Міністру внутрішніх справ України
Авакову А.Б.
01024, м. Київ, вул. Академіка Богомольця,10
ЗАЯВА
Постановою Господарського суду Київської обл. від 04.08.2016 р. у справі № 911/5186/14
арбітражного керуючого Венську Оксану Олександрівну (м. Дніпро) призначено
ліквідатором боржника ТОВ Фірма «Консоль ЛТД».
При здійсненні ліквідаційної процедури, Венська О.О., зловживаючи повноваженнями
ліквідатора, вчиняє дії, метою яких є протиправне заволодіння житловою нерухомістю
власників будинку м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а.
Недобросовісно користуючись правами представника ТОВ Фірма «Консоль ЛТД»,
Венська О.О. подала до Шевченківського районного суду м. Києва, до Апеляційного суду
м. Києва, до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних
справ сімдесят заяв про скасування судових рішень про визнання майнових прав власників
нерухомого майна у житловому будинку за адресою м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а.
Судові рішення по цих справах винесені у 2012 – 2015 рр. і цими рішеннями визнавались
майнові права інвесторів на майбутні квартири в будинку, який забудовник ТОВ Фірма
«Консоль ЛТД» у 2008 р. покинуло напризволяще у стані незавершеного будівництва.
Цей покинутий ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» будинок інвестори добудували самостійно,
без фінансової участі забудовника, за рахунок додаткових внесків.
З метою поновлення процесуальних строків Венська О.О. подає до судів сфальшовані
докази у вигляді підроблених документів, видавником яких є начебто ТОВ Фірма «Консоль
ЛТД».
Такими документами є підроблені накази, які Венська О.О. подала у 2017 р. у цивільних
справах:
2610/27835/2012 (м. Київ)
2610/22985/2012 (м. Київ)
761/15162/13-ц (м. Київ)
761/14654/13-ц (м. Київ)
761/3462/13-ц (м. Київ)
761/5156/13-ц (м. Київ)
1609/1089/2012 (м. Полтава)
З приводу цих фактів провадяться досудові розслідування в м. Києві (Шевченківське УП
ГУНПУ у м. Києві) та в м. Полтаві (кримінальне провадження № 12017170040001230).
У поясненнях під час допитів в поліції Венська О.О. стверджувала:
1. Що вона не отримала жодного документу від ТОВ Фірма «Консоль ЛТД».
2. Що вона не пам’ятає де саме отримала копії підроблених документів (під час допиту
09.02.2017 р.).
3. Що вона знайшла копії цих підробок у матеріалах справи № 200/4105/15 у
Бабушкінському суді м. Дніпропетровськ (під час допиту 13.04.207 р.).
При цьому доказів на те, чи дійсно ці підробки знаходяться в тій справі, Венська О.О. не
навела і замовчує ту обставину, що рішення 2015 р. по цій справі оскаржувала у 2016 р.
саме вона, Венська О.О., як ліквідатор ТОВ Фірма «Консоль ЛТД», що саме вона (і тільки
вона) надавала до суду у цій справі усі документи від імені ТОВ Фірма «Консоль ЛТД».
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У 2015 р. ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» на неокупованій території України не перебувала,
її представники участі у судових засіданнях участі не брали, рішення по цій справі у 2015 р.
було заочним.
На запити адвоката голова правління ТОВ Фірма «Консоль ЛТД» Ясінський В.Б. надав
дві письмові відповіді, в яких прямо заявляє, що усі документи, начебто видані ТОВ Фірма
«Консоль ЛТД» за його підписом, якими оперує Венська О.О., є підробленими.
На цьому розслідування замаху Венської О.О. на протиправне заволодіння житловою
нерухомістю у нашому будинку загальмувалось.
Органами досудового слідства до цього часу від Венської О.О. не витребувано належних
доказів на підтвердження її слів про джерела походження підроблених документів і не
з’ясовано хто саме виготовляє підробки, які Венська О.О. подає до судів.
Користуючись таким реагуванням на заяви про дії, що мають ознаки шахрайства,
Венська О.О. продовжує подавати до судів фальшивки. Останнє таке подання відбулось 24
травня 2017 р. під час судового засідання Апеляційного м. Києва у справі 761/5156/13-ц.
Нахабство цієї особи пояснюється безкарністю.

3. За заявою співвласників нашого будинку Міністерства юстиції України мало здійснити
перевірку Венської О.О. з метою з’ясувати походження підроблених документів.
Від проведення перевірки Венська О.О. відмовилась.
Іншими словами, ця особа не здатна пояснити джерела походження фальшивок, а поліція
виявилась нездатною процесуально закріпити цю обставину.
Мешканці нашого будинку просять зупинити протиправні дії Венської О.О., які
полягають у поданні до судів підроблених документів, і дати їм правову оцінку.
15 червня 2017 р.

підпис заявника ________________________

_____________________________________________________________
(повністю прізвище, ім’я, по-батькові)
адреса: 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 58-а, кв. __________
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