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Факт бездіяльності
та незаконних дій посадових осіб
Центрально-Міського відділу
державної виконавчої служби
доведено
20 травня поточного року апеляційний суд Дніпропетровської
області залишив без змін ухвалу Центрально-Міського районного
суду м. Кривого Рогу від 4 лютого 2015 року по цивільній справі за
заявою Михайла Власовича КРОЧІ про визнання бездіяльності та
незаконних дій державного виконавця та начальника ЦентральноМіського відділу державної виконавчої служби Криворізького
міського управління юстиції та скасування трьох постанов про
закінчення виконавчих проваджень за виконавчим листом, виданим Центрально-Міським райсудом 4 червня 2013 року.
У цілому державній виконавчій службі за рішенням суду випало вирішити досить дражливе питання. Ще 27.07.2012 року
Центрально-Міський суд м. Кривого Рогу за позовом членів родини військового пенсіонера Михайла Власовича КРОЧІ до Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрпромінвест», Товариства з обмеженою відповідальністю «Центрсервіс», Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фалбі» виніс рішення по справі №
2-17/2011 у справі знесення самостійно збудованого нерухомого
майна і стягнення за завдану моральну шкоду. Суд не задовольнив
вимоги щодо знесення самочинно, на думку позивачів, збудованого нерухомого майна у вигляді прибудови магазину продовольчих
товарів до будинку № 1 по вулиці Пушкіна у місті Кривому Розі.
29.01.2013 року цим судом було винесене додаткове рішення,
яким зобов’язано відповідачів привести прибудову магазину у
відповідність до будівельних і санітарних норм і правил. Це рішення
переглядалось апеляційним судом Дніпропетровської області.
4 червня 2013 року апеляційний суд вимоги апеляційної скарги
родини М. В.КРОЧІ задовольнив частково. У резолютивній частині
цього рішення було зазначено: «Змінити рішення ЦентральноМіського районного суду від 27 липня 2012 р. та додаткове рішення
цього ж суду від 29 січня 2013 року, виклавши резолютивну частину
в наступній редакції:
Усунути перешкоди у здійсненні користування власністю.
Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центрпромінвест», Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центрсервіс» привести реконструкцію прибудови магазину
відповідно до вимог ДБН … (скорочення наше).
Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Фалбі»
привести приміщення аптеки, розташованої на першому поверсі
у будинку № 1 вул. Пушкіна у м. Кривому Розі, у відповідність до
будівельних та санітарних норм та правил … (скорочення наше).
Зобов’язати Товариство з обмеженою відповідальністю
«Центрсервіс» та Товариство з обмеженою відповідальністю
«Фалбі» виконати рішення про приведення реконструкції у строк
до 01 січня 2014 року… (скорочення наше).»
13 листопада 2013 року колегія суддів Вищого спеціалізованого
суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ ухвалила касаційні скарги М. В. КРОЧІ і Товариства з обмеженою
відповідальністю «Центрсервіс» відхилити, рішення апеляційного
суду Дніпропетровської області від 4 червня 2013 року залишити
без змін.
Рішення суду набрало законної сили 13.11.2013 року
Виконавчий лист виданий 05 лютого 2014 року.
Розглядаючи цивільну справу за апеляційню скаргою державного виконавця Центрально-Міського відділу державної виконавчої
служби Криворізького міського управління юстиції на ухвалу
Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 4 лютого 2015 року по цивільній справі за заявою Михайла Власовича
КРОЧІ про визнання бездіяльності та незаконних дій державного
виконавця та начальника Центрально-Міського відділу державної
виконавчої служби Криворізького міського управління юстиції та
скасування постанов про закінчення виконавчих проваджень,
колегія суддів апеляційного суду Дніпропетровської області,
перевіривши законність та обґрунтованість ухвали суду в межах
заявлених вимог та доводів апеляційної скарги, встановила, що
апеляційна скарга не підлягає задоволенню. «Задовольняючи
вимоги скаржника, визнаючи бездіяльність державного виконавця Центрально-Міського ВДВС КМУЮ СІГАЙ О. А. та начальника
відділу НОСАЧА П. Г. щодо виконавчих проваджень за виконавчим
листом № 2/17/11 від 04 червня 2013 року, визнаючи незаконними
і скасовуючи постанови державного виконавця про закінчення
виконавчих проваджень - від 18.04.2014 року стосовно товариства
«Фалбі» та від 25.04.2014 року стосовно ТОВ «Центрпромінвест»
і ТОВ «Центрсервіс», суд першої інстанції виходив із того, що
державним виконавцем виконавчі дії фактично не проводились,
а начальник ВДВС КМУЮ не усунув порушення вимог Закону після
звернення до нього скаржника КРОЧІ М. В.
Колегія суддів погоджується з такими висновками суду з огляду
на наступне.
(Закінчення на 4 стор.)

