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29 листопада уря

Справа про банкрутство КСП "Митницьке" слухається у суді

Сьогодні відбудуться судові слухання у справі про банкрутство КСП
"Митницьке" (с. Митниці Київська обл .). Про це повідомив сьогодні на пресконференції в УНІАН активіст місцевої общини Олександр МАЗУРЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, за його словами , жителі села Митниці
неодноразово зверталися до правоохоронних органів з проханням
розібратися в ситуації навколо банкрутства КСП. Вони також надіслали
Президенту України Віктору ЮЩЕНКО відкритий лист, в якому попросили
допомогти вирішити конфлікт з орендарями земельних ділянок КСП, які не
оплачують оренду.
Історію "стрімкого" банкрутства КСП О.МАЗУРЕНКО почав з 1997 року, коли
майно "Митницького " було оцінено в 6,5 млн . грн ., а вже в 1999 році
Арбітражний суд Київської області визнав банкрутство КСП. У 2002 році
ухвалою суду Київської області фірма "Гленвер" була призначена
реалізатором майна збанкрутілого КСП. Таким чином, зазначив
О.МАЗУРЕНКО, "все майно КСП "пішло з молотка", вирізали 1,5 тис. корів,
порізали на метал 30-тонні ваги , віддані в оренду озера ".
О.МАЗУРЕНКО закликає уряд вжити необхідні заходи, щоб припинити
розкрадання майна селян , оскільки подібні ситуації спостерігаються не
тільки в селі Митниці .
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