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Шановний Петре Олексійовичу, 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

                        Користуючись нагодою, дозвольте засвідчити Вам свою повагу.  

 

     Звертаюсь до Вас від імені 37-тисячного колективу найбільшого в Україні та другого за 

розмірами у світі агрохолдингу Ukrlandfarming PLC із проханням втрутитись та вжити 

необхідних заходів щодо ситуації, яка склалась довкола компанії у зв’язку із 

неправомірними діями Національного банку України і особисто Голови правління 

Гонтарєвої В. О.  

Уже понад два із половиною роки Ukrlandfarming зазнає перманентних спроб 

рейдерського захоплення, інформаційних та юридичних атак,  фінансового та правового 

тиску з боку НБУ, що може суттєво позначитися не лише на діяльності компанії, але й на 

стані економіки держави. Адже підприємства холдингу лише  за минулий рік виробили 

продукції на понад $1,2 млрд. у еквіваленті, що приблизно складає 1,5% ВВП України. 

Компанією сплачено податків до бюджетів усіх рівнів на суму понад 2 млрд. грн., 

виплачено заробітної платні працівникам  понад 2,5 млрд. грн. 

Натомість Голова Національного банку України Гонтарєва В. О., неправомірно 

використовуючи своє службове становище та  засоби впливу чиновника високого рангу, 

поширює неправдиву інформацію про акціонерів Ukrlandfarming, споріднені компанії, 

фінансові установи, використовуючи як рупори канали комунікацій НБУ, що 

унеможливлює роботу одного із найбільших роботодавців і платників податків, фактично 

знищуючи компанію.  

Від середини 2014 року Нацбанк визнав неплатоспроможними обидва афілійовані 

із Ukrlandfarming банки («Фінансова ініціатива» та «ВіЕйБі банк»). При цьому «Фінансову 

ініціативу» було виведено з ринку за надуманими причинами. Фактично дисконтувавши 

облігації внутрішньої державної позики на 2 млрд. грн., НБУ спровокував невиправну 

«діру» у балансі, яка не була обгрунтована ринковими умовами. Це фактично стало 

формальною підставою для введення тимчасової адміністрації. Незаконність списання 

облігацій за заниженою вартістю було підтверджено  рішенням Адміністративного суду 

міста Києва, яке, до речі,   залишено без змін Апеляційним та Вищим Адміністративним 

судами України. Крім того, Адмінстративним судом міста Києва було визнано незаконними 

і дії самого НБУ щодо списання облігацій.    За нашою інформацією, частина цих ОВДП 

було перепродано ІСU – інвестиційній компанії колишніх колег Гонтарєвої В. О. Можна з 

усією впевненістю сказати, що на введенні тимчасової адміністрації фактично заробили  

партнери Гонтарєвої В.О.  

Мною особисто неодноразово в тому числі і за Вашої безпосередньої підтримки 

було ініційовано низку нарад в Адміністрації Президента, у тому числі за участі 

Президента, керівництва Уряду.  

Під час цих зустрічей була озвучена цивілізована позиція компанії щодо можливої 

реструктуризації заборгованості, яку вона має перед усіма банками. При цьому йшлося про 

реструктуризацію без будь-яких дисконтів із підсиленням застави та зі зрозумілими 

економічними строками. Така пропозиція базувалась на успішній реструктуризації близько 

$1,5 млрд заборгованості перед зовнішніми кредиторами Ukrlandfarming, до переліку яких 

входять практично всі провідні світові фінансові гравці, які працюють із українськими 

борговими інструментами. 



Відтак ми вважаємо нашу пропозицію обґрунтованим і прийнятним планом 

виведення із кризового стану компанії та афілійованих банківських установ, оскільки вона 

містить, навіть, кращі умови, ніж ті, за яких була проведена реструктуризація державних 

боргів.  

Проте, судячи із подальших дій Голови НБУ, її абсолютно не цікавить ані 

повернення коштів до фінансової системи, ані зменшення видатків Фонду гарантування 

вкладів, ані стабільність роботи підприємств, на яких працює 37 тис. людей і, які створюють 

до 1,5% ВВП країни. Навпаки, своїми діями вона чітко підтвердила лінію, що веде до  

розбалансування фінансового стану компанії на зовнішніх та внутрішньому фінансовому 

ринках.  

Зокрема, йдеться про розповсюдження недостовірних новин через сайт 

Національного банку та ангажовані засоби масової інформації щодо заборгованості 

акціонера Ukrlandfarming на суму понад 38 млрд грн. перед державою, що абсолютно не 

відповідає дійсності.  

Для прикладу, вся заборгованість перед НБУ і Фондом гарантування вкладів 

(кредити рефінансування та обсяг коштів до виплат клієнтам-фізичним особам) станом на 

1 січня 2017 року складає (Фінансова ініціатива – 11 508 млн. грн.  та ВіЕйБі Банк – 9 115 

млн. грн.). Не відповідає дійсності і розповсюджувана Нацбанком інформація щодо обсягу 

кредитів, виданих компаніям, пов’язаним із акціонером банків. Безпосередньо перед 

визнанням «ВіЕйБі банку» неплатоспроможним, Національним банком було проведено 

перевірку щодо обсягу пов’язаних кредитів. За результатами планової інспекційної 

перевірки НБУ(лист № 42-011/78135/БТ від 26.12.2014 року ) було встановлено, що обсяг 

таких позик становить близько 4,8 млрд. грн., що відповідає близько 23,3% від обсягу боргів 

перед НБУ і ФГВ. 

