
1БУЧА 7 грудня 2019 року • спецвипускБУЧАРЕГІОНАЛЬНА ГАЗЕТА

У ЦЕНТРІ  УВАГИ 7 грудня 2019 року • спецвипуск

POGLYAD.TV

ДІЮЧИЙ ДИТЯЧИЙ ТАБІР 
«ПРОМЕНИСТИЙ»

ЧИ БАГАТОКВАРТИРНА 
ЗАБУДОВА?

У Бучі є загроза, що під будівельні майданчики може потрапити 
зелена зона міста, зокрема й частина дитячого табору «Променистий».
Національна поліція у Бучі на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні правоохоронців, хоче звести висо-
тки та інші споруди. На сесії бучанські депутати ухвалили питання про розробку детального плану території 5,5 га у межах 
вул. Вокзальна під багатоповерхівки. Під будівельні майданчики може потрапити й частина дитячого табору «Променистий».
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Ольга 
Василевська-
Смаглюк, народний 
депутат України, 
96-й виборчий округ

 ПРЯМА МОВА АКТУАЛЬНО!

“ В Бучі назріває 
друга «Кампа». 
Сьогодні БМР збирає сесію, щоб 

затвердити план забудови територіі 
по вул. Яблунська, Вокзальна та колії 
Пд-Зх Залізниці. І, якщо все піде за 
задумом ділків, замість пожежного 
депо, на ділянці, яка була передана 
МНС, а також замість земель дитячого 
табору, який належить ГУ НП в 
Київській області, можливо, будуть 
зведені чергові багатоквартирні 
будинки. 
Ми виступаємо категорично проти».

ЧОМУ БУЧАНСЬКІ ДЕПУТАТИ СКАЗАЛИ «ТАК»?
28 листопада на 69‑ій сесії Бучанської міської ради депутати 
більшістю голосів ухвалили питання про розроблення Деталь‑
ного плану територій орієнтовною площею 5,5 га для розмі‑
щення багатоквартирного комплексу з парковою зоною у ме‑
жах вул. Вокзальна. Ця земельна ділянка — ліс першої групи 
біля бучанського парку, який ГУ Нацполіції Київщини має намір 
пустити «під сокиру», збудувавши там багатоповерхівки

Д о БМР двічі надходили звернення від ГУ НП у  Київській 
області, зокрема й за підписом головного поліцмейстера 
Київщини Андрія Нєбитова, та ТОВ «Інвестбудкепітал» (ви‑

конавець будробіт) із заявою про надання містобудівних умов 
та обмежень для будівництва багатоквартирних житлових бу‑
динків на зазначеній земельній ділянці. Бучанська міська рада 
спочатку відмовилась розглядати це питання, але прохачі по‑
дали до судової інстанції. І суд став на  їхній бік, зобов’язавши 
БМР повторно розглянути заяву про видачу містобудівних умов 
та обмежень забудови земельної ділянки. Про зобов‘язання ви‑
дати дозвільні документи на  будівництво у  судовому рішенні 
не йдеться.

Міський голова Анатолій Федорук переконаний, що: «Не 
прийняття такого рішення БМР призвело  б до  видачі ар-
хітектором містобудівних умов і обмежень без публічного 
обговорення тому, що за позовом господарюючого суб‘єкта 
та Головного управління Національної поліції в Київській об-
ласті Київський Окружний Адміністративний суд зобов‘язав 
архітектора видати містобуди! Тож оскарження БМР даного 
рішення в апеляційній інстанції, розробка ПДП та публічне 
обговорення зможе поставити крапку в цьому питанні!»

Чи справді так?
Складається враження, що повідомивши на сесії про наяв‑

ність зазначеного судового рішення, бучанський міський го‑

лова просто вміло зманіпулював думкою депутатів та схилив 
їх до  прийняття зазначеного рішення. Чомусь, ставлячи пи‑
тання на  голосування, депутатам не  повідомили, чому полі‑
ція просила видати містобуди на  земельну ділянку площею 
близько 2 га, а ДПТ буде розроблятися на площу аж 5,5 га. Які 
ще землі в  перспективі можуть потрапити під забудову, за‑
мовчується.

Окремо хочеться звернути увагу, що ні ГУ НП у Київській облас‑
ті, ні ТОВ «Інвестбудкепітал» не просили розробити ДПТ, це була 
ініціатива самої міської ради.

