ТОВ «ОМОКС», забудовник найбільшого в Європі кондомініуму – ЖК «Чайка» і ЖК
«Сонцтаун» – зазнає постійного тиску з боку СБУ та Генеральної прокуратури. Про це
під час прес-конференції в агентстві «Інтерфакс-Україна» 12 квітня заявив
керуючий власник компанії Олексій Кулагін.

У прес-конференції взяли участь виконавчий директор Конфедерації будівельників України
Віталій Грусевич, голова Антирейдерського союзу підприємців України Андрій
Семидідько, керуючий адвокатським бюро «Катерини Ковалевської» Катерина
Ковалевська.
Як поінформувала Катерина Ковалевська, починаючи з весни 2017-го, в компанію
регулярно надходили запити від правоохоронних органів про надання інформації щодо
виконання зобов'язань пайової участі. Всі запитувані документи, оформлені належним
чином, «ОМОКС» надавав негайно, проте на цьому справа не закінчилася.
У серпні–вересні 2017 року СБУ вилучила документи ТОВ «ОМОКС» та контрагентів
у банках, де обслуговується компанія, а в листопаді Головним слідчим управлінням
СБУ в офісі та в квартирах керівників компанії з грубими порушеннями норм КПК
проведено обшуки з вилученням документів і техніки, які не мали ніякого відношення
до предметів ухвал.
5 квітня 2018 року Олексій Кулагін отримав поштою повідомлення від Генеральної
прокуратури України, складене 30 березня, про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення. При цьому, як наголосила адвокат Катерина Ковалевська, згідно з
чинним законодавством України повідомлення мало бути вручено в той же день, коли
його було складено, проте його відправлено 2 квітня.
З огляду на ці грубі порушення Олексій Кулагін має законне право не вважати себе
підозрюваним, проте він не відмовився вкотре прийти на допит в якості підозрюваного
та не скористався своїм конституційним правом відмовитись давати показання,
оскільки вважає дії співробітників СБУ некваліфікованими, а підозри –
сфабрикованими.
Суть підозри вражає своєю абсурдністю: «Кулагін О. В., у своїх злочинних цілях, за
власні кошти, створив інженерну інфраструктуру на сотні мільйонів гривень і потім
злісно, але безоплатно, передав всю інфраструктуру державі, чим наніс обдарованій
державі збитків на десятки мільйонів».
Такі звинувачення не можна залишати поза увагою. Тим паче, що раніше за усіма
питаннями про пайову участь суд двох інстанцій прийняв рішення на користь компанії
«ОМОКС», а Держбудінвестекспертиза видала висновок про абсолютну законність всіх
процесів, здійснених компанією.
Основне – Службі безпеки України не підслідні питання економіки. Можливо, саме через
це слідчі так і не дійшли до розуміння суті власних дій і висновків. Інакше вони б знали, що
приватні інвестиції в розвиток територій не можуть бути збитками для цих територій, а тим
більше для держави. Інженерна і соціальна інфраструктура завжди була і є невід'ємною
частиною території громад – їхнім матеріальним активом.

Конфедерація будівельників України, яку представляв виконавчий директор Віталій
Грусевич, заявила про всебічну рішучу підтримку компанії «ОМОКС» та її керівника на
всіх рівнях.
Керуючий власник «ОМОКС» Олексій Кулагін звернувся до прем’єр-міністра України
Володимира Гройсмана та бізнес-омбудсмена Альгірдаса Шемети щодо недопущення
Головним слідчим управлінням СБУ та Генеральною прокуратурою неправомірних дій
у відношенні до себе та своєї компанії.
Повна відеоверсія конференції – на сторінці «Будівельного журналу» в Facebook:
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%B6%D1%83%D1%80%
D0%BD%D0%B0%D0%BB

