
 

ДЕПУТАТ ВИШНЕВОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ 

НАГОРНЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Першотравнева, 14, офіс № 2, 

 тел. (067) 778-14-40, ел. пошта nagorniak-s@ukr.net  

 

 
 Вих. №_2205-18______ 

 Від «22» травня 2018 р. 

 

Народному депутату України, 

Голові Комітету Верховної 

Ради України з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту 

та туризму 

Палатному А.Л. 

Щодо незаконної забудови 

ТОВ «Євро 2000» парку 

міста Вишневе 

 

 

Шановний Артуре Леонідовичу ! 

 

 

Звертаюся до Вас від імені мешканців міста Вишневе Києво-Святошинського району 

Київської області, з проханням захистити громаду від свавілля забудовників. 

Причиною зростаючої соціальної напруженості в місті є захоплення підприємством 

ТОВ «ЄВРО 2000» останньої ділянки, вільної від багатоповерхівок — місцевості між 

м.Вишневе і с. Софіївська Борщагівка, площею  10,2516 га. 

Справа в тому, що за чинним Генпланом м. Вишневе, прийнятим в лютому 2017 року 

в результаті ретельного громадського обговорення, призначення цієї ділянки — зелені 

насадження загального користування.  
Ігноруючи думку громади, ТОВ «ЄВРО 2000» (відомий забудовник Олександр 

Журба), використовуючи місцевих чиновників та суддів, оформило на себе право 

користування цією земельною ділянкою. 

16.03.2017 року ТОВ «ЄВРО 2000» задекларувало у ДАБІ свій намір звести на 

земельній ділянці площею 10, 2516 га житловий комплекс, що має складатися із 9-ти 

дев’ятиповерхових житлових будинків. 

Місцеві мешканці намагалися протистояти незаконній забудові у різний спосіб: 

зверталися до суду, писали скарги до контролюючих і правоохоронних органів,  а також 

фізично захищали землю громади, організувавши цілодобове чергування. Цього року 

мешканцями м. Вишневого посаджений парк із близько 500 саджанців. 

  22.05.2018 р. забудовник застосував силу до місцевої громади. Вранці бульдозер під 

прикриттям загону «тітушок» чисельністю близько 30-40 чоловік знищила всі дерева, 

посаджені вишнівчанами. Людей, які намагалися захистити дерева, «тітушки» викидали із 

відібраної ділянки, як якийсь непотріб. 

 

Захоплення парку в м. Вишневе з метою зведення чергового житлового комплексу 

стало можливим завдяки наступним подіям: 

 

 

mailto:nagorniak-s@ukr.net


1). 29 травня 2007 року Вишневою міськрадою прийнято рішення затвердити 

розглянутий проект землеустрою, надати ТОВ «Євро 2000» в користування на умовах 

оренди терміном на 25 років земельну ділянку, кадастровий номер 

3222410600:01:009:0007, для житлової та громадської забудови по вул. Святошинська 

площею 10,2516 га (ріллі, з земель запасу міської ради).  

2). в червні 2007 року укладено договір оренди, за яким  ця ділянка передана в оренду 

на 25 років ТОВ «Євро 2000», з призначенням — «для житлової та громадської забудови».  

3). У вересні 2007 року, тобто вже через три місяці після передачі цієї ділянки в 

оренду, міська рада оголошує конкурс. Мета конкурсу – визначити забудовника, якому 

буде надано право звести на цій ділянці індустріальний парк. Через півтора місяці 

переможцем було визнано ТОВ «Технопарк Вишневе». Протягом наступних двох років 

міськрада приймала ряд технічних рішень щодо цієї ділянки. 30 липня 2009 року  

міськрадою прийняте кінцеве рішення, яким зокрема зобов’язано міського голову укласти 

договір оренди ділянки площею 10 га із ТОВ «Технопарк Вишневе». 17.09.2009 року 

договір оренди був підписаний колишнім міським головою. Примітка: за підписання 

договору колишній перший заступник міського голови вимагав хабар на півмільйона 

доларів, і був затриманий при передачі частини хабаря 17.09.2009 року.  В подальшому 

рішення міськради про надання в оренду ділянки ТОВ «Технопарк Вишневе» та сам 

договір оренди були скасовані в ході кримінального провадження. 

