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«Руки геть від РОСТКА-ХОЛДИНГУ»!
З такими плакатами вийшли працівники глухівського кластеру
ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» під стіни центрального офісу, вхід у який їм у вівторок
було вже заблоковано.
Зазначимо, що не тільки не дозволялося будькому з керівництва чи працівників заходити у приміщення офісу, але й взагалі
було призупинено всі роботи у ТОВ «Шалигинське»,
ПП «Аграрні інвестиції»,
ТОВ «АФ ім. Чапаєва», а
також у товариствах Ямпільського і Путивльського
району Сумської та Ічнян-

ського і Новгород-Сіверського району Чернігівської областей.
За словами регіонального директора ТОВ «РОСТОК-ХОЛДИНГ» у Сумській
області Миколи Козлова,
підприємство
піддалось
рейдерським діям. У понеділок, о десятій ранку,
співробітники правоохоронних органів Харків-

ської області буквально
одночасно увірвалися на
всі підприємства групи.
- Приїхали працівники
прокуратури, СБУ, поліції
з Харківщини, вилучили
бухгалтерські документи з
метою перевірки за 20092018 роки, - розповідає
Микола Козлов. – Ми не
проти перевірки, нам нема чого приховувати. Але

найстрашніше на сьогодні те, що повністю призупинено всі роботи на
підприємствах, а головне
– заблоковано збирання
врожаю кукурудзи на 10,5
тис. гектарів та 3700 га
сої. Восени кожен день на
рахунку, бо якщо не встигнеш зібрати – зерно загине.
Сьогодні не працюють

Практично-тактичні навчання
«СПЕКА-2018» завершилися

(Початок на стор. 1).
Голова Глухівської районної державної адміністрації, голова району територіальної оборони Вікторія
Сокол привітала військовозобов’язаних з Днем бійця територіальної оборони, подякувала за готовність
захищати свій рідний край, сумлінну службу та виконання поставлених завдань. Кращі бійці загону, які
зразково показали себе у навчаннях, були відзначені
грамотами голови Глухівської районної державної адміністрації.
Високий рівень проведення навчань відзначив і
заступник командувача військ з територіальної оборони оперативного командування «Північ» Сухопут-

них військ Збройних Сил України Олександр Нестеренко, який подякував як представникам влади, так і
військовозобов’язаним за організацію та проведення тактичних навчань.
На важливості проведення подібних тренувань наголошували і самі резервісти.
- На жаль, для нас вже стає звичним слово «війна».
Ми звикаємо до інформації про поранених та загиблих на Сході нашої держави. Але ми повинні бути
готовими у будь-яку мить стати на захист нашої держави, - сказав військовозобов’язаний з міста Глухів
Андрій Лісневський та побажав, щоб отримані знання знадобилися присутнім тільки в теорії.

у «Ростку» ні на полі, ні на
елеваторі, не дозволено і
реалізацію збіжжя. А щодня на просушку і зберігання до глухівського елеватора надходило у середньому 2 тисячі тонн зерна,
у грошовому виразі це
приблизно 20 мільйонів
гривень.
- Наша компанія уклала
угоди на реалізацію продукції з багатьма фірмами, деякі з них вже перерахували нам кошти, але
через заборону відправки доведеться сплачувати
штрафні санкції і фірмамзамовникам і залізній дорозі – за простій.
«Росток-Холдинг» - бюджетоутворююче підприємство, а у разі його ще
кількаденного блокування
через відсутність реалізації продукції припиниться
надходження податків до
бюджету, не виплачуватиметься заробітна плата
працівникам, а тільки в
глухівському кластері компанії працює 500 чоловік,
пайовики не отримають
орендну плату за земельні паї, - зазначає директор
групи в Сумській області
Микола Козлов.
Як повідомили «Глухівщині» працівники пресцентру агрохолдингу, керівництву та юристам компанії відомо про ухвалу суду смт Покотилівка Харківського району Харківської
області. В ме-жах ухвали
застосовано запобіжні заходи до підприємств групи
компаній «РОСТОК-ХОЛДИНГ» у формі арешту активів, заборони збирати
урожай та проводити продаж збіжжя.
Юристи групи вважають, що справа сфабрикована і розслідується з
порушенням процесуальних норм: жодне із під-