Проігнорували депутати і судові рішення по  справі 
№ 367/4187/14, згідно яких земельні ділянки, котрі хочуть пу‑
стити під забудову, відносяться до земель лісогосподарського 
призначення, на яких ростуть ліси першої групи.

Також варто звернути увагу, що рішення суду, на яке посилався 
міський голова, не набрало законної сили. Тому й виникає кіль‑
ка запитань до влади Бучі:

1. Чому розроблення ДПТ винесено на розгляд сесії до того, 
як судове рішення набрало законної сили?

2. Чому ДПТ розробляється на площу 5,5 га, тоді як поліція 
просила дозвіл на забудову близько 2 га?

3. Чому під забудову намагаються пустити землі, на яких 
ростуть столітні дерева?

4. Чи пустять депутати під забудову частину діючого дитя‑
чого табору «Променистий»?

5. Чи готова інфраструктура Бучі прийняти кілька тисяч 
нових мешканців, котрі з’являться після забудови цих діля‑
нок?

Сподіваємось, що Громада міста на ці питання отримає відпо‑
віді...

ЗЕ-ДЕПУТАТ 
ПРОТИ ЗАБУДОВИ

БУЧАНСЬКИЙ ПАРККАМПА

ДІЛЯНКА, 
ЯКУ ПЛАНУЄ 
ЗАБУДУВАТИ 

ГУ НП

ДИТЯЧИЙ ТАБІР
«ПРОМЕНИСТИЙ»

 — забудова
 — ймовірна забудова
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1. Березинець Олена Едуардівна 

2. Войналович Людмила Миколаївна

3. Волковський Анатолій Дмитрович 

4. Джунь Галина Ярославівна 

5. Карпенко Алла Василівна

6. Квашук Олег Якович 

 
7. Козак Ігор Олександрович 

 
8. Мостіпака Сергій Васильович 

 
9. Наконечний Михайло Петрович 

 
10. Олексюк Василь Павлович 

 
11. Сотніков Олег Леонідович

 
12. Сусліна Людмила Володимирівна  

13. Федорук Анатолій Петрович                безпартійний

14. Хвостенко Віталій Вікторович 

 
15. Хуторянська Ніна Віталіївна

 
16. Цип’ящук Катерина Олександрівна

 
17. Якубенко Віталій Анатолійович

18. Янковой Роман Васильович

 ПРЯМА МОВА

 ОФІЦІЙНО

ДЕПУТАТИ БУЧАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, ЯКІ 
28 ЛИСТОПАДА 2019 РОКУ ПРОГОЛОСУВАЛИ «ЗА» 
РОЗРОБЛЕННЯ ДПТ

АНАТОЛІЙ ФЕДОРУК, 
бучанський міський голова:

ПОЛІЦІЯ ЛАМАТИМЕ БУЧАНСЬКУ ГРОМАДУ ЧЕРЕЗ КОЛІНО?

Земля для поліції
28  листопада на  69‑ій сесії Бучанської 

міської ради депутати більшістю голосів 
ухвалили питання про розроблення ДПТ 
орієнтовною площею 5,5 га для розміщення 
багатоквартирного комплексу з парковою 
зоною у межах вул. Вокзальна.

На сьогодні відомо, що ГУ НП у  Київській 
області користується у  Бучі землею (понад 
1,9 га), яка є державною формою власності. 
Вона знаходиться поблизу території зеле‑
ної зони дитячого позаміського закладу оз‑
доровлення та відпочинку «Променистий», 
який є відомчим закладом МВС України.

Як свідчать документи, рішенням сесії 
сьомого скликання Бучанської міської ради 
за № 1600–35VII від 5 грудня 2017 р. було ви‑
рішено передати згадану ділянку з кадастро‑
вим номером 3210800000:01:040:0123  у  по‑
стійне користування поліції з цільовим 
призначенням для будівництва та обслуго‑
вування багатоквартирного житлового бу‑
динку.

