
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

«Правозахисне об’єднання інвесторів житлового комплексу на
вулиці Солом’янській, 17-а в місті Києві»

Секретарю Ради національної безпеки і
оборони України
Данілову О.М.
01601, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8

Шановний Олексію Мячеславовичу!

Інвестори будівництва житлового комплексу «Aston Park» за адресою м. Київ,
вул. Солом’янська, 17-а, об’єднані спільною бідою в громадську організацію, вкотре змушені
звертатися до вищих органів державної влади за захистом своїх порушених прав та
недопущення остаточної реалізації масштабної будівельної афери.

Ситуація, яка змушує нас з усіх сил боротися за свої права, пов’язана із зупиненим ще
в 2008 році будівництвом житлового комплексу «Aston Park» (надалі – Житловий комплекс,
Об’єкт) та подальшими неправомірними діями навколо нього.

Так, в 2007 році ряд фізичних осіб здійснили фінансування об’єктів будівництва в
Житловому комплексі, уклавши відповідні договори із замовником будівництва, яким
виступив користувач земельної ділянки, – ВАТ «АК «Київреконструкція» (надалі –
Забудовник). При цьому, більшість інвесторів отримали банківські кредити з метою купівлі
цінних паперів, які були передані в заставу банку, дехто із інвесторів продав власне житло з
метою отримання і вкладення грошових коштів в будівництво нерухомості; майнові права на
житлові та нежитлові приміщення в Об’єкті сам Забудовник передав в іпотеку банку.

В 2008 році будівництво Житлового комплексу припинилося на стадії залиття
фундаменту; в 2009 році закінчився строк дії Договору оренди землі між Київрадою і ВАТ
«АК «Київреконструкція»; посадові особи Забудовника зникли у невідомому напрямку;
наразі Забудовник є боржником численних кредиторів на суму в десятки мільйонів гривень.

Однак, активні інвестори не полишили надій на отримання житла, зверталися до
столичної влади, судилися із Забудовником та відслідковували ситуацію щодо подальшої долі
Об’єкту. В результаті юридичного аналізу ситуації було встановлено, що посадовими
особами ВАТ «АК «Київреконструкція» (код ЄДРПОУ 03335623), ТОВ «Марго Інвестбуд»
(код ЄДРПОУ 32303170), ТОВ «Марго» (код ЄДРПОУ 32104720) реалізовано злочинну
схему, направлену на усунення інвесторів будівництва від можливості реалізації ними прав
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на профінансоване нерухоме майно. Зокрема, було виявлено, що в 2014 році ТОВ «Марго»
звернулося до Київради з питання щодо виділення йому земельної ділянки для будівництва
житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями адміністративно-соціального
призначення (завершення будівництва) на вул. Солом’янській, 17а. При цьому ТОВ «Марго»
претендувало на вказану земельну ділянку як суб’єкт, що володіє на праві власності об’єктом
незавершеного будівництва на підставі Рішення Господарського суду м. Києва від 07.12.2011
року в судовій справі № 62/112. Проаналізувавши схему набуття ТОВ «Марго» права
власності на недобуд, встановлено численні порушення законодавства, зокрема, але не
виключно в частині усунення інвесторів від участі у реалізації прав на профінансовані ними
об’єкти, а також щодо розпорядження майном (майновими правами), які були та
залишаються обтяженими іпотекою, за відсутності згоди банківських
установ-іпотекодержателів.