приємств групи не було
повідомлено про відкриття кримінального провадження чи вчинення слідчих дій. До того ж, ні акціонери, ні підприємства групи ніколи і жодним чином
не здійснювали діяльність
на території Харківської
області, що виключає можливість територіальної підслідності в цьому регіоні.
Також факти, що є предметом розслідування, жодним чином не мають відношення до підприємств
групи компаній «РОСТОКХОЛДИНГ».
- Група розглядає такі дії
як чисту рейдерську атаку
та звертається до Президента України, народних
депутатів Верховної Ради,
керівництва Міністерства
аграрної політики та продовольства України, Національного антикорупційного бюро, керівництва
Міністерства внутрішніх
справ дати оцінку подібним рішенням суду, які
паралізують
діяльність
містоутворюючих підприємств, шкодять інвестиційному клімату та іміджу
України на міжнародній
арені», — коментує генеральний директор групи
«РОСТОК-ХОЛДИНГ» Валерій Ласьков.
У компанії переймаються, що через такі дії правоохоронців понад три тисячі
людей можуть залишитися
без роботи, а 300 тисячі
тонн врожаю просто згнити на полях.
До журналістів, які були присутні і спілкувалися
з керівництвом і працівниками «РОСТКА» у Глухові, слідчий, що проводить
процесуальні дії, з поясненнями не вийшов, а
правоохоронці попросили
покинути приміщення…
Тетяна МУКОВОЗ.

Є професія у світі –
серце віддавати дітям
(Початок на стор. 1).
Наталії Соколовій - учителю початкових класів Баницького
НВК, Наталії Фоменко - керівнику гуртка КЗ «Районний будинок творчості школярів», Світлані Шутко - директору КЗ «Районний будинок творчості школярів» Глухівської районної ради.
Грамоти відділу освіти Глухівської районної державної адміністрації отримали: Марина Білик - вихователь дошкільного навчального закладу «Ялинка» Некрасівського НВК, Тетяна
Каркаус - учитель початкових класів Чернівської філії Баницького НВК, Євгеній Обуховський - методист методичного кабінету відділу освіти РДА, Наталія Пилипенко - практичний психолог дошкільного навчального закладу «Чайка» Есманьської
селищної ради.
Саме під час урочистостей за результатами проведення
змагань у залік 16-х районних спортивних ігор школярів серед загальноосвітніх шкіл І-ІІІ та І-ІІ ступенів були нагороджені:
за зайняте І місце - Баницький НВК, керівник Анатолій Бисько, за ІІ місце - Некрасівський НВК, керівник Юрій Коломієць,
за ІІІ місце - Есманьська загальноосвітня школа, керівник Анна Чмирькова, за зайняте І місце серед шкіл І-ІІ ступенів - Суходільський НВК, керівник Надія Ащаулова.
Саме у ті дні, коли відбувалося свято, на Глухівщині проходили тактичні навчання із 117-ою окремою бригадою територіальної оборони «Спека-2018», де разом з іншими стали
у строй і наші чоловіки-освітяни, тим самим подаючи гарний
приклад своїм вихованцям. Юрій Коломієць і Юрій Кебець
(Некрасівський НВК), Сергій Ткачов і Микола Старченко (Дунаєцький НВК), Яків Гавриленко (Перемозький НВК), Валерій Кравченко (Полошківський НВК), Микола Оленич (Кучерівський НВК), Володимир Соловей (Баницький НВК), Сергій
Яловенко (Чернівська філія Баницького НВК) отримали за виконання службових обов’язків під час проведення тактичних
навчань грамоти від голови Глухівської РДА Вікторії Сокол і
військового комісара Глухівського об’єднаного міського військового комісаріату підполковника Андрія Нємцева, а також
щирі гучні оплески від усіх присутніх у концертній залі.
Улюблені пісні, які окриляють серця та лікують душі, дарували учителям, вихователям і наставникам найкращі виконавці
районного будинку культури.
Тетяна МУКОВОЗ.

