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До редакції нашого
інтернет-видання
надійшов такий лист:

Британська компанія
ED&F Man та її дочірня
компанія «Агро-Діло»
стала жертвою
неприкритого
рейдерства. У зв’язку
з цим потужна
підтримка
українського
агробізнесу від
іноземних інвесторів
стоїть під питанням.

Урожай «Агро-діла» із
захоплених земель
був незаконно
зібраний та
вивезений. При цьому
працівники Поліції
охорони відмовились
перешкоджати
нахабному вилученню
урожаю.

Сьогодні ми
звертаємось до Вас
як до представників
четвертої влади, тоді
як законні і правомірні
важелі впливу не
стали на заваді
безчинному вивозу
урожаю, який за
рішенням
Херсонського
окружного
адміністративного
суду по праву
належить АТФ «Агро-
Діло». Після втручання
губернатора
Херсонської області
вивіз урожаю був
призупинений, однак
зловмисники
залишились
непокараними, а вже
вивезений урожай
так і не повернувся
до законних
власників.

Ознайомтесь із
інформацією у
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Стали известны самые
прибыльные
госпредприятия
Украины 

Чистая прибыль
Alibaba по итогам
2016-17 фингода
сократилась на 42% 

В.Гройсман намерен
осовременить пенсии
военным до конца год
а 

2 кг гречки для
пенсіонера,
зменшення субсидій,
мільйони людей у
категорії «не мають
права на пенсію». Яку
Пенсійну реформу
готують в Уряді? 

Итоги протестов:
АрселорМиттал
Кривой Рог поднимет
заработнную плату
рабочих на 25-70 % 

Еврокомиссия
оштрафовала
Facebook на 110 млн
евро 

Выбор стратегии
Форекс 

BMW сворачивает
производство одной
из моделей 
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САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Ст али извест ны самые прибыльные госпредприят ия Украины
19 май, 16:30
Предприятия энергетической и транспортной сфер ...

Украинцы держат  вне банков 304,2 млрд грн наличными - НБУ
19 май, 13:15
Объем средств на руках у граждан Украины ...

В ЕС в ближайшие дни заработ ает  совмест ный командный цент р
19 май, 13:00
Ранее решение о запуске командного военного ...

Инт ернет  ассоциация заявила о введении инт ернет -цензуры в Украине
19 май, 12:00
В ИнАУ считают, что цель внедрения ...

Минфин предлагает  уменьшит ь конт роль власт ей над госбанками
19 май, 10:00
Министерство финансов разработало законопроект, ...

Чт о будет  с «хрущевками» в Украине - мнение эксперт а
12 май, 10:00
В Украине тысячи домов 60-х – 70-х годов ...
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інформацією у
відкритому листі
директора ТОВ АТФ
«Агро-Діло»
Бучацького І. М. та не
дайте злочинцям
вийти сухими із води.
Адже цей приклад
може стати сигналом
червоного світла для
подальших іноземних
інвестицій в
український бізнес.

Відкритий лист
директора ТОВ АТФ

«Агро-Діло»

Шановне панство,
Компанія ТОВ «Агро-
торговельна фірма
«Агро-Діло», дочірня
структура
міжнародної компанії
ED&F Man, зазнає
сьогодні спроби
рейдерського
захоплення частини
активів в Україні.
Із сумом констатуємо,
що попри наші
зусилля та сприяння з
боку окремих
регіональних
посадовців,
перспективи
правового
врегулювання
ситуації наразі
виглядають
непевними. 
Звертаємося з
відкритим листом із
проханням про
допомогу до
представників
української влади,
ЗМІ та міжнародної
спільноти.
Нижче подаємо опис
останніх подій та
наших спроб
виправити ситуацію
самостійно:
У грудні 2015 року
компанія ТОВ АТФ
«Агро-Діло» в межах
проекту з розвитку
іригації в
Миколаївській та
Херсонській областях
придбала компанію
«Агропродукт Н», в
користуванні якої
знаходились
земельні ділянки
площею 1500 га. У
новому господарстві
компанія засіяла поля
льоном та зерновими
культурами.
У травні 2016 року
«Агропродукт Н»
отримує позовну
заяву на 9 млн грн. з
боку компанії
«Продексим, ЛТД»,
діяльність якої
пов’язують із п. Ігорем
Колихаєвим,
депутатом обласної
ради від БПП.
Єдиною підставою
для позову виявилась
нотаріально завірена
копія договору-
поруки щодо боргу
однієї з компаній
попереднього
власника
«Агропродукту Н». За
словами позивача,
оригінал договору
був втрачений. 
2 червня 2016 року
компанія
«Продексим» подає
позов та клопотання
до Господарського