Коротко реалізація злочинної схеми полягала в наступному: будівництво Житлового
комплексу здійснювали ВАТ «АК «Київреконструкція» та ТОВ «Марго Інвестбуд» у
відповідності до Договору № 1/06 про спільну діяльність від 03.03.2006 року. Вкладом ТОВ
«Марго Інвестбуд» в спільну діяльність були цінні папери, а саме – простий вексель на суму
13 130 000 грн., що в загальному відсотковому визначенні дорівнювало 40% відсотків обсягів
будівництва. В подальшому, на підставі Договору купівлі-продажу майнових прав № 09/03-11
від 09.02.2011, укладеного між продавцями ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго
Інвестбуд» та покупцем ТОВ «Марго», останнє набуло право власності на Об`єкт
незавершеного будівництва. Розрахунок між сторонами проводився шляхом виписки та
передачі простого векселя вартістю 15 000 000,00 грн. Проте, за змовою сторін, вищевказане
відчуження прав фактично відбулося безкоштовно, адже в подальшому вказаний вексель
погашений не був. Для закріплення результатів даної нехитрої схеми та усунення інвесторів
від прав на проплачене ними майно, ТОВ «Марго» ініціює судову справу за позовом до своїх
поплічників ВАТ «АК «Київреконструкція» і ТОВ «Марго Інвестбуд». За відсутності
заперечень відповідачів у справі, Рішенням Господарського суду м. Києва в судовій справі №
62/112 від 07.12.2011 року позов задоволено, за ТОВ «Марго» визнано право власності на
об’єкт незавершеного будівництва – житловий будинок з вбудовано-прибудованими
приміщеннями адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом, що
будується за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 17а, ступінь готовності 9,5 відсотків. При
цьому очевидним та доказовим є той факт, що учасники даної судової справи є пов’язаними
між собою особами, які штучно зініціювали судовий спір для забезпечення можливості
здійснити переведення активів на «свою» юридичну особу, вивести майно з-під банківської
застави та «очистити» його від інвесторів.

Зазначене рішення суду прияйте з грубим порушенням чинного законодавства
України: без аналізу обставин щодо наявності дозвільних документів на будівництво, без
врахування наявності вимог щодо майнових прав на об’єкт незавершеного будівництва з боку
інвесторів, в порушення ст. 331 Цивільного кодексу України щодо неможливості судового
узаконення недобудови, а головне – за відсутності в учасників судової справи права на
землю.

В подальшому, вже як власник нерухомого майна, ТОВ «Марго» декілька раз
намагалося вирішити питання щодо передачі йому в оренду земельної ділянки по вул.
Солом’янська, 17а. Очевидним є те, що вказаний суб’єкт не має ні можливостей, ні наміру
здійснювати будівництво, а його фактичні бенефіціари зацікавлені виключно в отриманні
прибутку від активу у вигляді права оренди на земельну ділянку під будівництво в центрі
столиці Так, із аналізу інформації щодо вказаного підприємства слідує, що його статутний
фонд складає 16500 гривень, відсутньою є інформація щодо участі даного товариства в
будь-якому будівельному чи іншому проекті. Натомість, засоби масової інформації, які
освітлювали тему будівельної афери щодо «Aston Park», вказували на широкі можливості
бенефіціарів ТОВ «Марго», зокрема, посилалися на їх зв’язок з російським бізнесменом,
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депутатом Держдуми Російської Федерації Олександром Бабаковим
(https://stopcor.org/rossyyane-s-pomoshhyu-ukraynskyh-sudov-hotyat-ostavyt-kyevlyan-bez-zhylya
/), а також на їх зв’язок з представниками різних політичних сил та впливових
бізнес-структур
(https://kievvlast.com.ua/text/zhk-aston-park-istoriya-moshennichestva-zastrojshhikov).

Як вказувалося вище, деякі з інвесторів задля фінансування будівництва житла в
Об’єкті вклали останні гроші, отримавши кредити, продавши належне їм майно тощо, з
огляду на що були налаштовані рішуче: проводили мирні збори, зверталися до представників
різних органів влади, ініціювали відкриття кримінального провадження №
12015100090003655 від 20.04.2015 за фактами заволодіння коштами інвесторів будівництва
житлового комплексу посадовими особами ВАТ «АК «Київреконструкція», ТОВ «Марго
Інвестбуд», ТОВ «Марго» та за фактом крадіжки баштового крану, за ознаками кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185 та ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв’язку із зазначеним, не зважаючи на впливові зв’язки ТОВ «Марго», питання щодо
передачі йому в оренду земельної ділянки під недобудом неодноразово знімалося з порядку
денного пленарних засідань Київської міської ради у зв’язку з резонансом даної справи та
численними заявами інвесторів про порушення їх прав з боку недобросовісних суб’єктів.