«Утюж(ву)мени» ,
або Українська земля
і криворіжці
під тиском непрозорої
місцевої влади
Громадські слухання щодо оцінки
землі і встановлення розміру земельного податку в приміщенні
Народного дому в Кривому Розі
на початку червня проходило без
особливих новацій. Бо після того,
як вони завершились, особливих
радощів серед криворіжців, які там
були, не відчувалося. Зокрема,
Леонід БАГАШВІЛІ, член правління
Криворізької громадської організації
«Справедлива позиція» висловився
так:
«Я прийшов сюди не як
підприємець, не як особа,
зацікавлена в оцінці землі на свою
користь, а як звичайний громадянин, якого цікавить справедливість.
В оцінці землі, - в тому числі. Я побачив тут досить типовий підхід. Бо
де б я не бував (а я бував і в судах, і
на громадських слуханнях, і на зустрічах з представниками районної і міської влади…) і про що б
ми не запитували, відповіді йшли саме в такому
руслі. Якщо їх систематизувати, то вони такі: не
давати конкретної відповіді, не називати цифри,
не називати дати, посилатися на численні закони
й підзаконні акти, які людина не може осягнути,
а якщо й осягне колись, то вже втратиться сам
сенс обговорення.. Тільки тягнуть час, аби зробити свою справу. Коли я йду на якісь слухання
чи зустрічі й задаю запитання, я чекаю відповіді
(як на ринку: за мої гроші чекаю товар). А виходить, що мені у відповідь – тільки криві посмішки
і брехня…».
А проводив ті слухання сам секретар
Криворізької міської ради Сергій МАЛЯРЕНКО
з керівними працівниками виконкому міськради
Іриною РИЖКОВОЮ та Олександром БРИЗЕЦЬКИМ (на світлині вгорі)

Розпочав Сергій Васильович з того, що це вже
«не перше громадське слухання. І продовжив:
«Перший раз ми збиралися більше місяця тому.
Було багато пропозицій, багато запитань. Крім
цього, у нас відбувалися інформаційні зустрічі у
всіх семи районах міста. Була створена й робоча
група, з якою зустрічалися, давали відповіді на
запитання. Зараз ми вдруге зібралися…»
Ірина РИЖКОВА у своїй короткій промові
зосередилась на тому, що «члени територіальної
громади» про захід повідомлені і що в
обговорювані документи «були внесені зміни на
сесії міськради 29 квітня цього року про те, що
внесені зміни в плани регуляторної діяльності».
Олександр БРИЗЕЦЬКИЙ, зокрема, зупинився
на тому, що «…3 березня був опублікований проект
рішення міськради,.. який визначав орендну
плату за використання земельних ділянок, що
(Закінчення на 2 стор.)

КРИВОРІЗЬКЕ МІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ
проводить безкоштовно прийом громадян з питань:

НЕМЧЕНКО
Андрій Миколайович

роботи державної виконавчої служби (стягування заборгованостей;
роботи реєстраційної служби (реєстрація актів громадянського
стану громадян, реєстрація нерухомості, реєстрація юридичних та
фізичних осіб – підприємців);
роботи нотаріату (оформлення спадщини, угод куплі-продажу,
дарування, обміну, видавання доручень).
Свої запитання треба надсилати за адресою: м. Кривий Ріг, 50036,
вул. Льотчиків, 36-а (зупинка «вул. Філатова»), за телефоном (056)
409-60-96, на сторінку facebook: Андрій НЕМЧЕНКО.
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Задля розв’язання проблем, пов’язаних з боями в зоні АТО
Метою заходу, який відбувся
4 червня у гарнізонному будинку офіцерів на Макулані,
було проведення відповідної
роз’яснювальної роботи та надання всебічної підтримки
учасникам антитерористичної
операції і членам сімей загиблих військовослужбовців
щодо компетентного вирішення
проблемних питань.

Зустріч розпочалася зі вшанування пам’яті загиблих героїв
хвилиною мовчання. Далі фахівці
фінансового та гуманітарного
профілю Міністерства оборони
України, Генерального штабу
Збройних Сил України, офіцери
управління оперативного командування «Схід», районних військкоматів, управління
соціального захисту населення у місті, а також - Головного
управління Пенсійного фонду

України в Дніпропетровській
області розповіли присутнім про
систему соціального захисту,
норми грошового забезпечення учасників антитерористичної
операції, особливості виплати
їм винагород, правила та принципи нарахування грошового
забезпечення, а також надали практичні поради, як діяти
у тому чи іншому випадку.