«Вибили» забудову через суд
Виявилося, що до  БМР двічі надходили 

звернення від ГУ НП у  Київській області, 
зокрема й за  підписом головного поліц‑
мейстера Київщини Андрія Нєбитова, та ТОВ 
«Інвестбудкепітал» із заявою про надання 
містобудівних умов та обмежень для бу‑
дівництва багатоквартирних житлових бу‑
динків з вбудованими нежитловими примі‑
щеннями та дошкільним дитячим закладом 
на  зазначеній земельній ділянці. Згадане 
товариство виступило виконавцем буді‑
вельних робіт.

Оскільки від Бучанської міської ради над‑

ходили відмови, то ГУ НП у Київській області 
та ТОВ «Інвестбудкепітал» подали до судо‑
вої інстанції. І суд став на їхній бік.

Територія, про яку йде мова, відповідно 
до  Генерального плану м. Буча та зонін‑
гу ділиться на дві зони. Це зона рекреації, 
на якій заборонено житлову забудову. А та‑
кож є ділянка, на яку можна забудовувати. 
Але це площа з пагорбним рельєфом і за‑
ліснена. І можливість спорудження житла 
тут під питанням. Бучанська міська рада 
виступила ініціатором розробки детально‑
го планування задля визначення такої мож‑
ливості.

Як пояснив мер Бучі Анатолій Федорук, 
господарюючий суб’єкт та поліція подали 
до суду на БМР з вимогою надати містобу‑
дівні умови. Посадовець зазначає, що рада 
оскаржуватиме це рішення.

Нова гаряча точка?
Отже, бучанські депутати більшістю го‑

лосів фактично ухвалили розміщення 
на  згаданій території багатоквартирного 
комплексу з парковою зоною. На  даний 

час не відомо, яка саме земля, окрім 
тієї, що виділена свого часу полі‑
ції (понад 1,9  га), увійде до згаданої 
площі — 5,5 га. Цілком можливо, що 
і частина дитячого табору також по‑
трапить у межі забудови.

Таке свавілля від поліції ми вже ба‑
чили в Ірпені, де на зеленій ділянці 
Державної служби охорони зводить‑
ся висотка. За вказівкою свого керів‑
ництва правоохоронці з тітушками 
захищали це незаконне будівництво 
від небайдужих місцевих жителів, 
які виступили проти нищення дерев 
у парковій зоні.

Справжні бойові дії із побиттям 
мирних людей та застосуванням 
зброї й інших засобів впливу тітуш‑
ками не так давно точилися поблизу 
«Кампи», що у Бучі. Тут, незважаючи 
на  судові рішення про припинення 
спорудження та розірвання із забу‑
довником договору оренди земель‑
ної ділянки, тривають будівельні 
роботи.

Таким чином правоохоронці красномовно 
демонструють, що, навіть зі зміною влади 
в  країні, їм плювати на  законність та збе‑
реження природи. Невже у нашому регіоні 
з’явиться ще одна гаряча точка? І поліція 
знову ламатиме громаду через коліно за‑
ради знищення вікових цінних дерев, щоб 
звести новобудови? 

ДОВІДКА: ДИТЯЧИЙ ПОЗАМІСЬКИЙ ЗАКЛАД ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ «ПРОМЕНИСТИЙ» МВС УКРАЇНИ
ДПЗОВ «Променистий» пропонує прекрасний відпочинок у Бучі в лісовій зоні поблизу Києва. Потрібно 

лише 30 хвилин, щоб дістатися від центру столиці до цього чарівного куточка природи, де розташований 
дитячий заклад.

ДПЗОВ «Променистий» займає 8 га в доглянутій парковій зоні, загалом площа закладу 14,5 га.
Для юних відпочивальників є спортивні майданчики, гойдалки, альтанки, басейн, батут, веломобілі.
Діти отримують 5‑разове харчування в їдальні, розрахованій на 250 місць, а також цілодобове медичне 

обслуговування. Їх забезпечують формою з логотипом табору.
Відпочивальники проживають у 2‑поверхових цегляних корпусах, у кімнатах по 4 особи. Усі кімнати мають 

лоджії з виходом на територію закладу.
З дітьми працюють вихователі  — студенти і випускники Національного педагогічного університету 

ім. М. Драгоманова та Київського університету ім. Б. Грінченка за календарним планом заходів.
Працюють гуртки — «Образотворче мистецтво», «Умілі ручки», «Вишивання», «Любимо футбол», «Танцю‑

ють всі», English Club та інші, якщо дітям це цікаво. Проводяться майстер‑класи.
На відкриття та закриття змін запалюється святкове вогнище, 2–3 рази на зміну проводять театральну 

програму. Також відбуваються екскурсії містом з відвідуванням Бучанського міського парку.

