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ДО УВАГИ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЖУРНАЛІСТІВ 

 
  

 Рейдерське угруповання намагається незаконно захопити 57га землі в Києві, мікрорайон Осокорки, де 
протягом 30 років проживають більше 650 сімей членів садово-дачного кооперативу ОК "СДК "Орхідея-
3", шляхом захоплення керівництва кооперативу. 
Громада прикладає неймовірних зусиль що б добитися справедливості в поліції, прокуратурі, в органах 
судової влади, в комісії Міністерства юстиції та ін., але рейдери не відступають, та відчуваючи цілковиту 
безкарність.   
 

 12.02.2020р. о 11:45 у Верховному Суді України вдруге відбудеться розгляд касаційної скарги на захист 
рішення загальних зборів Кооперативу від 11.10.2018р. про обрання Головою Кооперативу  Тукало М.В.  
Адреса: м. Київ, вул. Олександра Копиленка, буд. 6  
Початок судового засідання: 11:45 

 
 Довідка та стан справи: 

Протягом 5 років, з 2013 по 2018, попередня голова правління ОК «СДК «Орхідея-3» Юрченко Р.М., будучи 
посадовою особою, за сприяння юристів та адвокатів систематично фальсифікували документи щодо членства у 
Кооперативі, списки членів Кооперативу, вимагали та отримували від членів Кооперативу кошти у значних розмірах 
на оформлення земельних ділянок та інші потреби, які витрачали не за їх призначенням, здійснювали рейдерське 
захоплення земельних ділянок у дійсних членів Кооперативу. Про зазначені факти дійсні члени кооперативу 
свідчили в суді. 

Загальними зборами членів Кооперативу від 11.10.2018р. що були проведені в Колоній залі Київської міської 
державної адміністрації (КМДА), та скликані з дотриманням положень Статуту Кооперативу, норм Закону та з 
дотриманням кворуму,  роботу попереднього керівництва, тобто Юрченко Р.М. за період 2013-2018р.р. було 
визнано незадовільною, непрозорою, без дотримання вимог положень Статуту Кооперативу, норм Закону та такою, 
що шкодить інтересам усіх членів Кооперативу та меті його створення. На цих же зборах обрано Головою правління 
Кооперативу Тукало Михайла Васильовича. При чому 22.06.2019р повторно громада знову обрала на Загальних 
Зборах Головою правління Тукало М.В. 22.06.2019р. ще на чотири роки. 

Фактично після обрання нового Голови правління Тукало М.В. 11.10.2018 року та 22.06.2019р. Загальними 
Зборами Кооперативу, Юрченко Р.М. вже не є його керівником, а отже не має права підписувати жодних документів 
Кооперативу та уповноважувати від імені Кооперативу жодних осіб.  

Проте рейдерське угрупування створене і очолюване Юрченко Р.М., ніяк не хоче змиритися з цим фактом. 
Бувший керівник всупереч здоровому глузду, без підтримки з боку членів Кооперативу, а головне – без законних на 
те підстав продовжує вважати себе керівником Кооперативу.  

З метою реалізації своїх злочинних намірів, а саме - незаконно займати посаду Голови правління Кооперативу 
навіть після закінчення строку своїх повноважень, Юрченко Р.М., за сприяння адвоката Гречко Д.В. (її прізвище 
фігурує у сфальсифікованих протоколах та судових справах, як представника Юрченко Р.М.), здійснюють наступні 
незаконні дії: 

• фальсифікують протокол Зборів уповноважених (яких Загальними Зборами не було обрано) № 
16 від 10.03.2018 року та переобирають Юрченко Р.М., долучаючи сфальсифіковані докази до 
матеріалів судової справи № 910/7685/19;  

• за допомогою державних реєстраторів комунальних підприємств анульовують запис в Єдиному 
державному реєстрі про новобраного Голову правління Кооперативу Тукало М.В. Неодноразові 
незаконні дії державних реєстраторів скасовано відповідними наказами Мінюсту від 
10.04.2019р. № 1171/5 та від 20.08.2019р. № 604/6 за скаргою Тукало М.В; 

• для позбавлення можливості поновлення новообраного Голови правління Кооперативу Тукало 
М.В. у Єдиному державному реєстрі, Юрченко Р.М. отримує незаконну ухвалу Окружного 
адміністративного суду м. Києва від 14.02.2019р. у справі № 640/2439/19 про забезпечення 
позову шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій. Дана ухвала скасована 
постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 16.07.2019 року у справі № 
640/2439/19; 
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• подають позов до суду про скасування рішення Загальних зборів від 11.10.2018р., на яких 
громадою було обрано Головою правління Тукало М.В.  

