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Олександр Дядюк — адвокат громади села Петропавлівська Борщагівка, що під
Києвом. Два тижні тому біля власного будинку на нього напали троє невідомих. Напад
стався вранці, поруч з дитячим садочком на очах вихователів та дітей.
«Я раптом
побачив, що до мене наближається кілька чоловіків. Звісно, я нічого не очікував. До мене
ніхто не звертався — одразу вдарили в обличчя. Удар був ще не сильним, а от ззаду
чимось дуже сильно вдарили. Уже на землі добивали ногами», — розповідає Олександр
Дядюк.
Разом з мешканцями київського передмістя адвокат бореться із забудовою. Будівельна
компанія «БД Холдинг», незважаючи на численні порушення будівельних норм та
законів, намагається звести черговий житловий комплекс.

«Ми не проти забудови, ми лише говоримо: будуйте 4 поверхи, за законом. Буде 400
квартир — ми вам руку потиснемо. Ми люди адекватні... Хай будують, але в межах
нормативів», — пояснює Дядюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Град «божий»: як забудовник мститься активістам і захоплює землю
під Києвом

У січні цього року в нього згоріла машина. Він підозрює, що це був підпал, імовірно, саме
через конфлікт із забудовником. А 13-го червня адвокат ішов на засідання Київського
апеляційного адміністративного суду. Судді мали розглянути скаргу активістів на
рішення, яким «БД Холдингу» відновили дозволи на будівництво.

Раніше їх скасувала Державна архітектурно-будівельна інспекція. Судове засідання так і
не відбулося. Представники компанії подали клопотання про відвід колегії суддів.
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«Вони думали, що залякали мене. Думали так обробити, щоб я фізично не зміг прийти на
суд. Перша колегія завила про самовідвід, не захотіла розглядати нашу справу. Тепер
друга колегія відводиться», — розповідає адвокат.

Поки забудовник через суди намагається оскаржити тимчасове зупинення будівництва,
Державна архітектурно-будівельна інспекція звернулася до Київського окружного
адмінсуду із позовами про знесення самочинно збудованих житлових комплексів
«Празький квартал-2» та «Echo park». Згідно припису інспекції, «БД Холдинг» мав
знести будівлі ще у травні.

А вже в червні інспекція тимчасово зупинила декларації на будівництво ще одному
житловому комплексу — «Європейка». «БД Холдинг» виправдовується перед
інвесторами та звинувачує у власних проблемах активістів.

«Представники активістської організації кілька разів були з візитом у ДАБІ Київської
області. У результаті тиску на співробітників ДАБІ, остання була змушена винести
рішення про скасування дії містобудівних умов і про обмеження забудови земельної
ділянки ЖК «Європейка», — йдеться у зверненні «БД Холдинг», розміщеному на сайті
компанії.

Адвокат Олександр Дядюк упевнений, що нападники мстилися за те, що він допомагає
громаді Петропавлівської Борщагівки боротися проти забудовника в судах.

«Якби це були інвестори, то була б разова «акція». Ми боремося проти окремих забудов
«БД Холдинг», які через інвесторів не пов’язані. Є «Ехопарк», яким займається Валя
Аксьонова, є «Празький квартал-2», яким займаюсь я. Якщо уявити, що якийсь інвестор
«Празького кварталу» вирішив мене залякувати, навіщо палити автобус Валі Аксьоновій,
яка до забудови «Празького кварталу» немає стосунку», — каже Дядюк .
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Раніше «Слідство.інфо» вже розповідало про боротьбу громади Петропавлівської
Борщагівки за Вумівський ліс — «БД Холдинг» планував знищити дерева для зведення
житлового комплексу. І побиття адвоката — не поодинокий випадок в історії протестів
проти забудовника.

Понад рік активістка Валентина Аксьонова, що рятує від забудови ліс, отримує погрози,
під її будинком улаштовують мітинги, а у квітні згоріли дві автівки.

У матеріалі «Слідства.інфо» ішлося, що керівників і працівників забудовника об’єднує
членство в одній церковній громаді. Усі вони — парафіяни християнської церкви
«Скинія». Утім, пастор Рустам Фатуллаєв запевняв, що ні він, ні церква не мають
стосунку до бізнесу та скандальних схем забудовника.

Однак, після виходу розслідування в ефір, пастор звинуватив нашу програму в наклепі і
отриманні грошей за матеріал. Щоправда, від кого саме, не уточнив.

«Я показав репортаж спецслужбам, вони назвали навіть ціну. Він коштує 20 тисяч
доларів. Ми розуміємо, що треба заробляти гроші. Але є межі, які не можна перетинати.
Вони пошкодують — це однозначно», — говорив Рустам Фатуллаєв в одній зі своїх
проповідей.

Пастор також не пояснив, де саме у розслідуванні неправда і наклеп. Але закликав
парафіян до протистояння з журналістами.
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«Якщо ти пережив благословіння через цю церкву, напиши: «Стоп брехні в ЗМІ. У цій
церкві я пережив благословіння. Це початок. Далі, віримо, бог нам допоможе», —
закликав парафіян пастор.

Біблійний підхід отримав у соцмережах далеку від християнських канонів форму. Сотні
дописів і коментарів від парафіян містять погрози і натяки на те, що нашій програмі за
попереднє розслідування доведеться відповісти. І не тільки перед богом.

«Але ж ми вас попереджали! Ми теж не прості люди. Не треба нас чіпати. Я вам кажу —
це тільки початок. Не буде, як з усіма іншими. Буде дуже серйозно. Єдине, чого ми
чекаємо — покаяння. Якщо покаються — пробачимо. Ми ж віряни», — заявив Рустам
Фатуллаєв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Все за планом»: як розвиток Києва опинився в руках забудовників, а
не міської громади

Останнім часом кількість нападів і випадків тиску на журналістів і активістів помітно
збільшилася, повідомляють правозахисники. Медіаюристка Людмила Панкратова каже,
що нападники розуміють власну безкарність.

«Ми маємо загальну тенденцію — порушуються справи, вносяться до ЄРДР, але, на
жаль, до суду якщо і доходять, обвинувальними вироками не закінчуються. Або справи
повертають на додаткове розслідування, або їх закриває прокуратура, тоді доводиться
оскаржувати закриття», — пояснює медіаюристка.

Бездіяльність правоохоронців породжує все нові та резонансніші випадки. Від погроз
нападники переходять до підпалу машин, а тоді й до фізичної розправи. За заявами
активістів Петропавлівської Борщагівки відкрили численні кримінальні провадження.
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Національна поліція обіцяє притягти нападників до відповідальності. Але наразі
активісти та журналісти можуть сподіватися лише на себе.
Джерело: "Громадське"
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