 Закінчення. Початок на стор. 1

  Ігор ЗАЛІЗНЯК 
ПОГЛЯД

Відповідно до Генерального плану м. Буча землевлас‑
ник (МВС України) свого часу вніс пропозицію відобрази‑
ти частину цієї території як землі житлової забудови. Зго‑
дом надійшло декілька звернень, щоб відділ архітектури 
Бучанської міської ради надав містобудівні умови та об‑
меження. Ми змушені були відреагувати у межах закону.

БМР з розумінням і специфіки даної території, і ситуації 
по містобудівних розрахунках надала дозвіл на розробку 
ДПТ, аби чітко деталізувати, що можна або не можна тут 
будувати, виходячи з бажань і намірів господарюючого 
суб’єкта. Саме цей документ і механізм дає можливість і 
владі, й посадовим особам, і громадськості зрозуміти суть 
даного питання.

Площа табору «Променистий» має чіткі межі, займає 
майже 20 га, з яких 2 га — належить поліції. Після кори‑
гування вхідної групи «Центральний міський парк» ми 
розробили і затвердили його територію. Тому її ніхто не 
чіпає, а табір і в майбутньому здійснюватиме свою діяль‑
ність. 

Поки розроблятиметься детальний план території, зро‑
бимо відповідні запити до інстанцій, щоб отримати більш 
вичерпну інформацію як від господарюючого суб’єкта, 
так і за результатами громадського обговорення. Враху‑
ємо всі моменти, зокрема й позицію громади.
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Коли компанія забудовника Антона Мирончука наважилася знищити у Бучі унікальний куточок природи під спорудження висоток, місце-
ві жителі вийшли на спротив. Люди усіма силами намагалися захистити вікові дерева від вирубування. Проти них найняли тітушок, які 
влаштували населенню справжній розстріл. На даний час ділянка, де розгорталися події, перебуває під арештом, договір оренди земельної 
ділянки розірвано, а всі дозвільні документи скасовано. Проте ділки не відмовляються від її забудови.

 РЕТРОСПЕКТИВА

ІА «Погляд» впродовж 2018 року неодноразово акцентувала увагу своїх читачів на численних об’єктах незаконної та проблемної забу‑
дови у Приірпінні. У вересні громаду Бучі збурили події, що відбулися на «Кампі». Тоді у мальовничому куточку міста відбулися не лише 
протистояння представників громади та найнятих забудовником тітушок, а й пролунали вибухи та постріли. Дякувати Богу, ніхто не по‑
страждав. Але, схоже, що ті події не стали для депутатського корпусу Бучу принагідним уроком — так і не навчилися вони ухвалювати 
рішення в інтересах громади. А розбазарювання земельних ділянок триває і в 2019‑му. Приклад табору «Променистого» — яскраве тому 
свідчення. Можемо зробити припущення, що Бучу чекає ще одне протистояння.
А як було на «Кампі», зараз згадаємо разом...

У ХИЖИХ ПАЗУРАХ «ОРЛАНА»: забудовник Антон 
Мирончук знищив унікальний куточок природи у Бучі

Нардеп — у долі?
У період протистояння з громадою забудовник неоднора‑

зово вдавався до знесення унікального дубово‑грабового 
лісу на цій території. Він не переймався тим, що вік окремих 
дерев сягав 300 і більше років. У таких випадках завжди пе‑
реважає жага наживи, а не краса природи, оздоровчі вла‑
стивості рослинності.

Як відомо, забудовником цієї землі по вул. Лісова, 1‑а є ТОВ 
«Комфорт ЛТД» (очолює депутат Бучанської міської ради 
Алла Карпенко). За  договором суборенди товариство пе‑
редало її обслуговуючому кооперативу ЖБК «Кампа‑парк».

Цікаво, що кооператив очолює Оксана Яковенко, яка од‑
ночасно є керівником ТОВ «БІК «АЛЬФА‑БУД», яке пов’язане 
зі зведенням незаконної новобудови на території Держав‑
ної служби охорони, що в Ірпені по вул. 8 Березня, 23.

