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Шановний Володимире Олександровичу! 
Група компаній АІС - одна з найбільших національних автомобільних компаній 

України, працює на ринку більше 26 років! Загальна кількість співробітників перевищує 
2000 осіб, з яких близько половини змушені працювати або неповний робочий день 
або перебувають у вимушених відпустках. За довгі роки роботи наша компанія внесла 
величезний внесок у розвиток автомобільного ринку країни: 

- Клієнтам продано більше 400 000 одиниць автомобільної техніки. 
- Вироблено більше 200 000 одиниць автомобілів. 
- Кількість клієнтів компанії перевищує 500 000 - як фізичних, так і юридичних 

осіб. 
- Внутрішні інвестиції компанії в інфраструктурні та інші проекти перевищили 

$200 млн. дол. 
- За весь час роботи в державні бюджети всіх рівнів перераховано податків, 

мит, акцизів та інших зборів у розмірі еквівалентному більше $1 млрд. Дол. США. 
- Партнерами компанії є найбільші світові автомобільні виробники, найбільші 

національні та міжнародні фінансові установи. 
Компанія змогла пережити і вистояти в найважчі 90-ті роки, економічні 

катаклізми 2008-2009 рр. і 2014-2015 рр. 
З великим жалем можемо констатувати, що у не самому економічно складному 

2019 році компанія опинилася на межі зупинки своєї діяльності. 
З середини 2018 року Група компаній АІС піддається активним спробам 

рейдерського захоплення з боку одного з українських олігархів, який в свої рейдерські 
схеми залучив такі органи державної влади, як: 

1. Прокуратура міста Києва та Генеральна Прокуратура України. 
2. Управління СБУ в Київській області. 
3. Національне агентство АРМА. 
4. Представників судових органів влади. 
5. Державне бюро розслідувань. 
Злочинна змова, бездіяльність, беззаконня за останні 2 роки стали системою і 

нормою в роботі вище перерахованих структур по відношенню не тільки до нашої 
компанії, але і сотень інших бізнесменів, які зазнали рейдерських атак. 
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Близько 10 підприємств нашої компанії по всій країні припинили або істотно 
скоротили обсяги своєї діяльності. Зупинено одне з виробничих підприємств. 
Знаходяться на паузі усі нові інвестиційні проекти. 

Тотальне беззаконня в діях васалів попереднього Президента в особі 
генерального прокурора Юрія Луценка, керівника Державного бюро розслідувань 
Романа Труби, керівника АРМА Антона Янчука та інших з кожним днем погіршують 
становище всіх постраждалих від рук рейдерів. 

Просимо Вас активізувати реформи силових органів та органів судової влади, 
провести очищення їх керівництва і припинити правове свавілля, яким вони 
займаються, розуміючи, що їм залишилося перебувати у корупційних годівниць лічені 
дні. 

Додатки:  
1) Прес-реліз Групи компаній АІС від 15.07.2019р. про оголошення 

безстрокової акції протесту проти дій Державного Бюро Розслідувань в 
інтересах рейдера Ярославського. 

2) Вимоги трудового колективу Групи компаній АІС  до Державного Бюро 
Розслідувань 

 
 
З повагою, 
Колектив Національної мережі Автоцентрів Групи компаній АІС 
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