Особливої уваги присутніх
потребували
питання щодо порядку надання військовослужбовцям
статусу учасника бойових
дій, повернення полонених
військовослужбовців, а також
отримання інформації про
воїнів, які вважаються зниклими
безвісті, а ще - особливості призначення пенсій по інвалідності,
у зв’язку із втратою годувальника тощо.

На жаль, багато питань, що
були поставлені вкрай обуреними родичами, виходили за межі
відповідальності і компетенції
спільної робочої групи. Але
керівник заходу пообіцяв
організувати наступну зустріч
з іншими відповідальними компетентними особами не пізніше
тижня потому.
Слід зауважити, що екскомбат 40 батальйону
територіальної оборони «Кривбас» полковник Олександр
МОТРІЙ повідомив кореспонденту «Променя Просвіти»,
що на даний момент питання з отримання статусу УБД
військовослужбовцями «Сталевого батальйону» повністю знято. Всі «кривбасівці», що були
в зоні АТО, офіційно отримали
цей статус.
Захід відбувався за дорученням першого заступника
Міністра оборони України Івана
РУСНАКА.

На даному етапі проводиться робота щодо удосконалення системи управління силами
та засобами територіальної
оборони в ході виконання завдань. Під час проведення
занять з тактичної, вогневої,
інженерної, військово-медичної
підготовки здійснюватиметься
бойове злагодження підрозділів.
Після цього визначені підрозділи
розпочнуть практичне виконання завдань у зоні територіальної
оборони.

* * *
5 червня у Кривому Розі розпочалися командно-штабні
навчання з територіальної
оборони, в яких беруть участь
військовослужбовці Збройних
Сил України та органи місцевої
влади.
Військові комісаріати провели практичне оповіщення,
збір військовозобов’язаних
та укомплектували визначені
підрозділи територіальної оборони. Особовий склад пройшов медичний огляд та отримав особисту зброю.

«Утюж(ву)мени», або Українська земля
і криворіжці під тиском непрозорої
місцевої влади
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
під час обговорення було 93
звернення від 24-х суб’єктів».
Учасники громадських
слухань привертали увагу
ведучого до того моменту,
що не враховані для оцінки
землі більше дев’яти тисяч
гектарів, які, зокрема, знаходяться під кар’єрами гірничозбагаувальних комбінатів, а
ще, там, де шахти та деякі інші
споруди. Але головний ведучий намагався все перекласти
на те, що треба довіряти розробнику (НДІ «ДІПРОМІСТО»)
або ж казав, що присутність
розробника на цих слуханням
не є обов’язковою.
Врешті одна з найактивніших
учасників слухань Ірина ТУРОВСЬКА заявила:
«На жаль, хто був присутнім
на першому, масштабному, засіданні робочої групи,
повідомляю вам, що це було
перше й останнє її засідання.
Друге засідання було за наполегливою ініціативою п’яти
членів робочої групи, які попросили Сергія Васильовича про
зустріч. Ця зустріч відбулася
в його кабінеті, на якій нам

видали письмові відповіді на
наші запитання. Їхня суть приблизно така: на моє запитання щодо прохання зазначити
норму стандарту, відповідно
до якого девя’ть з половиною
тисяч гектарів не включені до
розрахунку, відповідь така:
стандарт – у додатку «г». І з усіх
8-ми пунктів дайте ознайомитися з балансами підприємств,
бо ми підозрюємо, що 10
мільярдів 700 мільйонів (гроші,
які проqшли відповідно до
грошової документації) на
благоустрій криворізьких
земель (як мінімум) завищено
вдвічі. І я розумію, що баланс
підприємства не є комерційною
таємницею (тим більше, комунального підприємства),
і я б, наприклад, показала. А
коли нам відмовили в цьому, я
вчергове переконалась, що нас
обдурюють. І ми попросимо
через суд. Ви сказали, що Ви
виконавцю довіряєте. Це приблизно те саме, що я прийшла
б до шевця, там пошили сукню,
а вона мені не подобається.
Але ж то фахівець!... Ви бачите невідповідність з технічною
документацією й нічого не робите. А це називається злочинною бездіяльністю. Тому