У свою чергу кооператив уклав договір підряду з 
ТОВ «Смарт Універсал Груп», засновниками якого є Антон 
Мирончук та його матір. І ця особа теж причетна до забудо‑
ви ділянки ДСО.

Нагадаємо, що він входить до  новообличчівського «за‑
будовного кола» колишнього Ірпінського міського голови 
Володимира Карплюка.

Деякі ЗМІ пов’язують спробу забудувати територію побли‑
зу «Кампи» із народним депутатом України Ярославом Мо‑
скаленком. Стверджується, що саме цей комплекс слугував 
найнятим тітушкам за місце базування.

За інформацією депутата БМР Івана Окоєва, фактичним 
власником «Кампи» є Сергій Ареф’єв — колишній помічник 
нардепа Москаленка, «з яким останній підтримує дружні 
стосунки».

Заради наживи — дерева під пилку
Отже, протистояння між громадою та забудовниками пе‑

рейшло у  судову площину. «Надзвичайним новинам» Ми‑
рончук розповів, що він два роки судився за цю ділянку і 
виграв. Тому вирізку дерев вважає законною.

Мовляв, складено акт обстеження зелених насаджень. 
За цим документом дерева оцінено на суму 330 тис. грн, які 
й сплачено. Тому й зрізали вікову рослинність.

За словами активістів, судова справа щодо розірвання до‑
говору про оренду цієї землі між БМР та ТОВ «Комфорт ЛТД» 
програна у господарському суді, оскільки не опротестовано 
сам факт переведення державних лісових ділянок у кому‑
нальну власність Бучанської міської ради. Хоча є відповідне 
рішення Верховного Суду України.

Громада вимагає від прокуратури порушити кримінальне 
провадження для розгляду в адміністративному суді справи 
щодо незаконної передачі цієї землі з державної власності 
у комунальну.

Прокуратура оскаржує рішення судів до Верховного Суду 
України. Звісно, що програшем справи скористався забу‑
довник. 24 вересня розпочалося знищення дерев.

Тітушки розстрілювали людей
Обурені люди вийшли, щоб це припинити. Проте тітушки, 

найняті забудовником, не пускали їх на територію майбут‑
ньої забудови. Справа доходила до образ, що переростали 
у сутички.

Представник забудовника надав документи, які дозво‑
ляли знесення сухостоїв. Але, як було видно, пиляли живі 

дерева. Слідчий суддя надав дозвіл на огляд 
ділянки, обнесеної парканом.

Однак ні поліція, ні працівники міської ради 
не  змогли туди потрапити, оскільки тітушки 
чинили шалений опір: лунали постріли, у хід 
йшли сльозогінний газ, вогнегасники.

Лише завдяки спецпризначенцям, які при‑
були на  підкріплення, правоохоронцям вда‑
лося провести силове затримання. У цих осіб 
вилучили травматичну зброю, набої, газові 
балончики тощо.

За словами речника поліції Київщини Ми‑
коли Жуковича, на  17‑х з них склали адміні‑
стративні протоколи за  непокору правоохо‑
ронцям.

Але під вечір знищення дерев знову про‑
довжилося. Люди намагалися і її припинити, 
викликали поліцію. Поки продовжувалася 
вирубка, тітушки закидали місцевих жителів 
вибуховими пакетами, димовими шашками, 
поливали з газових балончиків.

А потім, одягнувши маски, вони налетіли на людей на їх‑
ній прибудинковій території, де стріляли в  них, били ру‑
ками й ногами, збиваючи з ніг. Довелося викликати карету 
медичної допомоги, звертатися до травмпункту.

Водночас Мирончук запевняє, що тітушки — це офіційно 
найнята охорона, проте наказу бити людей та стріляти він 
не  давав. Мовляв, сутички, які сталися, — результат про‑
вокацій і якогось конфлікту. І пострілів боку «охоронців» 
не було. Хоча відео та задокументовані факти свідчить про 
протилежне.

Владі не вистачило сміливості?
25 вересня на 45‑ій позачерговій сесії Бучанської міської 

ради депутат Іван Окоєв запропонував додати до порядку 
денного питання про розірвання договору оренди цієї зе‑
мельної ділянки між БМР та ТОВ «Комфорт ЛТД».