4). 13.11.2012 р., тобто через три роки затишшя, Вишнева міська рада дозволила 

місцевій парафії Української православної церкви розробити проект землеустрою для 

будівництва школи на частині цієї земельної ділянки.  Через півтора роки міськрада дещо 

змінила своє рішення,   і 21.05.2015 року дозволила замість будівництва школи змінити 

призначення на «для будівництва і обслуговування будівель громадських та релігійних 

організацій».   

5).  02.04.2015 року ТОВ «Євро 2000»  здійснена державна реєстрація договору 

оренди ділянки 10,25 га. Це зроблено через 8 років після підписання договору та в той же 

час, коли  у міськраді готувалися надати частину ділянки парафії УПЦ.  Слід зазначити, що 

саме у цей час закінчується строк відбування покарання колишнього першого заступника 

міського голови, який вимагав хабар на півмільйона доларів, і був затриманий при передачі 

частини хабаря 17.09.2009 року. 

 6). У жовтні 2015 році прокуратура області відкриває кримінальне провадження 

щодо заволодіння земельною ділянкою 10,25 га.   Проводяться обшуки, допити, 

запитується інформація у міської ради. Тобто міській владі достеменно було відомо про те, 

що існує зареєстроване право оренди цієї земельної ділянки за ТОВ «Євро 2000». 

7). У 2015 році розпочинається тривала процедура зміни Генерального плану м. 

Вишневе. Укладається договір на розробку Генплану, розробникам надається вихідна 

інформація. Але при цьому міські чиновники приховують інформацію про те, що 10,25 га 

землі передано для забудови багатоповерхівками ТОВ «Євро 2000».  Начальник відділу 

містобудування особисто переконував депутатів і громадськість, що на цій ділянці буде 

парк та кілька обслуговуючих споруд.  

8). У лютому 2017 року прийнято новий Генеральний план, за яким ділянка площею 

10 га має призначення ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ.   



9). У 2015 р. ТОВ «Євро 2000» формально звертається до відділу містобудування і 

архітектури райдержадміністрації, цілком очікувано одержує відмову. Потім оскаржує 

відмову в суді. В результаті одержує постанову суду від 17.07.2015 р., якою відділ РДА був 

зобов’язаний надати містобудівні умови і обмеження. 

10). В жовтні 2016 року цілком стороння особа, мешканець с. Краснопілка 

Вінницької області, звертається до суду з позовом про скасування рішення Вишневої 

міськради про надання в оренду 10,25 га землі ТОВ «Євро 2000» та розірвання договору 

оренди. Власне, просить ця людина того ж, чого хоче зараз громада Вишневого: повернути 

землю місту. Якби міськрада визнала позов, так би й сталося. Але міськрада позову не 

визнає, і суди (в січні 2017 р. – районний, а у березні 2017 р. – апеляційний) відмовляють 

у задоволенні позову.  Важливо те, що судовими рішеннями встановлено законність як  

рішення міськради про передачу ділянки ТОВ «Євро 2000», так і відповідного договору 

оренди. Після одержання цих судових рішень ТОВ «Євро 2000» формально виглядає 

цілком законним забудовником 10,25 га землі, що належить міській громаді.    Справа №  

369/9677/16-ц розглядалась Вищим спеціалізованим судом з розгляду цивільних і 

кримінальних справ, ухвалою від 10.05.2017 р.  рішення попередніх судів залишені без 

змін.  Це стало можливим через потурання із боку чиновників Вишневої міськради, які 

зайняли позицію захисту інтересів ТОВ «Євро 2000». 

11). 16.03.2017 р. році чиновники Державної архітектурно-будівельної інспекції 

України (01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26) видали дозвіл № ІУ 113173352181 ТОВ 

"Євро 2000" на будівельні роботи на будівництво багатоквартирного житлового кварталу ( 

8, 11, 13 черги будівництва) категорії ССЗ на вищевказаній земельній ділянці площею 10, 

2516 га. 

Таким чином, рейдерами були забезпечені формальні підстави для початку 

будівництва на захопленій земельній ділянці. 

