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Голові постійної комісії  Київської міської ради 

з питань дотримання законності, правопорядку  

та запобігання корупції  

Бондарчуку О.В. 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 
 

Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад» депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, 

виборців свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси 

відповідної територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого 

округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, 

брати активну участь у здійсненні місцевого самоврядування. 

Мені, як депутату Київської міської ради, стало відомо про можливі 

зловживання службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ 

Термінал» та посадових осіб Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації). 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ Термінал» (код 

ЄДРПОУ 34188582, місцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Шота Руставелі, 

будинок 38, кімната 12) звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом 

до Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації) про стягнення завданих 

розірванням Інвестиційного договору № 049-13/і/20 від 18.05.2007 р. прямих 

збитків у розмірі 24 460 997 дол. США та упущеної вигоди у розмірі 74 047 924 

дол. США. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 23.12.2019 у справі  

№ 910/17647/18 частково задоволено позовні вимоги Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Київ Термінал» та вирішено стягнути 

солідарно з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київської 

міської ради, Київської міської державної адміністрації на користь 



товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Термінал» (01033, м. Київ, 

вул. Шота Руставелі, будинок 38, кімната 12, ідентифікаційний код 34188582) 

збитки у розмірі становить 671 576 672 (шістсот сімдесят один мільйон 

п`ятсот сімдесят шість тисяч шістсот сімдесят дві) грн. 63 коп. та 153 126 

(сто п`ятдесят три тисячі сто двадцять шість) грн. 61 коп. судового збору. 

В обґрунтування вимог в позовній заяві інвестор посилався на те, що 

внаслідок невиконання Департаментом економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

зобов`язань за Інвестиційним договором №049-13/і/20 від 18.05.2007 р. про 

інвестування комплексної реконструкції Харківської площі з будівництвом 

транспортної розв`язки в різних рівнях Харківської площі в ув’язці зі станцією 

метрополітену, розміщенням автовокзалу, торговельних комплексів та 

автостоянок (далі по тексту - Інвестиційний договір) сторонами укладено 

Додаткову угоду від 19.12.2013 р. про розірвання Інвестиційного договору 

№049-13/і/20 від 18.05.2007 р., якою визнано та підтверджено понесення 

інвестором витрат на реалізацію Інвестиційного договору, що підлягають 

відшкодуванню в порядку, строки та спосіб, визначеному шляхом укладення 

правочину про врегулювання питань, пов`язаних з розірванням Інвестиційного 

договору, в 30-денний строк з моменту надання інвестором організатору 

конкурсу Висновку щодо вартості спричинених збитків (п. 5 Додаткової угоди).  

Однак, правочин про врегулювання питань, пов’язаних з розірванням 

Інвестиційного договору укладений не був. 

Виникає питання, як Товариство з обмеженою відповідальністю «Київ 

Термінал» зі статутним капіталом – 35 000 (тридцять п’ять тисяч) гривень, 

яке не виконало жодних робіт з комплексної реконструкції Харківської 

площі з будівництвом транспортної розв’язки в різних рівнях Харківської 

площі в ув’язці зі станцією метрополітену, розміщенням автовокзалу, 

торговельних комплексів та автостоянок, може претендувати на компенсацію 

в розмірі 670 млн. гривень з бюджету м. Києва. 

Як зазначено у Висновку Одеського науково-дослідного інституту 

судових експертиз Міністерства юстиції України, «розрахований розмір збитків 

та витрат, пов’язаних з реалізацією інвестиційного договору, визначених у звіті 

від 12.12.2016 р. про оцінку вартості збитків, складеного ДП «Бейкер Тіллі 

Україна Консалтинг» в цілому відповідає нормативним та методичним 

вимогам, які ставляться до звітів суб`єктів оціночної діяльності».  

Тобто експертом вищевказаного Інституту лише перевірено факт 

дотримання ДП «Бейкер Тіллі Україна Консалтинг» нормативних та 

методичних вимог, які ставляться до звітів суб’єктів оціночної діяльності, під 

час складання останнім звіту від 12.12.2016 р. про оцінку вартості збитків, але 

експертом не перевірено, якими саме фінансовими документами 

підтверджуються понесені інвестором витрати на реалізацію 

Інвестиційного договору? Чи виконувались Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Київ Термінал» фактично роботи, чи надавались послуги, 

передбачені Інвестиційним договором №049-13/і/20 від 18.05.2007 р.? 



Також, сам факт укладання між Департаментом економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) та Товариством з обмеженою відповідальністю 

«Київ Термінал» Додаткової угоди від 19.12.2013 р. про розірвання 

Інвестиційного договору №049-13/і/20 від 18.05.2007 р., якою визнано та 

підтверджено понесення інвестором витрат на реалізацію Інвестиційного 

договору, що підлягають відшкодуванню, наводить на думку, що це все 

заздалегідь спланована афера з метою заволодіння коштами міського 

бюджету. 

З метою недопущення розкрадання бюджету м. Києва, на підставі статей 

11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Невідкладно на найближчому засіданні постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 

корупції розглянути питання можливого зловживання службовими особами 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ Термінал» та посадовими 

особами Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) під час укладання 

Додаткової угоди від 19.12.2013 р. про розірвання Інвестиційного договору 

№049-13/і/20 від 18.05.2007 р., якою визнано та підтверджено понесення 

інвестором витрат на реалізацію Інвестиційного договору. 

2. Обов’язково запросити на засідання постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 

корупції керівників Товариства з обмеженою відповідальністю «Київ 

Термінал», Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та інших 

компетентних органів із зобов’язанням надати усі документи, що стосуються 

вказаного питання.  

3. Перевірити, якими саме фінансовими документами 

підтверджуються понесені інвестором витрати на реалізацію Інвестиційного 

договору; чи виконувались Товариством з обмеженою відповідальністю «Київ 

Термінал» фактично роботи, чи надавались послуги, передбачені Інвестиційним 

договором №049-13/і/20 від 18.05.2007 р. 

4. Вжити в межах своєї компетенції інших заходів реагування з метою 

недопущення розкрадання з міського бюджету 670 млн. грн.  

5. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у 

встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com 

та за адресою: 02140, м. Київ, пр. П. Григоренка, 39-Б, офіс 88. 

 

 

Депутат Київської міської ради                                            Ігор Мірошниченко  