Окоєв аргументував це скаргами від місцевих жите‑
лів на  неналежне утримання цієї території та у  зв’язку з 
несанкціонованою вирубкою дерев, чим завдано значної 
екологічної шкоди згаданій ділянці.

Таким чином, мовляв, рада має відреагувати на  буремні 
події, показати, що вона на боці громади. Буча не повинна 
перетворитися на «бандитське Чикаго» на кшталт Ірпеня чи 
Гостомеля, про яке свого часу говорив Генеральний проку‑
рор України Юрій Луценко.

Про цю неординарну ситуацію зі стріляниною по  людях 
говорив і депутат Київської обласної ради Ігор Домбров‑
ський. Також він розкритикував роботу правоохоронних 
органів, зазначивши, що розгул бандитизму відбувається 
від безкарності.

Голова Спілки учасників АТО м. Буча Олександр Буйво‑
люк нагадав присутнім, що аналогічні події розгортали‑
ся на  сході України, де сепаратисти захоплювали владу. 
Стрільба, вибухові пакети, силовий тиск, щоб залякати лю‑
дей та придушити спротив.

Днями це відбувалося в Бучі, поблизу дитячого майданчи‑
ка. А живими мішенями були місцеві жителі. Активне проти‑
стояння громади і забудовника триває більше року, проте 
вирішення проблеми не бачимо.

Громадян, які постраждали від навали тітушні, у сесійній 
залі переповнювали емоції. Адже їм довелося пережити 
напад з боку осіб, наділених не лише фізичною силою, а й 
озброєних.

Але депутатський корпус Бучі не наважився ухвалити пи‑
тання про розірвання договору з «Комфортом». Говорило‑
ся про створення депутатської комісії, яка б ретельно ви‑
вчила ситуацію, що склалася. Також чекають висновків і від 
правоохоронців.

Головуючий на сесії секретар БМР Василь Олексюк зазна‑
чив, що, на жаль, не було юридичних підстав, щоб розірвати 
згаданий договір оренди з «Комфортом».

Події, які відбулися, є неадекватними, можуть призве‑
сти до серйозних наслідків. Тому влада, за його словами, 
розбиратиметься у цих процесах у межах наданих повно‑
важень.

Вимога громади — природоохоронна зона
Як стало відомо, 26  вересня «Комфорт» вирішив розі‑

рвати договір суборенди з ЖБК «Кампа‑парк». Підставою 
вбачається невиконання умов цієї угоди та використання 
земельної ділянки способами, які суперечать екологічним 
вимогам (вирубка дерев).

По ситуації із вирубкою зелених насаджень на  даній ді‑
лянці у мережі Фейсбук мер Бучі Анатолій Федорук порадив 
землекористувачам «прискіпливіше ставитися до  підбору 
забудовника території, щоб не втрапити в халепу, як це вже 
неодноразово траплялось у «Орлан інвест» в сусідніх насе‑
лених пунктах».

Посадовець вважає неприпустимим насилля та застосу‑
вання фізичного впливу до будь‑якої особи. Тим більше він 
обурений, що це відбулося по  відношенню до  мешканців 
його міста.

Міський голова просить правоохоронні органи провести 
ретельну перевірку дотримання законності усіх сторін кон‑
флікту та притягнути винних до відповідальності.

Проте майбутнє території залишається під великим пи‑
танням. Є загроза, що її згодом забудують. До речі, 27 ве‑
ресня там нашвидкуруч розпилювали знесені дерева, 
щоб знищити речові доказу вчиненого злочину. Це про‑
довжувалося до  1  жовтня, поки правоохоронці не  при‑
везли ухвалу суду про арешт даної території та заборо‑
ну проведення на  ній будь‑яких робіт. Але забудовник 
не збирається відмовлятися від забудови.

Нагадаємо, що 22 серпня під час акція «Буча — не Госто‑
мель» бучанська громада висунула до міської влади вимогу 
створити поблизу «Кампи» природоохоронну зону. 

