цих житлових 
будинків, виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, встановленої 
Державним комітетом України з будівництва та архітектури для міста Києва станом на 
1 січня 2005 року; 

- передати Головному управління житлового забезпечення виконавчого органу Київради 
(Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі кожного будинку на 
підставі п. 65 рішення Київської міської ради від 28.12.2004 р. № 1050/2460 «Про 
бюджет міста Києва на 2005 рік». 

- виконати вимоги, викладені у листах Головного управління містобудування, 
архітектури та дизайну міського середовища від 05.07.2005 р. № 19-5345, Київської 
міської санепідемстанції від 19.05.2005 р. № 990, Державного управління екології та 
природніх ресурсів в м. Києві від 30.06.2005 р. № 06-6-25/2673, від 23.06.2005 р. № 08-
8-18/3002, управління охорони навколишнього природного середовища від 23.05.2005 
р. № 071/04-4-19/2328, ДП «Інститут генерального плану міста Києва» від 22.03.2005 р. 
№ 599. 

Відповідно до п. 11.4. «припинення договору шляхом розірвання» договір може бути 
розірваний в односторонньому порядку за ініціативою Орендодавця (Київською міською 
радою), із звільненням Орендаря від відповідальності, згідно з Господарським кодексом 
України, в разі, коли Орендар використовує земельну ділянку способом, які суперечать 
екологічним вимогам, не за цільовим призначенням, порушення строків завершення забудови 
земельної ділянки, встановлених п. 8.4 Договору. 

За змістом пункту 11.5. Договір може бути розірваний у разі невиконання або 
неналежного виконання Орендарем обов’язків, визначених у пунктах 5.1 та 8.4 цього 
Договору. 

Відповідно до пункту 11.6. Розірвання цього Договору не потребує укладення 
додаткової угоди. Договір вважається розірваним з моменту прийняття Орендодавцем 
відповідного рішення, якщо інше не встановлено рішенням. Пунктом 12.2 теж передбачено, 
що у разі невиконання Орендарем умов цього Договору та обов’язків, передбачених 
законодавством України, Договір може бути достроково розірваний. 

 В спірному випадку ТОВ «Контактбудсервіс» не виконав жодну з вимог, 
перелічених та визначених в п. 8.4 Договорів оренди земельних ділянок, що є належною 
та достатньою підставою того, щоб Київрада в порядку п.11.4. Договорів оренди 
розірвала в односторонньому порядку такі договори. 



 Зокрема: 

1.ТОВ «Контактбудсервіс» порушено строки початку та завершення забудови. 
Виходячи з умов договорів оренди ТОВ «Контактбудсервіс» повинен був за 15 років права 
оренди (2005 р. – 2020 р.) розпочати та закінчити будівництво на території 176,06 га. 
Відповідно до реєстру Державної архітектурної інспекції України, станом на 19.02.2018 р. 
дозвіл на будівництва житла ТОВ «Контактбудсервіс» на спірних земельних ділянках не 
видавався.  

За умовами договорів оренди ТОВ «Контактбудсервіс» міг приступити до забудови 
176,06 га ще в 2009 році. Очевидно, що за 2 роки які залишились до закінчення договорів 
оренди ТОВ «Контактбудсервіс» не зможе освоїти і 1% площі забудови. За даними 
забудовника він планує збудувати 2 мільйони квадратних метрів житла.  

2.ТОВ «Контактбудсервіс» грубо порушено вимогу умови права оренди, що територію 
в межах прибережної захисної смуги водойм використовувати без права будівництва будь – 
яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних) з врахуванням обмежень, 
встановлених ст. 61 Земельного кодексу України та ст. 89 Водного кодексу України.  

За нормою статей 86, 89 Водного кодексу України будь – яке будівництво будь – яких 
будівель в прибережних захисних смугах забороняється. 

На початку жовтня 2017 року в межах прибережної захисної смуги оз. Небреж (25-30 
метрів до води) розпочалося будівництво ПС 110/10.  

За інформацією наданою замовником - ТОВ «Контактбудсервіс», дане будівництво 
здійснюється на підставі дозволу на будівництво від 26.03.2015 р. за № 115150850530 виданого 
Державною архітектурно – будівельною інспекцією України на ім’я ТОВ «Аркада 
будівництво», та листа Управління водних ресурсів у м. Києві та Київській області від 
07.06.2017 р. за № 01-12/479.  

Очевидно, що дозвіл від 26.03.2015 р. за № 115150850530 не дає право на спорудження 
будь – яких будівель в прибережній захисній смузі, тому - що він немає прив’язки до чітко 
визначеного місця в межах території, що забудовується і не може надавати право будівництва 
на землях водного фонду. 

Будь – яка забудова озер забороняється, оскільки не відповідає Генеральному плану м. 
Києва 2020 (http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020 ) затвердженому рішенням Київської 
міської ради від 28.03.2002 р. Відповідно до затвердженого Генерального плану 2020 навколо 
озер Небреж, Тягле, Мартишів може бути виключно паркова зона загального користування. 