я звертаюсь
до активних
підприємців:
«Хто
хоче
відстоювати
свою честь,
ч е с т ь
криворіжців,
то ми готуємо
позов про злочин на інститут
«Діпромісто» й
після того, як у
червні міськрада прийме грошову оцінку землі, будемо подавати до суду. Тому підходьте
бажаючі взяти участь у цьому,
бо це дуже трудомісткий процес».
Тобто, виходить у черговий раз, що влада й активісти
громадянського суспільства
знову, так би мовити, опинилися по різні боки барикад. Та
воно й не дивно, бо взагалі це
все виглядало щось на кшталт
чогось радянського, неначе й
не було тих майже 24-х років
незалежності в Україні. Бо
організатори зустрічі відверто
вели розмову не державною
мовою, а російською. Цитували українською лише рядки
з документів . – Немов би це
так уже й треба. – Ніби хочуть
у Європу в складі
незалежної України,
але – «па-рускі».
Автора цих рядків
годі підозрювати
в ненависті до
російської мови, бо
це – його фах з вищою освітою. Просто хочеться себе
відчувати українцем
на своїй землі. І
владців бачити такими.
Хоча навіть більше
– правителям нашим місцевим все

одно – аби залишитися на
висоті своїх крісел і далі повчати нас, як треба жити й бути
слухняними. Вони «утюжат»
(по-російському ж) наші простори, наші думки вагою своїх
та вищестояших над ними
«авторитетів». Забувши нас
спитати, а чи ми їм довіряємо.
А вони самі — як «Утюж (ву)
мени» (жінки й чоловіки на
високих посадах), які хочуть
випрасувати нас своїми «авторитетами».
Сергій ЗІНЧЕНКО.
На світлинах: на 1 стор, підприємці Ірина ТУРОВСЬКА і Олександр ГАНЖА; на
2 стор. - на громадських
слуханням з питань оцінки
землі.

Під час тренувань бійці загонів
територіальної оборони освоять
військову топографію, вогневу,
тактичну, медичну, інженерну
та психологічну підготовки,
пройдуть навчальний курс щодо
вимог законодавства України
з питань оборони, деяких статей Кримінального Кодексу.
7 червня 2015 року
військовозобов’язані
криворіжці, які вперше стали до
лав захисників України у складі
загону тероборони, урочисто
склали Військову присягу
на вірність українському
народові.
Навчання триватимуть
до 12 червня. В подальшому особовий склад
загону залучатиметься
на періодичні навчальні
збори.
За матеріалами сайту
МОУ та власних джерел
«Променя Просвіти»
підготував Петро
ЛИСЕНКО.
НАСВІТЛИНАХ: під час
зустрічі в гарнізонному
будинку офіцерів.
Фото автора.

На Дніпропетровщині
співробітники
Держземагентства
отримали незаконні
прибутки за реєстрацію нерухомості
Правоохоронці ліквідували
корупційну схему з отримання незаконної винагороди
керівником одного з міських
Держземагенств від юридичних
та фізичних осіб при реєстрації
права власності на земельні
ділянки у державному земельному кадастрі.
Організаторами корупційної
схеми були співробітники
вказаного Держземагентства та посадові особи двох
підконтрольних комерційних
підприємств. Вказані „ділки”
створили корупційну схему
за допомогою якої змушували
фізичних та юридичних осіб для
прискорення отримання кадастрового номеру та висновків
звертатися до товариств, які були
задіяні у схемі. За такий «бізнес»
вони отримували щомісячний
прибуток у сумі від 300 до 500
тисяч гривень.
Під час санкціонованих обшуків
оперативники управління
протидії злочинності у сфері
економіки ГУМВС України в
Дніпропетровській області вилучили 25,9 тисяч доларів США,
7,9 тисяч євро та 16,9 тисяч гривень.
Крім того, під час обшуку було
виявлено факт незаконного втручання з комп’ютерів підприємств
до кадастрової бази області.
За даним фактом відкрито
кримінальне провадження за
ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим
становищем) КК України. Триває
слідство.
Сайт МВС України,
5 червня 2015 року
http://www.mvs.gov.ua/mvs/
control/main/uk/publish/
article/1508678
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У КРИВОРІЗЬКОМУ ПРАВОЗАХИСНОМУ
1. 14 травня у м. Києві представник організації взяв участь
у роботі дискусійної платформи з представниками бізнесструктур на тему: «Україна на шляху до сталого розвитку: інтеграція
положень Конвенцій Ріо в національну політику України» за проектом Програми Розвитку ООН «Інтеграція положень Конвенцій Ріо в
національну політику України». Серед питань, які обговорювалися з
представниками бізнес-структур, розглядалися питання реалізації
національних цілей сталого розвитку та подолання перешкод на
шляху інтеграції положень Конвенцій Ріо в галузеві політики. Свої
пропозиції з цих питань до підсумкового документа надав учасник
дискусійної платформи Микола КОРОБКО.
2. 19 травня на пропозицію прокуратури Софіївського району
голова організації Микола КОРОБКО взяв участь у проведенні
перевірки стану додержання адміністрацією Софіївської виправної
колонії управління Державної пенітенціарної служби України у
Дніпропетровській області № 45 вимог кримінально-виконавчого
законодавства щодо матеріально-побутового забезпечення
ув’язнених та засуджених.
3. 22 травня на відзначення дати перепоховання в Каневі померлого в Петербурзі Тараса ШЕВЧЕНКА представники організації Володимир НАЛУЖНИЙ і Олександр ЧИЖИКОВ поклали до підніжжя
пам’ятника великому поетові букети квітів.
4. 3 червня 2015 року Сергій Зінченко від КМПЗТ взяв участь у
громадських слуханнях з приводу оцінки землі в Кривому Розі, що
відбулися в приміщенні Народного дому.

