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Клюєв купив компанію, що володіє резиденцією "Межигір'я", за 146 млн гривень
3 вересня, 13:43

Клюєв перед укладанням угоди спеціально зустрівся з Януковичем і отримав від нього схвалення. Депутат має намір
використовувати "Межигір'я" під котеджну забудову.
Депутат Верховної Ради від Партії регіонів Сергій Клюєв має намір придбати 100% акцій компанії "Танталіт", що володіє частиною резиденції президента
Віктора Януковича "Межигір'я" (село Нові Петрівці, Вишгородський район, Київська область). Про це він сказав на прес-конференції.
"Це правда. Я дійсно подав документи на придбання 100%-ї частки компанії "Танталіт", - підтвердив депутат.
Клюєв зазначив, що з діяльністю компанії знайомий з 2007 року. Також він повідомив, що контракт про передання акцій від минулого власника Ігоря Гуменюка
було підписано 22 серпня, а зараз Клюєв очікує узгодження цієї процедури з Антимонопольним комітетом.
Депутат сказав, що перед укладенням угоди спеціально зустрівся з Януковичем і отримав від нього схвалення. "Він (Янукович) сказав, що буде радий такому
сусідові", - сказав Клюєв.
Також він повідомив, що робоча назва цього проекту - "Нові Петрівці". В даний момент проводиться фінансовий аудит, а трохи пізніше почнеться технічний
аудит.
Депутат зазначив, що купив акції компанії за 146 млн гривень, але при цьому сказав, що кредиторська заборгованість "Танталіту" в кілька разів перевищує цю
суму.
Клюєв підкреслив, що вклав у цю покупку практично тільки свої особисті кошти. Він має намір використовувати "Межигір'я" під котеджну забудову, бо там є
необхідна інфраструктура - поле для гольфу, вертолітні майданчики тощо.
Як повідомлялося, у 2010 році Олександр Медведько, який був у той час генеральним прокурором, заявив, що Вищий господарський суд визнав законною
приналежність підприємству "Танталіт" частини території "Межигір'я".
У листопаді 2009 року Міністерство юстиції попросило Апеляційний адміністративний суд Києва зобов'язати Генпрокуратуру надати копії документів про оренду
резиденції "Межигір'я".
Перед цим Мін'юст звернувся до Окружного адміністративного суду Київської області з проханням визнати оренду цієї ділянки землі (127,5 га знаходяться в
оренді підприємства з іноземними інвестиціями "Танталіт", 1,7 га - в оренді Януковича, 7,6 га - в оренді благодійного фонду "Відродження") недійсною на підставі
того, що рішеннями уряду всі дозволи були скасовані.
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У листопаді Окружний адміністративний суд Київської області зобов'язав Генпрокуратуру надати копії документів, що підтверджують право оренди цієї
земельної ділянки.
Через 2 тижні підприємство "Танталіт" звернулося до суду із зустрічними вимогами, а саме зобов'язати Вишгородську районну адміністрацію визнати за ним
право власності на цю земельну ділянку. При цьому суд скасував попередню ухвалу суду про витребування копій документів із Генпрокуратури.
По материалам: Українські новини
Читайте також:
Для сонячних електростанцій Клюєва і Януковича виділили ще 540 га землі у Криму
Янукович заплатив 100 тис. "сам собі" - за оренду кабінету в "Межигір'ї"
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