
 

м. Київ           15 липня, 2019 р. 
Вимоги трудового колективу Групи компаній АІС  до Державного Бюро 

Розслідувань 
Група компаній АІС - одна з найбільших національних автомобільних компаній України, працює на 

ринку більш ніж 26 років! Загальна кількість співробітників компанії 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 $1 млрд. дол. 
- Партнерами компанії є найбільші світові автомобільні виробники, національні та міжнародні 

фінансові установи. 
Компанія змогла пережити і вистояти у 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 - Олександра Ярославського і підконтрольної йому структури (DCH 
Group), який в свої злочинні рейдерські схеми залучив такі органи державної влади, як: Прокуратура міста 
Києва та Генеральна Прокуратура України, Управління СБУ у Київській області, Національне агентство 
АРМА, представників судових органів влади. 

З жалем констатуємо, що до них приєдналося Державне бюро розслідувань!!! 
Так, в червні 2019 р. на «замовлення» Ярославського одночасно Територіальним управлінням ДБР в 

м. Полтава та Територіальним управлінням ДБР у м. Миколаїв у ЕРДР внесені відомості про злочини, які 
нібито скоєні співробітниками правоохоронних органів ГУНП в Дніпропетровській області та Кропивницького 
ОП ГУНП в Кіровоградської області (УП №62019170000000460 і УП № 62019150000000445). В рамках даних 
справ 05.07.2019 р. Жовтневим районним судом м. Полтави накладено арешт на об'єкти нерухомості, які 
знаходяться у м. Дніпро, вул. Берегова, 208 та м. Кропивницький, вул. Кропивницького, 173 і належать ІП 
«Чорномор», а також в порушення норм КПК України передані в управління АРМА і на відповідальне 
зберігання ТОВ «ЖК Воздвіженка» (входить в інвестиційний пакет DCH Group, а відповідно підконтрольна 
Ярославському). Таким чином, використовуючи державні структури, які створені для боротьби з корупцією в 
правоохоронних органах, Ярославський задіяв їх у своїх рейдерських схемах з метою псевдозаконного 
отримання контролю та захоплення активів. 

Злочинна змова, бездіяльність, правове беззаконня за останні 2 роки стали системою і нормою в 
роботі всіх вище перерахованих державних структур по відношенню не тільки до нашої компанії, але й 
сотень інших бізнесменів, які зазнали рейдерських атак за аналогічними схемами («рейдери-правоохоронні 
органи-суди »). 

За підсумком регулярних спроб рейдерського захоплення активів АІС олігархом Ярославським 
близько десятка підприємств нашої компанії по всій країні припинили або істотно скоротили обсяги своєї 
діяльності. Зупинено одне з виробничих підприємств. Знаходяться на паузі усі великі нові інвестиційні 
проекти. Державний бюджет щомісячно недоотримає десятки мільйонів гривень податків. Тисячі людей 
можуть залишитися без роботи. 

Заявляємо, що інформація про всі злочинні дії ДБР на догоду рейдерам стане надбанням широкої 
громадськості, ЗМІ, Адміністрації Президента України, Посольств країн ЄС і США! 

Оголошуємо безстрокову акцію протесту проти дій ДБР на догоду рейдерам! 
Вимагаємо припинити пособництво Ярославському в рейдерському захопленні АІС! 
Вимагаємо притягнути до відповідальності всіх винних співробітників ДБР, які порушили Закони 

України та вступили в злочинну змову з рейдером Ярославським! 
  
Трудовий колектив Групи компаній АІС 
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