На Дніпропетровщині
суд заборонив закривати
сільські школи

Американські журналісти
побували в Кривому Розі
День журналіста україни
в Кривому Розі цього року
став знаменним через те,
що до до нас, в гості до
активістів НПГУ, прибули
американські журналісти
на чолі з редактором газети соціалістів «Militante»
(«Активіст») Джоном
СТЮДЕРОМ. Разом з
ним приїхали Френк
ФОРРЕСТАЛ і Катаріна
Т І Р С Е Н Т, а ш в и д к у
розмову забезпечила
Оксана ДЕМЯНОВИЧ,
даючи змогу швидко
порозумітися учасникам
цієї зустрічі. А були це
активісти НПГУ з різних підприємств Кривбасу,
Жовтих Вод. Журналістів же було тільки троє: Олег
ПАВЛОВ, який представляв всеукраїнську газету
«Аспект» й одночасно – «Наш век», яку редагує,
кореспондент газети «Промінь Просвіти» Сергій
ДАШКОВСЬКИЙ і автор цих рядків.
Було багато цікавого. Зокрема, редактор

На Дніпропетровщині за втручання прокуратури відновили роботу двох навчальних закладів у Царичанському районі, повідомляє
прес-служба прокуратури Дніпропетровської області.
За даними відомства, прокуратура Царичанського району
в судовому порядку оскаржила рішення сесій Залеліївської
і Юр'ївської сільрад, які вирішили призупинити роботу двох
загальноосвітніх шкіл I-II ступенів, де загалом навчаються 108
дітей.
Прокуратура встановила, що сільські ради ухвалили рішення з
перевищенням повноважень.
«Крім того, сільські школи значно віддалені від найближчих
навчальних закладів району, призупинення роботи шкіл може
призвести до порушень конституційних прав дітей на освіту, а
також до скорочення робочих місць вчителів та інших працівників
навчальних закладів», - заявили в прокуратурі.
Незаконними рішення про закриття двох шкіл визнав Царичанський районний суд.
Наразі в сільських школах, які були закриті, готуються до початку роботи пришкільних оздоровчих таборів.
Раніше у відділі освіти Царичанської райдержадміністрації заявляли, що через брак бюджетних коштів у 2015-2016 навчальному році 4 із 17 шкіл району можуть призупинити роботу.
Посадовці зазначали: якщо не закрити малокомплектних шкіл,
де у класах по 5-6 учнів, а деяких класів взагалі немає, то вже у
жовтні вчителям усього району буде нічим платити зарплату. Це
викликало критику з боку громадських об'єднань освітян, які заявили: жоден заклад освіти в області не може припинити існування
без громадських слухань та згоди батьківських комітетів.
Сайт «Дніпроград», 8 червня 2015 року

газети Джон Стюдер розповів таке:
«Наша газета – щотижнева, яка виходить
англійською та іспанською мовами, а центральний
офіс знаходиться в Ньйю-Йорку… Ми підтримали
рух Майдану в Україні, який захищає незалежність
України. Ми хочемо продовжувати інформувати
наших читачів і робітників в інших країнах про
умови, в яких знаходяться робітники в Україні,
про ваші намагання захистити
робочі права. І ми хочемо передати ваші історії до наших читачів.
Люди, які дописують в цю газету,
більшою мірою є працівниками
заводів, фабрик. Дуже мало людей із тих, що працюють безпосередньо в газеті». Джон розповів,
що працював на металургійному
заводі в Чикаго і також - на
залізниці в Чикаго. Штат газети
– шість чоловік. Френк був шахтарем у Пенсильванії і працівником
м’ясокомбінату в Айові, Катарина;
працювала на шахті з видобутку
залізної руди у Швеції, а зараз
працює у Великобританії на заводі,
що виробляє печиво.
Гості розповіли, що це вже третій
їхній візит в Україну. Бо «мали
можливість приїхати в Україну у
березні минулого року (коли був
Майдан), потім – у червні минулого
року і тепер – у червні нинішнього.
Протягом усіх візитів в Україну
американські журналісти, зокрема, зустрілися з Мустафою
ДЖЕМІЛЄВИМ, Михайло ВОЛИНЦЕМ та з іншими активими громадянами України, їздили в Чорнобиль, а також – у місто Славутич,
зустрічалися з працівниками на
Чорнобильській АЕС…
Сергій ЗІНЧЕНКО.
НА СВІТЛИНАХ: під час зустрічі
в кафе «Сад» у Кривому Розі.
Фото автора.

