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Сiльськогосподарсъке пiдприемство Луганськоi областi ТОВ <<,.ЩiбРОВО>,

його працiвники, та як наслiдок працiвники Фiлiй <.Щеркульський кiнний ЗаВОД

J\b63), <Новоалександрiвський кiнний завод J\b64), <ЛимарiвськиЙ кiнНИЙ

завод J\b61), <Стрiлецького кiнного заводу J\Ъ60) .ЩП <Конярство Украiни>
ст€UIи потерпiлими вiд реЙдерського захоплення з боку влади та

правоохоронцiв, та благають Вас про допомогу як Гаранта наших Прав та
КонституцiI Украiни.

Так, стiЙка оргаНiзована злочинна група в складi полiтикiв, олiгархiв,
працiвникiв та керiвництва Нацiональноi попiцii, Офiсу Генерального

прокурора, суддiв, новопризначеного без KoHKypciB керiвництва ш
((конярство Украiни) вчиняе ряд тяжких злочинiв з метою заволодiння майном
та рейдеРськогО захватУ урожаеМ <Щiброва), коД 21832609, яке вкJIаJIо десятки
мiльйонiв гривень на його вирощування та на заробiтнi плати працiвникам.

сдиною помилкою з боку тов кщiбров3> було То, що з метою

вiдновлення життедiяльностi фiктивно доведених до банкрутства та майже

знищених Фiлiй Ш <Конярство УкраТни>>, наше пiдприсмство укл€Lло низку

договорiв з вк€ваними Фiлiями.
ФiniT не маJIи нiчого okpiM десяткiв мiльйонiв кредиторськоi

заборгованостi та невиплаченоi сотням працiвникiв протягом 6_8 мiсяцiв
-- л:_-- _л

заробiтноi плати. У Фiлiй не були aHi насiння, aнi технiки для посlву та
обробки земель.



Згiдно вк€ваних договорiв про надання послуг Фiлiям, ТОВ кЩiбровa> за
власнi кошти посiяло культури на землях Фiлiй, якi до цього роками не
оброблялись та просто простоюваJIи через неефективне керiвництво з метою
ненадання можливостi !П <Конярство УкраiЪи>> вийти iз стану банкрутства.

Тим не менш, ще до того, як сходи зiйшли та був гарантов аний урожай,
ТОВ кЩiброва) за мiльйони гривень на пiдставi договорiв купiвлi-продажу
незавершеного виробництва придбало вказанi сходи, якi само й посiяло.

Вказанi договори повнiстю вiдповiдають вимогам Щивiльного та
Господарського законодавства, з метою гарантування вк€Iзаних договорiв,
додатково було укладено нотарiально завiренi договори застави. Зазначенi
договори з Фiлiями пройшли необхiднi процедури узгодженням з керiвництвом

'ЩП 
<Конярство Украiни>.

В результатi ix виконання, Фiлii не вклавши та не ризикуючи нiчим
отрим€tло дохiд та рентабельнiсть в 40 вiдсоткiв, яка до цього нiколи не
досягалась на держпiдприемствах, Td взагалi загальнодержавна норма
рентабельностi складае 10-15 вiдсоткiв HaBiTb для приватних пiдприемств.

Пiсля прийняття вiдповiдно до aKTiB прийому-передачi вказаних сходiв,
ТОВ <,Щiброва) вкл€Lпо ще мiльйони гривень в обробку з€}значених культур.

Та влiтку, коли урожай вже був гарантований, за втручанням полiтикiв та
влади безпiдставно змiнюеться керiвництво ЩП <<Конярство Украiни), яке, в
першу чергу, без конкурсу призначас на посади Фiлiй cBoik пiдконтрольних
директорiв то, в порушення Закону та Щоговорiв, намагаетъся в
односторонньому порядку розiрвати договори з ТОВ <Щiбровы.

Щля тиску на ТОВ <Щiброва>, колишнс керiвництво та працiвникiв Фiлiй,
iнших приватних фермерiв Нацiональною полiцiею розпочинаеться ряд
фiктивних кримiнальних проваджень Ns42020000000001014 вiд 04.06.2020,
Ns 12020130000000226 вiд 03 .07 .2020 та N |202013000000024l вiд 22.07 .2020 та

ряд iнших. В рамках вкzваних кримiнальних проваджень проводяться
незаконнi обшуки, вилучення майна i господарських документiв, арешти майна
та допити.