Проте, нещодавно із засобів масової інформації стало відомо, що ТОВ «Марго»,
заручившись підтримкою представників столичної влади, знову вчиняє цинічну спробу
завершити реалізацію вищевказаної будівельної афери
(https://kievvlast.com.ua/text/vprityk-k-solomenskomu-parku-mogut-reanimirovat-ugolovnuyu-stro
jk).

Так, за наявною в публічному доступі інформацією, питання щодо передачі ТОВ
«Марго» земельної ділянки по вул. Солом’янській, 17-а внесено до порядку денного
пленарного засідання II сесії Київської міської ради ІX скликання 23 вересня 2021 року за
поданням заступника голови КМДА Петра Оленича, директора департаменту земельних
ресурсів КМДА Валентини Пелих, заступника директора департаменту – начальника
юридичного управління департаменту земельних ресурсів КМДА Марії Дегтяренко. Тобто,
не зважаючи на численні докази порушень з боку потенційного землекористувача прав
десятків сімей та ряду банківських установ, на інформацію про наявне кримінальне
провадження, арешти недобуда та будівельної техніки, на розпач ошуканих інвесторів,
лобісти шахраїв з лав столичної влади не полишають спроб допомогти збагатитися
недобросовісним суб’єктам.

Але найбільший «подарунок» псевдо-забудовнику зробили представники комісії
Київради з питань містобудування, архітектури та земельних відносин, в результаті чого
постраждають інтереси не тільки окремих інвесторів, а всієї територіальної громади міста
Києва. Так, підтримавши проект рішення КМР про передачу в оренду ТОВ «Марго»
земельної ділянки під недобудом, Комісія рекомендувала виключити з проекту рішення КМР
пункт 3.9., який передбачав сплату ТОВ «Марго» орендної плати з моменту набуття
орендарем права власності на недобуд, тобто з 2012 року. Сплата орендарями орендної плати
за весь період фактичного користування земельною ділянкою є звичною практикою, що
підтверджується сталою судовою практикою, в тому числі Верховного суду. Проте, схоже,
представники ТОВ «Марго» вклалися не тільки в проштовхування проекту рішення по
передачу ділянки в оренду, а й у здійснення цього на вигідних фінансових умовах, за яких
бюджет міста Києва не доотримає орендну плату за користування землею в центрі Києва за 9
років.

Розуміючи, що інтереси ТОВ «Марго» підтримуються з боку представників столичної
влади, наразі постраждалі від рук шахраїв інвестори не мають надії на захист своїх прав на
місцевому рівні, що змушує їх звертатися до вищих органів влади. Натомість, тривале
спостереження за цинічними діями не тільки представників бізнес-структур, а й місцевої
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влади, може призвести до серйозного соціального напруження навколо даної проблеми, а як
наслідок – до відчайдушних кроків окремих постраждалих.

У зв’язку із зазначеним, наразі ми звертаємося до Ради національної безпеки і оборони
України, а також інших органів державної влади не просто з проханням зупинити процедуру
відведення земельної ділянки під об’єктом будівництва «Aston Park» на користь
недобросовісних осіб, ми просимо втрутитися в дану ситуацію з метою недопущення
крайнього загострення протиріч з Київською міською владою та дестабілізації становища в
містобудівній сфері.

У зв’язку із зазначеним,

ПРОСИМО:

Вжити заходів, направлених на захист прав та законних інтересів інвесторів
будівництва житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Солом’янська, 17а та
недопущення настання кризових ситуацій навколо вищевикладених подій.

Додатки:
1) Матеріали щодо передачі ТОВ «Марго» в оренду земельної ділянки для будівництва

житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями
адміністративно-соціального призначення та підземним паркінгом з благоустроєм
прилеглої території (завершення будівництва) на вул. Солом’янській, 17а (до кадастрової
справи № 678933937).

Директор ГО «Правозахисне об’єднання
інвесторів житлового комплексу на вулиці
Солом’янській, 17-а в місті Києві»                                                                             В. Кліщ
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