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Шановні Панове!
Асоціації «УКРСАДПРОМ» та «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» в переддень Великого дня
Воскресіння Христового змушена звернутися до Вас із таким.
Нажаль, сталася подія, що прямо та негативно впливає на сталу господарську діяльність
підприємств галузі ягідництва та садівництва, підриває авторитет та довіру до судової гілки
влади та правоохоронних органів України. Як стало відомо з повідомлень членів Асоціації,
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В., за результатами
розгляду клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим
розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіального управління Державного бюро
розслідувань, розташованого у місті Київ, Генеральної прокуратури України Луценка В.В. про
накладення арешту, накладено арешт на кошти більш ніж 20 підприємств, що здійснюють
вирощування плодово-ягідних культур, серед яких є члени Асоціацій.
Клопотання мотивоване тим, що, у ході розслідування кримінального провадження №
42018000000001802 від 26.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.
5 статті 191, ч. 3 статті 209 Кримінального кодексу України, встановлено, що підозрюваний
Бондарчук С.В. - службова особа Державної компанії «Укрспецекспорт» та інші учасники
злочинної групи, нібито створили (придбали) ряд суб’єктів господарської діяльності, які, на
думку слідства, використовуються як інструменти переведення отриманої валютної виручки на
розрахункові рахунки відкритих в іноземних банківських установах
підконтрольних
підприємств-нерезидентів
Під час ретельного дослідження клопотання, було встановлено, що прокурором, який не
з’явився в судове засідання, не були наведені жодні докази, що свідчать про зв'язок підприємств,
грошові кошти на рахунках яких були арештовані, з фігурантами кримінального провадження, а
тим більше про створення (придбання) цих підприємств останніми. Окрім того, жодним чином

не доведена необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом
другим частини першої статті 170 Кримінального процесуального кодексу України.
Фактично відбулося неспіврозмірне та протиправне обмеження права власності на мирне
володіння майном підприємствами, щодо яких накладено арешт на грошові кошти на рахунках.
Як наслідок порушені основні принципи, передбачі Конвенцією про захист прав людини і
основоположних свобод. Втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном
повинно здійснюватися з дотриманням принципу «пропорційності» – «справедливої рівноваги
(балансу)» між інтересами держави (суспільства), пов’язаними з втручанням, та інтересами
особи, яка так чи інакше страждає від втручання. «Справедлива рівновага» не означає
обов’язкового досягнення соціальної справедливості в кожній конкретній справі, а передбачає
наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що
передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. Необхідний баланс не був
дотриманий, оскільки згадана вище Ухвала судді Печерського районного суду ухвалена з
порушенням норм кримінального процесуального законодавства України. Клопотанню
прокурора також не передувало жодних запитів, перевірок (у т.ч. з боку фіскальних органів),
допитів посадових осіб потерпілих підприємств, витребування документів, витягів з реєстрів
щодо відсутності зв`язків між засновниками/бенефіціарами і подозрюванними.
Вказані дії прокурора та суду, свідчать про нехтування положеннями законодавства
України та упередженість у підготовці вказаного клопотання та Ухвали.
Варто зауважити, що прийняття такого рішення має негативні наслідки. На старті нового
сезону підприємства (основна діяльність виробництво плодово-ягідної продукції), грошові
кошти на рахунках яких арештовані, позбавлені можливості здійснювати поточні витрати з
оплати праці громадянам, які до того ж є виборцями, здійснювати догляд за насадженнями,
вносити добрива, здійснювати нормальну виробничу діяльність. Таким чином, заблокована
робота левової частки підприємств галузі садівництва та ягідництва, які не належать олігархату,
однак середньому класу, що дбає про майбутнє України, платить податки, наповнює бюджет,
підтримує армію і провадить свою підприємницьку діяльність, незважаючи на всі перешкоди, які
чинять фіскальні та правоохоронні структури. Зупинка діяльності підприємств у таких важливий
момент сезону, неможливість закуповувати та застосовувати засоби захисту рослин в період
активізації шкідників може призвести до загибелі багаторічних насаджень та мільйонних
збитків для підприємств, галузі та економіки країни.
З огляду на вищезазначене, ВИМАГАЄМО оперативно відреагувати на вказані у листі
факти, забезпечити додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина,
забезпечити об’єктивне і неупереджене розслідування вказаного кримінального провадження,
припинити створення штучних перешкод у веденні підприємницької діяльності та, якщо буде
встановлена вина посадових та службових осіб, що здійснюють досудове розслідування, суду в
умисному, протиправному обмеженні прав, перешкоджанні у веденні бізнесу, у завданні збитків,
у створенні умов для невиплат заробітньої платні — в притягненні винних осіб до
відповідальності.
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