Працівниця ПАТ «ПівнГЗК» виграла суд
Тернівський районний суд
Кривого Рогу 20 квітня 2015
року закінчив розгляд цивільної
справи за позовом Наталії Горобець до ПАТ «Північний гірничозбагачувальний комбінат» про
визнання незаконними та скасування заходів дисциплінарного
стягнення, ухваливши рішення
на користь робітниці, яка є
профспілковим активістом та
членом Криворізької міської
організації Незалежної
профспілки гірників України
(НПГУ).
У судовому засіданні свої
інтереси відстоювали сама
Наталія Горобець, а також
директор ТОВ «Юридична
компанія «Твій правовий захист»
Олександр Мотуз. Останній і
розповів про перебіг подій.
«Крім мене, інтереси Наталії
Горобець у суді відстоював представник Криворізької міської
організації НПГУ Віктор Онучка,
з яким ми спільними зусиллями довели протиправність дій
адміністрації ПАТ «ПівнГЗК» стосовно працівниці-дозувальниці,
- пояснив Олександр Мотуз. Профспілкові активісти на чолі
з головою первинного осередку
НПГУ ПАТ «Євраз Суха Балка»
Олександром Бондарем та
очільником міської організації
НПГУ Юрієм Самойловим теж
були на засіданні суду, забезпе-

чуючи належну підтримку своїй
колезі».
Наталія Горобець оскаржила дії свого роботодавця ПАТ
«ПівнГЗК» щодо притягнення
її до відповідальності – оголошення догани та позбавлення
премії.
Покарали робітницю за те,
що вона, виконуючи обов’язки
дозувальниці та контролюючи
рух конвеєрної стрічки, відійшла
від неї на п’ять метрів і зайшла до кімнати короткочасного
відпочинку зігрітися (працювала жінка у холодну пору доби
(вночі), у неопалюваному цеху
та ще й без покрівлі).
Представник роботодавця із
юридичного відділу ПАТ уже в
судовому засіданні стверджувала, що працівниця не має права
відвідувати кімнату короткочасного відпочинку, бо вона мовляв
не може вважатися елементом
робочого місця дозувальника.
Щоправда при цьому не зазначила, де саме розташовується
робоче місце Горобець та не
вказала його межі. Наталія Горобець наполягала на тому,
що її робочим місцем є вся
територія розташування
конвеєра з кімнатою короткочасного відпочинку включно.
І облаштована вона саме для
того, щоб працівники могли у
ній відпочивати й зігріватися,

бо простояти всю 12-годинну
нічну зміну біля конвеєра, та ще
й жінці, просто неможливо.
Роботодавець однак не
вважає, що працівниця має таке
право. Він стверджує, що для
того, аби відійти на п’ять метрів
від конвеєра, дозувальниця
має подзвонити по мобільному
телефону (користування ним
заборонено інструкцією з охорони праці – авт.) і запитати у
майстра дозволу. Якщо ж він
його не надасть або з ним не
вдасться встановити зв’язку,
треба всю зміну незворушно
стояти на місці.
«На засіданнях у суді було
встановлено цікаві факти, продовжує Олександр Мотуз.
- Виявляється, Наталія Горобець разом зі своєю колегою
Наталією Карачовою (вона теж
подала позов до суду – авт.)
з восьмої години вечора до
четвертої години ранку за розпорядженням майстра Андрія
Стеблія під дощем виконували надто важку, непритаманну
їхній професії роботу – прибирали просип. Саме повернувшись із виконання цього
наряду, жінки й вирішили перевести дух та хоч трохи зігрітися,
а керівництво за це притягнуло
їх до відповідальності. Варто
відзначити, що інструкція з охорони праці дозувальника, яка

діє на підприємстві, зобов’язує
працівників самостійно стежити за своїм станом: не носити
мокрий одяг та не переохолоджуватися, що й робили жінкипрацівниці – забезпечили свій
обігрів після виконання важкого
завдання під дощем із лопатами у руках. Однак роботодавець на свою ж інструкцію не
зважає, прикриваючись вигаданими формальностями: мовляв
перед тим, як відійти на п’ять
метрів від конвеєра, треба було
подзвонити майстру. Виходить:
дві хвилини перебування дозувальниць у кімнаті короткочасного відпочинку могли б
зашкодити роботі конвеєра,
а залишення його без нагляду на вісім годин, коли жінок
відправили працювати з лопатами під дощем, а потім ще на
чотири години, поки вимагали
від них пояснювальних записок
та ще й такого змісту, який би
задовольнив роботодавця, ні.
Крім того, як виявилось у
суді, на підприємстві вже давно діє розпорядження №30
від 31 січня 2013 року, яким
встановлено порядок дій щодо
запобігання простудним захворюванням та визначено
право працівників на обігрів.
Найбільше обурює те, що на
підприємстві «для галочки» видали таке розпорядження, але

