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У статті «Земельне та аграрне рейдерство в Криму» розглядаються поняття і суть рейдерства, як
небезпечного явища, що приносить шкоду економіці Криму та Російської Федерації, і що є фактично
самостійним видом високоприбуткової кримінальної діяльності, що носить організований характер. Досліджуються основні види рейдерства і їх відмінність. На прикладах рейдерських атак на агропромислові підприємства (НВАО «Масандра»), земельні ділянки («Червоного каменя», «Масандри», «полян
протесту», «самозахоплень») і вироблену сільськогосподарську продукцію АТ у Криму аналізуються
причини, методи і способи здійснення рейдерства, і пропонуються рекомендації і заходи з попередження та боротьби з ним.
Ключові слова: рейдерство, земельні ділянки, «біле рейдерство», «сіре рейдерство» і «чорне рейдерство».
LAND AND AGRARIAN RAIDING IN THE CRIMEA
Gerasimenko V. A.
Taurida National University named after V. I. Vernadsky,
Simferopol
In the article“Land and agrarian raiding in the Crimea” discusses the concept and essence of raiding as
a dangerous phenomenon, damaging the economy of the Crimea and the Russian Federation, and which is
virtually independent of the form of highly profitable criminal activity, wearing organized. Look at the main
kinds of raids and their difference. Examples of raider attacks on agricultural enterprises (NPAO “Massandra”),
land (“red stone”, “Massandra”, “protest camps”, “squatting” ) and produced agricultural products JSC in the
Crimea analyses the causes, methods and ways of implementation of the raiders, and offer recommendations
and measures to prevent and combat it.
Key words: raiding, land, “white raiding”, “gray raiding”, “black raiding”.
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