ЗВЕРНЕННЯ
президії Полтавської обласної ради сьомого скликання до
Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради
України, Генерального прокурора України, Міністра внутрішніх справ
України, Міністра юстиції України щодо спроб рейдерського захоплення
СТОВ «Агрофірма «Оржицька»»
(Оржицький район Полтавська область)
Останніми роками в Україні почастішали суспільно небезпечні дії, пов’язані
з силовим протиправним захопленням підприємств різних організаційно-правових
форм, які йменуються як «рейдерство». Формування в Україні негативного
суспільно-економічного явища рейдерства пов’язано передусім з недосконалістю
ринкових інструментів перерозподілу власності, відсутністю механізмів оцінки
ліквідних активів підприємств, нечіткою і непрозорою системою реєстрації прав
власності, низькою інформаційною відкритістю акціонерних товариств,
збільшенням корпоративних конфліктів, пов’язаних із недосконалістю
корпоративного законодавства.
На території Оржицького району Полтавської області регулярних
рейдерських атак зазнає СТОВ «Агрофірма «Оржицька». Наприкінці жовтня була
спроба незаконного внесення змін до реєстраційних документів підприємства.
04 листопада 2017 року відбулась чергова нахабна схема рейдерського
захоплення СТОВ «Агрофірма «Оржицька». Контроль над ним намагалися взяти
понад 40 молодих людей, яких спеціально для цього привезли із сусідніх областей.
Захоплення підприємства відбувалося із застосуванням фізичного насилля до
місцевих мешканців, нанесенням матеріальних збитків і, навіть, вчиненням
супротиву та завданням ушкоджень працівникам поліції.
Лише завдяки оперативному реагуванню співробітників поліції з
смт. Оржиця, м. Лубни та Головного управління Національної поліції в
Полтавській області вдалося не допустити беззаконня та кровопролиття. Проте,
наполегливість вчинення спроб незаконного заволодіння майном свідчить про те,
що подібні ситуації можуть виникнути і в майбутньому.
Аграрне та інше рейдерство слід віднести до особливо небезпечних
злочинів не лише проти приватної власності, але й проти держави, адже такі
правопорушення завдають значної шкоди не лише аграрному сектору, а й
економіці України загалом.
З метою упередження порушень законодавства, недопущення протидії
законній господарській діяльності, забезпечення громадського порядку
наполягаємо на прийнятті вичерпних заходів спрямованих на:
1. Внесення змін до чинного законодавства з метою унеможливлення
повторного виникнення подібних випадків.
2. Посилення кримінальної відповідальності осіб, винних у внесенні
завідомо неправдивих відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
і фізичних осіб-підприємців.
3. Внесення змін до Державного земельного кадастру в частині усунення
накладення (перетинів) земельних ділянок (земельних часток (паїв)) відповідно до
державних актів на право власності на землю, які видані до 01 січня 2013 року.
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