
Протидія
та запобігання
аграрному рейдерству

Практичні  рекомендаці ї



І. Запобігання аграрному рейдерству на законодавчому рівні 

Діючі закони

ЗУ «Про внесення змін 
до деяких 
законодавчих актів 
України щодо протидії 
рейдерству» 

ЗУ «Про 
національну 
інфраструктуру 
геопросторових
даних»

ЗУ «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
планування 
використання 
земель»

ЗУ «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"

ЗУ «Про внесення 
змін до деяких 
законодавчих актів 
України щодо 
захисту права 
власності»



Законодавчі ініціативи

Проект закону про 
внесення змін до 
деяких законів України
щодо удосконалення
механізму протидії
рейдерству № 3774 

Проект закону про внесення змін до деяких законів 
України у зв'язку з впорядкуванням діяльності у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень і у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців і 
громадських формувань № 4338



Очікувані дії уряду

Упровадження інструментів контролю перебування земель у 
власності.

Ефективна система моніторингу земельних відносин.

Запуск національного геопорталу.

Ухвалення нової уніфікованої методики нормативної грошової 
оцінки земель.



Про зміни методів рейдерства через прогалини у 
законодавстві варто одразу повідомляти

АГРАРІЯМ — галузевим профільним асоціаціям та/або ГО «Бізнес-Варта»;

МІСЦЕВИМ ГРОМАДАМ — Всеукраїнській асоціації громад (ВАГ);

ЮРИСТАМ (АДВОКАТАМ) — Національній асоціації адвокатів України (НААУ).



Основні види рейдерів

БІЛІ — послуговуються недосконалістю законодавства та недоліками у 
документах; 

ЧОРНІ — фальсифікація та вилучення документів підприємств, корупція 
чиновників, суддів, силовиків, аж до силового захоплення підприємства;

ГРІНМЕЙЛЕРИ — зловживають правами акціонера, вдаються до 
корпоративного шантажу і тиску, наприклад, використовуючи екологічні 
проблеми. 

ІІ. Передумови рейдерських захоплень та запобіжні заходи 



Організоване рейдерство

ПРОФЕСІЙНЕ РЕЙДЕРСТВО —

організовані групи спеціалістів.

Планують рейдерські захоплення 
як на свою користь, так і на 
замовлення інших.

СИТУАЦІЙНЕ РЕЙДЕРСТВО —

легальні й економічно активні 
підприємства.

Можуть замовити захоплення 
конкурентів, поглинання 
конкурентів.



Критерії привабливості підприємств для 
рейдерів

успішний, перспективний і стійкий бізнес;

високоліквідні активи без поглинання 
юридичної особи: нерухомість, земельні 
ділянки або врожай сільгосппродукції;

можливість приєднати захоплені 
підприємства до існуючого холдингу.



Типові ознаки підготовки рейдерського захоплення

Інтенсивний збір інформації про підприємство та його активи.

Невмотивовані листи та повідомлення від суддів, правоохоронних 
структур, органів державної влади, інших третіх осіб.

Позапланові перевірки.

Примус до співпраці з боку окремих осіб, у тому числі з боку чиновників.

Раптове зникнення документів, печаток, договорів тощо.



Обов’язкові дії для захисту
• моніторинг власності й активів підприємства;

• упорядкування установчих документів 
підприємства, нотаріальне завірення підписів на 
рішеннях, протоколах та надійне зберігання 
оригіналів документів;

• оформлення права власності на нерухоме майно й 
майнові права;

• внесення актуальної інформації в електронні 
реєстри;

• постійний моніторинг відкритих реєстрів;

• передбачення фізичного захисту своїх активів;

• контроль над дебіторською та кредиторською 
заборгованостями;

• підтримка з боку довірених професійних юристів;

• формування позитивної репутації у публічному 
просторі, серед мешканців громади й робітників 
підприємства;

• співпраця із представниками влади і 
правоохоронних органів;

• висвітлення наявних конфліктів через медіа;

• кооперація та об’єднання з колегами та сусідами.



Поширені форми та способи рейдерських атак

III. Проведення рейдерських захоплень
і способи протидії цьому

Встановлення юридичного 
контролю над аграрним 
підприємством та 
корпоративними правами

Захоплення прав на 
земельні ділянки

Комплексна рейдерська 
атака із застосуванням 
фізичної сили

Захоплення майна



Перша оцінка рейдерської атаки та рейдерів

Доцільно оцінити та з'ясувати

замовників рейдерської атаки;

склад рейдерської групи;

мету захоплення;

ресурси рейдерів;

приблизний бюджет рейдерів;

досвід рейдерів, методи й 
алгоритми їхньої роботи.
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Стратегія захисту: заходи

оперативні

оскарження та 
блокування дій рейдерів 
у судовому порядку

стратегічні 

визначення стратегії захисту в 
суді, роботи із правоохоронними 
органами з метою притягнення 
рейдерів до кримінальної 
відповідальності.



Ефективна протидія рейдерам - це:

кваліфікований 
юридичний супровід 
всього процесу

публічність у медіа громадський резонанс
відкритість і публічна 
активність

допомога у боротьбі 
з боку довірених осіб 
і організацій

активна протидія: 
контратаки на ключових 
осіб або на замовників 
атаки



Захоплення земель та майна під час їхньої передачі 
з державної у комунальну власність

IV. Активи місцевих громад як ціль рейдерів

• Передача земель сільськогосподарського 
призначення у приватну власність підставним 
особам або «за змовою»

• Втрати бюджетів від порушень під час 
приватизації майна



Налагодження керівниками 
місцевих ОТГ прямої 
комунікації і зворотного 
зв'язку з Антирейдерською
платформою.

Постійне підвищення 
кваліфікації спеціалістів 
з земельних відносин у
місцевих громадах.

Оскарження у суді 
неправомірних 
дій чиновників.
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Економічна шкода заподіяна місцевим 
громадам

• Власники сільськогосподарських 
ділянок (паїв) сплачують земельний 
податок до місцевих бюджетів.

Надходження від сплати земельного податку і продажу земель 
несільськогосподарського призначення за 2020 рік

• Земельні ділянки місцевих громад 
дозволяють мобілізувати доходи 
місцевих бюджетів.

Місцеві податки

Юридичні особи

Фізичні особи

Продаж



Рекомендації

• Фіксація у статуті ОТГ гарантій здійснення сільськогосподарської 
діяльності кожним власником земельної ділянки (паю).

• Закладення цільового фонду на розвиток земельної 
інфраструктури і протидії рейдерству в місцевому бюджеті. 

• Наявність механізмів підтримки аграріїв і землевласників у разі 
атак. Забезпечення громади фінансовим ресурсом для 
відстоювання своїх інтересів.



Дякую за увагу!