  Ігор ШВЕЦЬ 
ПОГЛЯД 

28.09.2018 г.
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 ПАРАЛЕЛІ

ДСО в Ірпені та «Променистий» у Бучі — це дві історії, котрі схожі за своїми фабулами. Відмінність лише в місці події і в прізвищах тих, 
хто в них брав участь. Але в обох, як не дивно, фігурує… поліція Київщини. Дуже переймаються поліцейські начальники добробутом своїх 
підлеглих і намагаються покращити їхні житлові умови. І для цього чомусь обирають земельні ділянки під забудову багатоквартирними 
будинками саме в Бучі та Ірпені. Вас в цьому нічого не дивує?
…В Ірпені на державній землі із багатьма порушеннями задумали збудувати багатоповерхівку на 300 квартир. Керівництво ДСО виріши‑
ло буцімто в такий спосіб покращити житлові умови для своїх співробітників — уклало угоду із забудовником, отримало благословення 
місцевих депутатів. А от на думку громади, яка замість багатоповерхівки, розраховувала побачити на цьому місті або сквер із дитячим 
майданчиком, або ж таку бажану в цьому мікрорайоні школу, ні в ДСО, ні в міській раді так ніхто і не звернув уваги. Так само, як і на бага‑
то інших нюансів — за Генеральним планом розвитку м. Ірпеня тут передбачена була виключно садибна забудова, детальний план тери‑
торії ніхто не розробляв, замість дозволених 5 поверхів «будівничі» запланували вдвічі більше А, окрім того, спорудження відбувалося 
за підробленими документами.
Зрозуміло, що в цій ситуації громада Ірпеня організувала спротив…
Ось як розвивалися події на ДСО в 2018‑му — у викладі журналістів ІА «Погляд»

НЕЗАКОННУ ЗАБУДОВУ ДСО «КРИШУВАЛО»... КЕРІВНИЦТВО 
ПОЛІЦІЇ  КИЇВЩИНИ
Буремні події в Ірпені навколо ДСО у липні 2018-го досягли свого апогею — мало не пролилася кров. Проти громади на охорону паркану, зведеного навколо незаконної забу-
дови, стали найняті забудовником тітушки та правоохоронці. Але завдяки згуртованості місцеві жителі припинили це будівництво. Постало запитання: хто з керівни-
цтва поліції «кришує» забудовника?

Тітушки стріляли по людях?
27 червня небайдужі громадяни повалили 

бетонний паркан, яким було обнесено те‑
риторію Ірпінського відділення Державної 
служби охорони, де намагалися незаконно 
звести висотку. Суд наклав арешт на  дану 
земельну ділянку. За  цією ухвалою на  те‑
риторії заборонялося вести будь‑які буді‑
вельні роботи. Але забудовника це не зупи‑
нило — огорожу відновили начебто заради 
безпеки людей.

Увечері 10  липня обурена громада 
зібралася на  збори, щоб припинити 
цю забудовну вакханалію. Народний 
гнів був спрямований на  відновле‑
ний паркан. На його захист стали самі 
правоохоронці та тітушки, найняті за‑
будовником.

Захищаючи свої права, люди зму‑
шені були викликати на  місце події 
поліцію. Звісно, це виглядає як нон‑
сенс. Адже правоохоронці не  збира‑
лися арештовувати ні тітушок, ні, тим 
паче, своїх колег.

Навпроти пересічних громадян ви‑
шикувалися невідомі особи у  формі 
працівників поліції у  повній екіпі‑
ровці, у шоломах та зі щитами. Вони 
не  гребували застосовувати спецза‑

соби проти мирного населення. А  тітушки, 
яких навезли десь 20–30  осіб, шалено бо‑
ронили паркан, вдаючись до рукоприклад‑
ства. Того вечора навіть пролунали пострі‑
ли. На щастя, ніхто не постраждав.

На кону — мільйон доларів!
11  липня місцеві жителі знову зібралися 

на  чергові збори поблизу ДСО. Люди обу‑
рювалися, як поліція, її керівництво в особі 
начальника обласного Укправління Дмитра 
Ценова, які отримують зарплати з наших 
податків, ретельно охороняють незаконне 
огородження. При цьому забуваючи, що 
безпосереднє завдання правоохоронців  — 

боротьба зі злочинністю, за‑
безпечення правопорядку, 
патрулювання міста.

У цьому районі Ірпеня 
спостерігається велике за‑
будовне ущільнення. Його 
наслідки  — нестача місць 
у  дитсадках, переповнені 
класи у школах, навантажен‑
ня на  застарілу інфраструк‑
туру, обмаль зелених зон для 
відпочинку тощо.

