КОНТАКТИ,
ЯКІ МОЖУТЬ БУТИ ВАМ В НАГОДІ:
Комітет Верховної Ради з питань аграрної політики
та земельних відносин
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 5
Телефон: +380442552840
Факс: +380442552182

Антирейдерська комісія Мінюсту – комісія з питань
розгляду скарг у сфері державної реєстрації
(044) 233 65 36 Діловод відділів забезпечення діяльності комісії з питань розгляду

скарг у сфері державної реєстрації прав та з питань розгляду скарг у сфері державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

(044) 233 65 19 Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у
сфері державної реєстрації прав;
(044) 233 65 22 Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у
сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Антирейдерський союз підприємців України

«гаряча лінія»: +38 (044) 233-09-81 antiraider@antiraider.ua

Партія «Відродження»
«гаряча лінія»
Телефон: 0 800 800 123

Поштова адреса: 01001, м. Київ, пров. Музейний, буд. 10
Електронна адреса: contact@vidrodzhennya.org.ua

!

Українська земля — ласий шмат
для рейдерів, шахраїв та бандитів.

?

Що треба робити, щоб зупинити рейдерство?

Сьогодні в різних регіонах України майже щодня відбуваються рейдерські захоплення.
Лише впродовж 2017 року та лише в аграрному секторі сталося майже 800
випадків рейдерства, коли в людей відбирали останнє, що в них залишилось, землю. Cеляни абсолютно не захищені від рейдерів, тому що недосконалістю
українського законодавства користуються бандити, які діють спільно з чиновниками.
А суди та правоохоронці виступають не на боці людей.

Підготовлений Антирейдерський закон – законопроект №6049-1 “Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної
власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах
земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та
стимулювання зрошення в Україні”, співавтором якого є народний депутат групи
«Партія «Відродження» Олег Кулініч.

Так, вночі 4 листопада близько сотні бандитів спробували захопити агрофірму
«Оржицька», яка розташована в селі Тарасенкове на Полтавщині. Спільними
зусиллями селян, завдяки втручанню народного депутата від «Відродження» Олега
Кулініча, ситуація набула широкого суспільного розголосу, і це рейдерське захоплення
вдалося зупинити. Але й досі існує ризик того, що атака повториться.

У разі ухвалення Антирейдерського закону селянин буде захищений від спроб
рейдерського захоплення належної йому землі. А доти ми будемо разом із вами
захищати землю від загарбників.

І все ж події в Оржицькому районі - наочний приклад того, як спільними зусиллями
можна побороти зло. Але, з огляду на масштаб рейдерства в Україні, не вистачить
народних депутатів та журналістів, аби протидіяти цьому явищу в кожному окремому
випадку.

— Кожному мешканцю села треба вимагати підтримки цього закону від ваших
обранців у Верховній Раді: писати листи народним депутатам, ставити питання щодо
їх позиції стосовно законопроекту №6049-1 під час зустрічей.

Потрібне системне вирішення проблеми!

Саме такий шлях зміни законодавства обрали в Партії «Відродження». У фракції є
багато народних депутатів, які представляють аграрні округи. Вони досконало, не з
чужих слів, знають про цю проблему та її гостроту. Вони добре розуміють, що
насамперед на законодавчому рівні потрібно виправити «слабкі місця», якими
користуються рейдери та корумповані чиновники.

Що потрібно робити, доки приймемо Антирейдерський закон?

— Поки законопроект пройде усі стадії доопрацювання, подолає спротив тих, кому він
перекриє «чорний бізнес», мине не один день. Тому сьогодні потрібно об’єднати
зусилля та допомагати один одному.
— Потрібна буде фахова юридична допомога, оскільки рейдери використовують на

свою користь прогалини в законодавстві. Без фахових порад правників захистити
свої права буде неможливо. В Партії «Відродження» є правники, які розробляли
законопроект, добре знайомі з тонкощами законодавства. Депутати від
«Відродження» готові звернутися з депутатським запитом до місцевих
правоохоронних та контролюючих органів, надати проблемі розголос, щоб не
дозволити корумпованим чиновникам підтримувати рейдерів. Також дієвим засобом є
трибуна Верховної Ради України: депутати від "Відродження" готові в парламентській
залі озвучувати факти для залучення уваги Генпрокуратури та Мінюсту.

— Для формування депутатського запиту потрібно надіслати листа на адресу Партії,
викласти проблему та надати копії документів, на основі яких буде зроблений
депутатський запит до правоохоронних та контролюючих органів.
— Чим публічнішою буде ситуація, тим менше буде брутальності й
рейдерів, менше буде зловживань з боку чиновників та суддів.

нахабства

— Ви також можете зателефонувати на «гарячу лінію» Партії «Відродження», де вам
підкажуть, що потрібно робити і перелік яких документів необхідний.