до Господарського
суду  Херсонської
області з вимогою
арештувати врожай
на полях, права
оренди на які були
передані компанії
АТФ «Агро-Діло». 
23 червня
господарський суд
вже на першому
засіданні, із
численними
процесуальними
порушеннями,
задовольняє
клопотання позивача і
надає право збирати
врожай та передати
його на зберігання
третім особам. Таке
рішення суду
повністю блокує
виробничу діяльність
компанії «Агро-Діло»
на колишніх полях
компанії
«Агропродукт Н».
Власником врожаю на
момент прийняття
рішення про арешт
була компанія АТФ
«Агро-Діло».
24 червня на основі
рішення суду
з’являється постанова
заступника
начальника
Білозерського
райвідділу державної
виконавчої служби
про відкриття
виконавчого
провадження та
арешт незібраного
врожаю на полях
компанії «Агро-Діло».
Крім того, державний
виконавець надав
права збору та
зберігання врожаю
фізичним особам,
пов’язаним із
позивачем.
Намагаючись
відстояти власні
права, ТОВ АТФ «Агро
-Діло» подає
апеляційну скаргу в
Одеський
апеляційний
господарський суд
щодо скасування
рішення про арешт та
право збору врожаю;
скарги в
Господарський суд
Херсонської області
та позов в
Херсонський
окружний
адміністративний суд
щодо оскарження дій
та рішень виконавчої
служби.
20 липня Херсонський
окружний
адміністративний суд
ухвалює рішення
щодо зупинення
арешту врожаю АТФ
«Агро-Діло».
21 липня, всупереч
рішенню
адміністративного
суду, під охороною
поліції Білозерського
району та озброєних
представників
приватних охоронних
структур, за
підтримки
державного
виконавця
представники
компанії позивача
почали збір врожаю
на полях «Агро-Діла».
Звернення до поліції



Звернення до поліції
(за номером 102)
щодо порушення
прав власності були
проігноровані. Поля
компанії АТФ «Агро-
Діло» перебували під
охороною Поліції
охорони, працівники
якої відмовились
перешкоджати
незаконному збору
врожаю.
21 липня з полів АТФ
«Агро-Діло» (близько
60 га) було незаконно
зібрано та вивезено
врожай льону,
вартістю більш ніж
800 тисяч гривень.
Зупинити незаконні
дії щодо збору
врожаю вдалося
лише після
безпосереднього
втручання Голови
Херсонської обласної
державної
адміністрації
Гордєєва Андрія
Анатолійовича.

Такий перебіг подій
ставить під загрозу
плани розвитку
компанії в Україні. 
Британська компанія
ED&F Man почала
свою роботу в Україні
в 2007 році, за цей
час інвестувавши в
український
агробізнес 142
мільйони доларів
США. В планах
компанії на найближчі
три роки (в межах
масштабного проекту
з іригації в
Миколаївській та
Херсонській
областях) інвестувати
додаткові 60
мільйонів доларів. У
нас працює більше
600 співробітників, до
бюджетів різних
рівнів за останні
півтора роки компанія
сплатила понад 40
млн грн. податків. 
Україна має
величезний потенціал
розвитку
агросектору. Ми як
частина міжнародної
компанії, лідера в
своєму сегменті,
маємо змогу і бажання
інвестувати в
українську економіку.
Зрозуміло, що для
цього потрібні прозорі
правила гри,
гарантування
законних прав
бізнесу з боку
держави. Ми
звертаємося до
представників
українського уряду та
просимо забезпечити
дотримання
українського
законодавства.
Ми звертаємося
також до
представників ЗМІ та
міжнародної
спільноти з проханням
слідкувати за цією
ситуацією, оскільки
наш випадок є одним
з маркерів характеру
ведення бізнесу в
Україні.
Маю надію, що після
української Революції
Гідності ми разом



Гідності ми разом
зможемо поступово
усунути перешкоди
на шляху іноземних
інвестицій в Україну.

З повагою,
Директор
ТОВ АТФ «Агро-Діло»

Внимание!!! При
перепечатке авторских
материалов с E-
NEWS.COM.UA активная
ссылка (не закрытая в
теги noindex или
nofollow, а именно
открытая!!!) на портал
"Деловые новости E-
NEWS.COM.UA"
обязательна.
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