Як зазначив у своєму виступі 
громадський активіст Олексій 
Зіневич, земля є товаром, має 
відповідну вартість. Ці кошти 
непокоять можновладців, які 

обіймають певні посади у на‑
шому місті. Ринкова вартість 
ділянки на  території ДСО ся‑
гає приблизно 1 млн дол. А її 
віддають забудовнику без‑
коштовно. Забудувавши цю 
землю, він заробить шалені 
гроші.

Свого часу відставний мер 
Володимир Карплюк обіцяв, 
що ніякої забудови тут не ве‑
стиметься. Але згодом міська 
рада на  підставі свого  ж рі‑
шення надала забудовнику 
містобудівні умови. Відчув‑
ши, що доведеться відпові‑

дати за  перевищення своїх повноважень, 
останнє було скасоване.

Прокуратура підтримала громаду
Проте завдяки шахрайським схемам на те‑

риторії ДСО продовжилися роботи зі спо‑
рудження висотки. Якби її звели та продали 
житло новоселам, нувориші повернули  б 
землю до комунальної власності міста, отри‑
мавши надприбутки. Одним — гроші до кише‑
ні, іншим — загострення соціальних проблем.

Забудовник планував спорудути 9‑по‑
верховий будинок на 9 під’їздів, де перед‑
бачено більше 450  квартир. Хоча є рішен‑

ня міськради, що в  Ірпені 
поверховість обмежується 
5 поверхами.

Зі свого боку, Ірпінський 
відділ прокуратури у  цьому 
питанні підтримав громаду, 
зокрема й щодо рішення 
суду про накладення арешту 
на ділянку ДСО. Тому дії, які 
протягом тижня коїв забу‑
довник, були незаконними: 
від встановлення паркану 
до заливання бетону з вико‑
ристанням арматури.

«Казки» від місцевої поліції
Виявилося, що громада  — 

єдина сила, яка реально 
протистояла діям забудов‑

ника. Ініціатива людей  — фактично кон‑
троль за  виконанням законного судового 
рішення. Проте слідкувати за  цим начебто 
мала поліція. Ще увечері 27  червня, коли 
була прийнята ухвала суду, її донесли 
до правоохоронців.

Тобто із 3  липня вони повинні були ви‑
конувати рішення. Але до  11  липня цього 
не  відбувалося. Місцеві жителі запросили 
керівника Ірпінського відділу поліції Дми‑
тра Литвина надати відповідь, чому право‑
охоронці наражали на небезпеку людей, які 
самотужки «виконували рішення суду».

Він переконував, що це мала зробити ви‑
конавча служба. А  в  ухвалі суду, мовляв, 
не вказана заборона будівництва. Слідчий 
суддя при ухваленні арешту на  майно по‑
винен окремо прописати заборону. Олексій 
Зіневич нагадав йому, що більше трьох мі‑
сяців тому вже був накладений арешт на цю 
ділянку на підставі такої ж ухвали суду. Од‑
нак остання була скасована, оскільки полі‑
ція не провела огляд місця події.

З виправдань начальника поліції стало зро‑
зуміло, що він не  володіє інформацією, хто 
накидався на громадян, стріляв по них, засто‑
совував вогнегасники, звідки взялися тітушки 
на території ДСО, чому перебували в автобусах 
поблизу приміщення відділу поліції.

Така позиція поліції наштовхує на  думку, 
що її обласне керівництво на чолі з Дмитром 
Ценовим займається «кришуванням» неза‑
конної забудови ДСО, використовуючи своїх 

підлеглих для тиску на місцевих 
жителів. 

P. S. В цій історії наразі ще не по-
ставлено крапку, хоча арешти 
із земельної ділянки було знято 
(через бездіяльність поліції) і бу-
дівництво триває. Ділки споді-
ваються ще отримати свій зиск. 
Але громада продовжує боротьбу 
за  справедливість. ДБР відкрило 
провадження у цій справі — і через 
бездіяльність правоохоронців, і 
через перевищення повноважень 
ірпінськими чиновниками та де-
путатами. Залишається надія 
на те, що усі винні рано чи пізно 
будуть покарані.

  Юрій ГОНТА 
ПОГЛЯД 
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