,.Щосудове розслiдування не мае нiчого спiльного з метою кримiнального
судочинства, а використовуеться лише з метою незаконного заволодiння
урожаем ТОВ <Щiброва>> та iнших приватних пiдприемств.

Зазначенi рейдери обдурили caMi себе. З метою безперешкодного
привласнення урожаю, злодiТ в рамках сфальсифiкованоi господарськоТ справи
про банкрутство ДП <<Конярство Украiни> под€ши позови про визнання
недiйсними договорiв ТОВ <.Щiброво.

Вказаними дiями в.о. директора Веретюк ,ЩП <Конярство УкраТни>> та
його пособники з полiцiТ, прокуратури та полiтикуму не тiльки пiдтвердили

факт укладення, виконання та дiйсностi господарських договорiв з приватними

фермерами, а й бажають загнати Конярство в ще бiльшi борги, а би
безкоштовно забрати цiннi землi держпiдприемства-банкрута.

Ухвалою господарською суду м. Киева вiд 02.||.2020 накладено арешт
на землi та урожай конiзаводiв, та заборонено буль-яким особам oKpiM ,ЩI
<<Конярство УкраiЪи>> збирати та вивозити урожай ФГ <Криничне) та ТОВ



<Щiброва>. Не дивлячись на це, умисно невиконуючi рiшення суду, рейдери пiд
захистом полiцii, незаконно та без належного оформлення за допомогою
<<лiвию> комбайнiв та вантажiвок збирають, транспортують та крадуть
арештований урожай.

З метою прикриття злочинноi дiяльностi та недопущення контролю з
боку власникiв щодо об'емiв зiбраного урожаю, рейдерство маскуеться пiд
якiсь слiдчi дii, якi фактично не проводяться.

Нами вже задокументовано десятки фактiв, коли урожай не до'rжджае до
еЛеВаТору: або по дорозi пересипаеться в <<лiвi>> вантажiвки, або взагалi
транспорт з полiв зникае.

На що не пiдеш, коли загаJIьна BapTicTb урожаю перевиц{уе 500 млн., в
ТаКоМУ Випадку aHi Закон, aHi Рiшення суду, aHi Присяга, aHi служiння Народу
не коштують нiчого!

За вк€Lзаними фактами написано бiльше 200 заяв про вчинення
кримiнальних правопорушень, скарг та адвокатських запитiв, однак
результативноi вiдповiдi чи реагування вiдсутне.

На сьогоднiшнiй день за допомогою представникiв полiцii та iнших
силових структур група рейдерiв проводить неякiсний збiр урожаю соняшника
з великими втратами, що сягають приблизно 30-35О/о. L{e зумовлено тим, що
швидкiсть комбаЙнiв значно вища дозволеноi. Тобто, якщо бiологiчна
урожаЙнiсть на полях становить 25-27 ц/га., то втрачаеться приблизно 8-9 цlга,
а це |2-IЗтис.грн./га. На полях кiнних заводiв Луганськоi областi загалом
засiяно 8080 га соняшника, тож тiльки через хапатне його збирання на землi
лежатиме бiля 100 млн.грн.

Щанi особи говорять, що дiють виключно в iHTepecax кiнних заводiв. Але
виникае питання: - "Чуrу ж не сiють озимоi пшеницi? За що далi будуть жити
KoHi i люди". Вiдповiд тому, що життя кiнних заводiв нiкого не цiкавить.
Вкладати кошти рейдери не будуть. А держслужбовцi i далi булуть грабувати
фермерiв i чесних людей.

Аналогiчнi випадки на даний час тривають з iншими пiдприемствами,
зокрема з ФГ <Криничне>, з iншими конiзаводами та HaBiTb в iнших областях
Украiни.

Тiльки Президент УкраiЪи може захистити фермерiв та населення вiд
владного свавiлля. Просимо Вас розiбратися у вк€ванiй ситуацii та вiдновити
порушенi права фермерiв та населення, тому що це трагедiя не лише для ТОВ
<Щiбровu, а й вiдсутнiсть заробiтних плат для працiвникiв приватних та
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державних пiдприемств, крах економiки регiону та KoHi!
TBci з