не довели його до працівників
та й від суду намагалися приховати. Про наявність документа стало відомо виключно завдяки листуванню інспектора
з охорони праці НПГУ Віктора
Онучки з Криворізьким
гірничопромисловим
територіальним управлінням
Держгірпромнагляду.
Розсмішило присутніх у залі
засідання те, що юрист ПАТ
«ПівнГЗК» надала суду свої
письмові пояснення по справі,
де цитувала покази одного зі свідків – працівника ПАТ
«ПівнГЗК», у допиті якого суд
відмовив. Виходить, ще до того,
як суд вирішив питання про
доцільність чи недоцільність
заслуховування свідка, у ПАТ
уже були впевнені, що того допитають, і знали, які свідчення
він надасть.
Нагадаю, що Наталія Горобець не єдина, кого незаконно
притягнув до відповідальності
роботодавець. Аналогічна справа за позовом її колеги Наталії
Карачової теж зараз перебуває
у провадженні Тернівського
районного суду міста Кривого
Рогу. Але вона ще не розглянута».
Олег ПАВЛОВ,
редактор газети «Наш век».
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Для кого зацвіте «Укроп»?
Серед численного різномаїття
українських політичних
партій є і сили, поява яких
досі не формалізована, проте очікується багатьма з
нетерпінням. Зокрема, йдеться
про політичну силу «Укроп», яка
скоро пустить перші паростки.
Про формалізацію політичної
сили, за якою можна буде легко
розрізнити Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО, заговорили одразу після
його відставки з посади голови

Дніпропетровської ОДА. Проте Ігор Валерійович продовжує
насолоджуватися женевськими краєвидами, а «Укроп»
залишається на рівні насіння. У
будь-якому разі, так видається
на перший погляд.
Втім, команда КОЛОМОЙСЬК О ГО , п о п р и в і д с у т н і с т ь
формалізації, живе вельми активним політичним життям, хоча
й в індивідуальному розряді. Борис ФІЛАТОВ дає різноманітні
коментарі з позицій людини,
що бачила життя. Геннадій
КОРБАН вирішив поборотися у
Чернігові з Сергієм БЕРЕЗЕНКОМ за мажоритарний мандат, який дозволить Геннадію
Олеговичу набути новий досвід
у злиттях та поглинаннях. Володимир ПАРАСЮК енергійно
та здебільшого беззмістовно
коментує політичний процес.
Одна з особливостей «Укропу»
полягає в наявності у політичної

сили кадрового резерву навіть
без оголошення про її утворення. Сьогодні навряд чи хтось
напевне може сказати, хто саме
буде провідними паростками
нової партії з рослинною назвою та хижацькими повадками.
Проте цілком зрозуміла її електоральна база – російськомовні
українські патріоти, які довгий
час були не в тренді вітчизняної
політики. Революція Гідності та

війна змінили ситуацію, продемонструвавши, що говорити
про любов до України можна
не лише українською. Втім, це
не означає, що амбітні новачки не спробують максимально
розширити власну електоральну базу за рахунок мешканців
інших великих міст. Ось тут
починається найцікавіше,
оскільки для «Укропу» деякі
успіхи носитимуть принциповий характер. Зокрема, їм важливо не просто перемогти на
Дніпропетровщині, але й завдати політичної поразки клану ВІЛКУЛІВ у Кривому Розі. В
іншому разі впевнений виступ
«Опозиційного блоку» у областях Сходу та Півдня на дострокових парламентських виборах
буде складно пояснити виключно підступами з боку Банкової.
Нагадаю, що з президентом
«укропи» мають апріорі складні
відносини, покращувати які не