Також очевидно, що лист Управління Водних ресурсів у м. Києві та Київській області 
від 07.06.2017 р. № 01-12/479 підписаний М. Урупа не є дозвільним документом (дозволом на 
будівництво) і не є погодженням проекту будівництва, як того вимагає ст. 86 Водного кодексу, 
а є лише папірцем, який не створює жодних правових наслідків. Те, що М. Урупа вважає за 
можливе, в порушення  Генерального плану 2020 м. Києва, будівництво в прибережній 
захисній смузі озера Небреж,  це лише його думка і не більше.  

Слід зазначити, що ПС 110/10  є капітальною будівлею і не як не може підпадати під 
визначення «лінійної споруди». 

Гідротехнічні (лінійні споруди) – споруди для використання водних ресурсів, а також 
для боротьби зі шкідливим впливом вод - дамб, гребель, водоскидів, водоспусків, споруд 
водовідведення тощо) визначаються СНиП 2.06.01-86 "Гидротехнические сооружения. 
Основные положения".  

http://kga.gov.ua/generalnij-plan/genplan2020


Крім цього, у ТОВ «Контактбудсервіс» відсутній Проект на проведення робіт на землях 
водного фонду, що містить розділ про оцінку впливу на навколишнє природне середовище, 
погоджений з Мінприроди, Держводагентством та Держгеонадрами.  

3. ТОВ «Контактбудсервіс» не передбачив в складі проекту забудови території  
виконання заходів по благоустрою території озера Тягле та створення навколо нього паркової 
зони загального користування.  

4. ТОВ «Контактбудсервіс» не вирішив питання пайової участі вирішити відповідно до 
рішення Київради від 27.02.2003 р. № 271/431 «Про пайову участь (внесків) інвесторів 
(забудовників) у створенні соціальної та інженерно – транспортної інфраструктури м. Києва». 

5. ТОВ «Контактбудсервіс» не виконано рішення Київської міської ради від 28.12.2004 
р. № 1050/2460 «Про бюджет міста Києва на 2005 р.» та не сплачено до спеціального фонду 
міського бюджету м. Києва 5% витрат з будівництва загальної площі цих житлових будинків, 
виходячи з опосередкованої вартості спорудження житла, встановленої Державним комітетом 
України з будівництва та архітектури для міста Києва станом на 1 січня 2005 року; 

6. ТОВ «Контактбудсервіс» не передав Головному управління житлового забезпечення 
виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) 5 % загальної площі 
кожного будинку на підставі п. 65 рішення Київської міської ради від 28.12.2004 р. № 
1050/2460 «Про бюджет міста Києва на 2005 рік». Громада міста Києва не отримала близько 
100 000 кв.м. житла. 

7. ТОВ «Контактбудсервіс» не виконав вимоги, викладені у листах Головного 
управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 05.07.2005 р. № 
19-5345, Київської міської санепідемстанції від 19.05.2005 р. № 990, Державного управління 
екології та природніх ресурсів в м. Києві від 30.06.2005 р. № 06-6-25/2673, від 23.06.2005 р. № 
08-8-18/3002, управління охорони навколишнього природного середовища від 23.05.2005 р. № 
071/04-4-19/2328, ДП «Інститут генерального плану міста Києва» від 22.03.2005 р. № 599. 

 Також, доводимо до Вашого відома, що і рішення Київради 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» і договори 
оренди землі, укладенні на виконання цього рішення приймались Київрадою в 2005 році з 
грубим порушенням Земельного та Водного кодексів України.  

Зокрема, відповідно до ст. 51 Водного кодексу України, водні об’єкти надаються у 
користування за договором оренди земель водного фонду на земельних торгах у комплексі із 
земельною ділянкою. 

В спірному випадку, в порушення зазначеної норми, з метою ухилення від сплати 
орендної плати за користування водним об’єктом та з метою ухилення від земельних 
торгів, ТОВ «Контактбудсервіс» виділено земельні ділянки не в комплексі з водними 
об’єктами (озера Небреж, Тягле, Мартишів).  

Фактично, земельні ділянки навколо озер та під озерами віддані в користування ТОВ 
«Контактбудсервіс», а самі озера -  ні. Зазначене порушення призвело до того що порушено 
спеціальний порядок укладення договору оренди, що вже є безумовною підставою для 
розірвання таких договорів  

Також, зазначене порушення призвело до того що громада м. Києва зазнала значних 
збитків у вигляді неотриманої орендної плати за водні поверхні озер Небреж, Тягле, Мартишів, 
тощо.  



Відповідно до положень ст. 88 Водного кодексу України, з метою охорони поверхневих 
водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності вздовж річок, морів і 
навколо озер, водосховищ та інших водойм в межах водоохоронних зон виділяються земельні 
ділянки під прибережні захисні смуги. 

Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж 
урізу води (у меженний період) шириною: 

для середніх річок, водосховищ на них та ставків площею більше 3 гектарів - 50 метрів; 

для великих річок, водосховищ на них та озер - 100 метрів. 

Якщо крутизна схилів перевищує три градуси, мінімальна ширина прибережної 
захисної смуги подвоюється. 

Прибережні захисні смуги встановлюються на земельних ділянках всіх категорій 
земель, крім земель морського транспорту. 

Землі прибережних захисних смуг перебувають у державній та комунальній власності 
та можуть надаватися в користування лише для цілей, визначених цим Кодексом. 

Очевидним є той факт, що крутизна схилів озера Тягле, Небреж складає понад 30 
градусів, що в свою чергу дає підстави стверджувати, що прибережні захисні смуги навколо 
озер Небреж, Тягле, Мартишів складає від 100 до 200 метрів.  

З цих підстав, ми вважаємо, що всі документи які містять посилання на захисну 
прибережену смугу озера Небреж чи Тягле в розмірі 50 метрів, суперечить ст. 88 Водного 
кодексу України та фактичним обставинам справи.  

 Крім цього, просимо Вас врахувати і той факт, що і проект відведення земельних 
ділянок, на підставі якого і приймалось рішення Київради від 14.07.2005 р. № 774/3349 «Про 
передачу ТОВ «Контактбудсервіс» земельних ділянок» не відповідає вимогам Земельного 
кодексу України.  

В порушення п.3 ст. 123 ЗК України, ТОВ «Контактбудсервіс» звернувся з 
клопотаннями про надання дозволу на відведення земельної ділянки на ім’я міського голови 
Омельченка О.О. (аркуш 7 та аркуш 9 Проекту). ТОВ «Контактбудсервіс» повинен був 
звернутись з відповідним клопотанням на ім’я Київської міської ради. 

В порушення п.5 ст. 123, п. 7 ст. 118 ЗК України, ТОВ «Контактбудсервіс» не отримав 
згоду Київської міської ради на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Згода на 
розроблення проекту відведення яка надана Київським міським головою до клопотання від 
15.04.2005 р. № К-4262 не може бути допустимою та належною підставою для розроблення 
проекту відведення земельної ділянки, оскільки рішення Київради від 26.06.2003 р. № 512/672 
суперечить вимогам п.5 ст. 123, п. 7 ст. 118 ЗК України.  

Просимо Вас також прийняти до уваги, що громада міста робить все можливе, щоб 
вирішити питання повернення земельних ділянок до громади м. Києва в правовому полі. Про 
активність громади і вже зроблені кроки Ви може ознайомитись на нашій сторінці в Facebook 
(fb.com/groups/OsokorkyWetlandPark) «група Екопарк Осокорки».  

Ми враховуємо, що законодавство наразі обмежує наше право як громадської 
організації а також право окремого громадянина на звернення до суду з самостійним позовом 
в інтересах нашої територіальної громади про розірвання чи визнання недійсними спірних 
договорів оренди. 

Разом з цим, просимо Вас врахувати, що для недопущення незаконної забудови озер 
громада міста налаштована діяти рішуче, якщо побачить що закон і Ви в особі суб’єкта захисту 
прав громади не можете забезпечити такий захист.  



З метою недопущення ескалації конфлікту місцевих мешканців, представників громади  
з забудовником який вже триває понад три місяці і є вже потерпілі від дій представників 
забудовника особи, та з метою попередження негативних наслідків як для громади так і для 
авторитету міста, враховуючи викладене вище в цілому, просимо Вас: 

1. Вжити необхідні заходи щодо захисту прав громади в частині реалізації її волі 
зупинення варварської забудови болотистих територій давних заливних лугів на 
південь від житлового масиву Осокорки в бік Бортничів (в бік аварійної станції аерації) 
та виступити суб’єктом подання проекту рішення Київської міської ради про 
розірвання в односторонньому порядку і з ініціативи Київської міської ради  договорів 
оренди землі, укладених з ТОВ «Контактбудсервіс» на підставі рішення Київради від 
14.07.2005 р. № 774/3349. 

2. Звернутись до Державної архітектурно – будівельної інспекції України з вимогою 
проведення позапланової перевірки та скасування дозволу на будівництво від 
26.03.2015 р. за № 115150850530 виданого на ім’я ТОВ «Аркада будівництво». 

Про прийняте Вами рішення просимо повідомити на будь –який з засобів зв’язку 
вказаний в реквізитах нашої організації. Ваше рішення буде доведено до відома громади м. 
Києва невідкладно. Віримо, що ви залишитесь не байдужими і зробити все можливе для 
захисту інтересів громади м. Києва. Ми готові надати Вам будь – яку допомогу для реалізації 
волі громади. Від Вас залежить чи залишиться нашим нащадкам останній куточок живої 
природи в нашому місті.  

З повагою, 

Голова ГО «ЕКОПАРК ОСОКОРКИ»    Пилипенко О.Ю. 