Рішенням Господарського суду м. Києва по даній справі № 910/7685/19, яке залишено без змін постановою 
Північного апеляційного господарського суду від 18.12.19р., позов Юрченко Р.М. задоволено частково. ОК «СДК 
«Орхідея-3» подано касаційну скаргу на дане рішення та постанову суду.   

Як видно з вищенаведеного, незаконні рішення у даній справі прийняті на підставі поданих Юрченко Р.М. 
(позивач у справі), сфальсифікованих протоколів нібито Загальних Зборів без врахування жодного належного доказу 
зі сторони Кооперативу, які підтверджують законність проведення Загальних Зборів, а саме:  

- реєстраційні списки з підписами членів Кооперативу;  
- 197 заяв свідків, які повністю спростовують позицію Юрченко Р.М. (позивача) та підтримують позицію 

Кооперативу про законність Загальних Зборів;  
- кримінальні провадження, порушені проти Юрченко Р.М. (позивача) за фактами фальсифікації протоколів 

Загальних зборів членів Кооперативу та довідок про членство у Кооперативі.  
Проти незаконних рішень попередніх інстанцій, які винесено на користь Юрченко Р.М., виступає вся громада 

– члени Кооперативу (більше 650!!! сімей), та обраний ошуканими громадянами України Оргкомітет, які протистоять 
свавіллю Юрченка Р.М. (позивач у справі) і його поплічників, захищають своє право добровільно обирати керівні 
органи Кооперативу та намагаються протистояти корупційним та злочинним діям відстороненого від справ 
колишнього очільника Кооперативу.  

 
Просимо Вас висвітити в Вашому ЗМІ дану ситуацію, допомогти понад 650 родинам членів Кооперативу у 

важкій і виснажливій боротьбі з рейдерами!  
Закликаємо долучитись до нас 12.02.2020р. о 11:45 у Верховному Суді України (бажана попередня акредитація 

ЗМІ), чим ви дійсно допоможете тисячам людей, які багато років намагаються побороти беззаконня та безкарність 
рейдерів.  

 
 Матеріали за посиланнями: 

− Загальні збори членів кооперативу в КМДА 11.10.2018 http://orhideya.org/zagalni-zbori-chleniv-
nashogo-kooperativu-vidbulis/ 

− Розгляд  скарги Тукало М. В. на корупційні дії державного реєстратора http://orhideya.org/komisiya-
minyustu-04-04-2019/ 

− Сюжет ТРК Київ, щодо складної ситуації, яка склалася у кооперативі  http://orhideya.org/zapis-
syuzhetu-znyatogo-trk-ki%d1%97v-pro-orxideya-3/ 

− Судова справа у Верховному Суді України. Розгляд касаційної скарги від ОРХІДЕЯ-3 від 29.01.20 
http://orhideya.org/sudova-sprava-u-verxovnomu-sudi-ukra%d1%97ni-rozglyad-kasacijno%d1%97-skargi-
vid-orxideya-3-vid-29-01-20/ 

− Судова справа про фіктивне "банкрутство" ОК "СДК "ОРХІДЕЯ-3″ від 30.01.2020 
http://orhideya.org/sudova-sprava-pro-fiktivne-bankrutstvo-ok-sdk-orxideya-3%e2%80%b3-vid-30-01-2020/ 

 
Більше інформації на нашому сайті http://orhideya.org/ 
При потребі готові надати більш детальну інформацію. 
Звертайтеся до оргкомітету за телефонами: +38067-503-13-03 Тукало Михайло Васильович 

+38044 599-99-56 
+38096-957-79-41    

 
З повагою, 
 
Члени Кооперативу «СДК «ОРХІДЕЯ-3» 
та Голова правління Тукало М.В. 
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