Розповсюдження Національним банком недостовірної інформації можна 

розцінювати як свідому маніпуляцію та провокацію, спрямовані на завдання шкоди діловій 

репутації компанії та акціонерам, а також на розбалансування фінансового стану бізнесу. 

Вона є частиною цілеспрямованої інформаційної атаки та юридичного тиску, який має на 

меті призвести до банкрутства компанії.  

Особиста зацікавленість Голови НБУ у такому сценарії подій підтверджується і з 

огляду на ситуацію із судовим розглядом позовів акціонера Ukrlandfarming до НБУ про 

визнання незаконною запровадження у банках тимчасової адміністрації. Попри те, що 

українськими судами розглядається понад десяток аналогічних позовів акціонерів до 

регулятора, саме до наших судових процесів Голова НБУ проявила особливу увагу, 

особисто беручи участь безпосередньо у засіданнях, особисто спілкуючись із суддями і 

головами суду перед початком та під час розгляду справи. Все це вже саме по собі є 

кричущим порушенням норм діючого законодавства, зловживанням службовим 

становищем і тиском на суд. 

 

Шановний Петре Олексійовичу! 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

Ми в Ukrlandfarming щиро сподіваємося, що завдяки роботі правоохоронних 

органів та, в разі необхідності, Вашому особистому своєчасному втручанню, таким діям 

буде якнайшвидше дано належну правову оцінку. Адже подальший розвиток подій у 

такому руслі не вигідний ані державі, ані споживачам, ані іншому бізнесу, який працює в 

Україні, ані громадам, для яких підприємства Ukrlandfarming є ключовими роботодавцями 

та донорами бюджету. За таких умов неможливий ані розрахунок компанії із внутрішніми 

та зовнішніми кредиторами, ані повернення коштів держави, позичених банкам групи як 

рефінансування. Це призведе до дестабілізації і фактичної втрати економічної суб’єктності 

найбільшою приватною аграрною корпорацією в Україні.  



Такий розвиток подій, натомість, може бути вигідний лише тим «радникам-

шакалам», які будуть супроводжувати процес банкрутства компанії. Адже вона є ласим 

шматком як з точки зору виробничих активів, так і з точки зору ресурсного і 

інтелектуального потенціалу. Так, протягом останніх 5 років компанія збудувала і ввела в 

експлуатацію субєктів аграрної інфраструктури вартістю понад $2,5 млрд. Зокрема, йдеться 

про потужності зі зберігання зернових культур обсягом понад 3 млн тонн, 2 найбільших в 

Європі птахокомплекси із виробництва яєць, найбільший в Європі інкубатор, найбільший 

в Євразії завод із переробки сухих та рідких яєчних продуктів, насіннєві заводи тощо. У 

зведення цих об’єктів компанія вкладала кошти, залучені на зовнішніх та внутрішньому 

ринках капіталу.  

Звичайно, збройний конфлікт на Донбасі та анексія Криму у 2014 році не могли не 

відобразитися на економічному становищі компанії. Агрохолдинг AvangardCo IPL, який 

входить до структури Ukrlandfarming і є найбільшим в Україні та другим у світі виробником 

курячих яєць і яєчних продуктів, через агресію Росії втратив 50% внутрішньої реалізації та 

40% виробничих потужностей, що знаходились на нині тимчасово окупованих територіях 

АРК та окремих районів Донеччини і Луганщини.  

Попри скруту, ми не звертались за допомогою до держави, розуміючи, що і уряд, і 

бюджет переживають складні часи. Однак ми бачимо, що саме ситуація із втратами на 

окупованих територіях у сукупності із тиском на бізнес через канали Національного банку 

може призвести до повторення історії агрохолдингу «Мрія», який нині проходить 

процедуру банкрутства.  Ситуація із “Мрією” має величезний політико-економічний 

резонанс не лише в Україні, адже були просто “списані” заборгованості перед зовнішніми 

кредиторами. 

Тоді компанія втратила значний об’єм виробництва і активів через рейдерське 

захоплення. Проте єдині, хто заробив на цьому, - були радники, що супроводжували цей 

процес. Розуміючи, що вартість активів Ukrlandfarming більша в 10-15 разів, ми бачимо 

очевидний інтерес повторити подібний сценарій на базі нашої компанії. Адже маємо на 

сьогодні особисту зацікавленість голови НБУ і її колег-партнерів, радників різного штибу, 

які заробляють саме на банкрутствах компаній.   

 

Шановний Петре Олексійовичу! 

Шановний Володимире Борисовичу! 

 

Переконаний, підтримка з вашого боку, яку я неодноразово отримував від вас у 

особистих розмовах, і збереження великого товарного виробника, працедавця для 37 тисяч 

людей має стати сильною відповіддю на закиди та інформаційні й юридичні провокації 

Національного банку та особисто Голови НБУ.  Натомість Гонтарєва В.О.  не дослухалась 

до такої підтримки і навмисно погіршує ситуацію, що вигідно виключно для неї особисто. 

Прошу вашого втручання у ситуацію, що склалась. Ми готові вивести процес в 

публічний простір та надати йому ще більшого розголосу. Успішне ж переведення цього  

протистояння у цивілізований діалог, впевнений, сприятиме поверненню всіх 100% коштів 

кредиторам та збереження 37 тис. робочих місць і 1,5% ВВП України.  

 

З повагою,  

Олег Бахматюк,  

Голова Ради директорів Ukrlandfarming PLC 

 

 

 

 