 

Будівництво є незаконним із таких підстав: 

 

-  дії забудовника суперечать як чинному на 2007 рік Генеральному плану міста 

Вишневе, згідно з яким призначення ділянки – «розташування бізнес-центрів, 

апартаментів та іншої громадської забудови»,  так і Генеральному плану м.Вишневого, 

підтриманому на громадських слуханнях та прийнятому Вишневою міськрадою у лютому 

2017 року, яким передбачено, що вищевказана ділянка площею 10 га має призначення 

«зелені насадження загального користування». Людям потрібен парк, а не дев’ять 

багатоповерхівок; 

- Існують обґрунтовані сумніви у тому, що на це будівництво ТОВ «Євро 2000» 

розроблявся детальний план, адже у численні суди забудовник так і не надав цей 

документ, що є обов’язковим для початку будівництва; 

- ТОВ «Євро 2000» розпочате будівництво на землях сільськогосподарського 

призначення (рілля); 

- Будівництво розміщене у районі зльоту-посадки аеропорту «Жуляни», що  

заборонено, тому Державна авіаційна адміністрація відмовила ТОВ «Євро-2000»  у 

погодженні будівництва та у листопаді 2017 року звернулась до Окружного 

адміністративного суду м. Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю 



«Євро 2000», Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Вишневої Міської 

ради про зобов'язання вчинити дії, визнання незаконним та скасування дозволу.    

Відповідно до статті 5 Земельного кодексу України суб’єктом права власності на 

землі комунальної власності є територіальні громади, які реалізують це право 

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.  Громада Вишневого 

однозначно висловилася за те, щоб на комунальній землі був парк. Але захистити свої 

інтереси громада не може.  Не в останню чергу це пов’язано із поведінкою очільника 

громади міста Вишневого. 

Так, міський голова м. Вишневого Діков Ілля Валерійович: 

-  то у 2016 році заперечує наявність договору оренди землі з ТОВ «Євро 2000»  (з 

матеріалів кримінальної справи № 369/12169/15-к); 

- то у січні та березні 2017 р.  як очільник міської ради не визнає позову фізичної 

особи про визнання незаконним та скасування рішення Вишневої міськради, визнання 

недійсним договору оренди землі, скасування державної реєстрації, чим забезпечує 

формальні підстави для використання землі ТОВ «Євро 2000»; 

- то у квітні 2017 р. звертається до правоохоронних органів із заявою про відкриття 

кримінального провадження за фактом захоплення «Невідомими особами» землі площею 

10,25 га. 

- то у березні 2018 року стає фігурантом скандального кримінального 

провадження за фактом пропонування хабаря в.о. міністра охорони здоров’я України 

Уляні Супрун, а саме квартири в одному із житлових комплексів, що зводяться одним 

із забудовників міста Вишневого.  

  

Виходячи із вищевикладеного, є підстави вважати, що міський голова у ситуації, що 

склалася, став на бік забудовника. 

 

Незаконні та цинічні дії забудовника і чиновників викликають справедливе обурення 

громади м. Вишневого, а останні події можуть спровокувати непередбачувану соціальну 

реакцію. 

 

Враховуючи вищевикладене, прошу Вас звернутися до: 

 

1. Головного управління Нацполіції в Київській області з метою збільшення 

швидкості та результативності  оперативно-розшукових та слідчих дій за фактами 

підробки документів та зловживання повноваженнями посадовцями в процесі 

оформлення права користування земельною ділянкою  площею  10,2516 га у м. 

Вишневе. 

2. Міністерства внутрішніх справ України з метою забезпечення дотримання 

законності та громадського порядку на місці незаконної забудови ділянки 

майбутнього парку на ділянці площею  10,2516 га в м. Вишневе. 

3. Генерального прокурора України з проханням задіяти всі надані прокуратурі 

повноваження (як у кримінальних провадженнях під час досудового слідства, так 

і при представництві держави в судах в адміністративному судочинстві) для 

повернення громаді   ділянки площею  10,2516 га в м. Вишневе. 

4. Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з метою об’єктивного і 

швидкого розслідування  кримінальних проваджень щодо службових осіб 

Вишневої міської ради, які сприяли своїми діями та бездіяльністю заволодінню 



земельною ділянкою,  а також щодо суддів місцевих судів, які виносили наперед 

неправосудні рішення на користь забудовника в справах, що стосувалися 

земельної ділянки площею  10,2516 га в м. Вишневе. 

 

 

 

 

З повагою та вдячністю 

Депутат Вишневої міської ради                                 С.В.Нагорняк 