збираються, швидше, навпаки –
воліли б говорити з ПОРОШЕНКОМ мовою ультиматумів. Тому
після оголошення про вибори у
205 окрузі в Чернігові там почнеться зразково-показове протистояння двох команд, у яких
бракує швидше не ресурсів, а
моральних обмежень. Цікаво,
як на це реагуватиме Центрвиборчком, голову якого, Михайла ОХЕНДОВСЬКОГО, команда КОЛОМОЙСЬКОГО півроку
тому «потішила» неприємними
натяками.
Стрімкий розвиток політичних
подій та масштабна криза у
практично всіх сферах життя українського суспільства
відкривають для «Укропу»
непогані можливості. Рейтингове піке «Народного фронту»
надихає «пташенят КОЛОМОЙСЬКОГО», як і мозаїчний
характер пропрезидентської
партії. Не думаю, що у базових
регіонах «укропи» відмовляться
від «регіональної» спадщини.
Цікаво, як будуть вибудовувати відносини «Укроп» та
«Самопоміч», які, як подейкують,
мають одного бенефіціара.
На перший погляд, «Укроп»
повинен стрімко зійти, адже
має у розпорядженні фінансові
та медійні «добрива», що,
як неодноразово доводила
практика, спроможні творити
дива навіть зі новоствореними політичними проектами.
Однак не варто забувати, що
попередні епізоди життя допомогли «селекціонерам» «Укропу» набути численних впливових опонентів, які не відчувають
пієтету перед амбітними новачками. Тому ставка виключно на медійні та фінансові
інструменти для швидкостиглої
політичної сили може обернутися серйозним розчаруванням у
ній виборців.
Євген МАГДА,
Перший Український,
28 травня 2015 року
http://ua1.com.ua/
publications/dlya-kogozacvite-ukrop-3137.html

Факт бездіяльності та незаконних дій
посадових осіб Центрально-Міського відділу
державної виконавчої служби доведено
(Закінчення. Початок на 1 стор.)
Відповідно до ч. 1 ст. 14 ЦПК України, судові
рішення, що набрали законної сили обов’язкові
для всіх органів державної влади і органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ, організацій, посадових чи службових осіб та громадян і підлягають виконанню
по всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, - і за її межами.
Згідно зі ст. 2 Закону України «Про виконавче
провадження», примусове виконання рішень
покладається на державну виконавчу службу,
яка входить до системи органів Міністерства
юстиції України.
Відповідно до ч. 1 ст. 6 цього ж Закону, державний виконавець зобов’язаний використовувати надані йому права відповідно до закону і не
допускати у своїй діяльності порушення прав та
законних інтересів фізичних і юридичних осіб.
Як убачається із матеріалів справи, під час
здійснення виконавчого провадження по виконанню рішення суду по справі за № 2/17/11,
державний виконавець СІГАЙ А. О. формально
дотримувалась вимог ст. ст. 25, 27, 75 Закону
України «Про виконавче провадження», про що
правильно зазначено судом першої інстанції в
оскаржуваній ухвалі.
Так, дослідивши матеріали виконавчого про-
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вадження, судом встановлено, що про постанови щодо відкриття виконавчого провадження
боржники дізналися лише 08 квітня 2014 року
та 17 квітня 2014 року, тобто виконавець проводила виконавчі дії, про які боржники не були
повідомлені.
Незважаючи на зазначення в рішенні суду
обов’язку ТОВ «Центрпромінвест», ТОВ
«Центрсервіс» та ТОВ «Фалбі» провести
будівельні роботи, державний виконавець не
з’ясувала у боржника, які дії проводили вони з виконання даного рішення, чи був складений ними
проект, чи узгоджувався проект з відповідними
організаціями, чи перенесені витяжні шахти
для викиду повітря із прибудови до будинку №
1 по вул. Пушкіна на верхній поверх будинку,
яким чином вони мають намір провести дії по
звукоізоляції вікон квартири № 6 будинку № 1 по
вул. Пушкіна в Кривому Розі, де проживає КРОЧА
М. В. із сім’єю…
…Встановивши, що начальник ВДВС НОСАЧ
П. Г., отримавши звернення стягувача, лише надав йому відповідь про те, що державним виконавцем виконавчі дії СІГАЙ А. О. здійснювалися у
відповідності з законом, при цьому не перевірив
своєчасність, правильність та повноту виконання
рішення суду державним виконавцем, суд першої
інстанції обґрунтовано визнав незаконною його
бездіяльність».
Микола КОРОБКО,
представник інтересів М. В. КРОЧІ в суді
з червня 2012 року
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Календар Криворіжжя
на червень

Ми продовжуємо публікувати матеріали з довідника
у вигляді брошури під назвою «Криворіжжя: календар пам’ятних дат і подій на 2015 рік».
У передмові до цього видання укладач довідника Ірина
СТЕБЛИНА, провідний працівник Кривоорізького історикокраєзнавчого музею, зокрема, зазначає наступне:
«За останні десятиліття до наукового обігу місцевими
краєзнавцями введено велику кількість невідомих історичних
фактів. Проте левова частка їх опублікована в малотиражних
і спеціалізованих виданнях, не завжди доступних широкому
читацькому загалу.
Для максимального полегшення пошуку інформації з минулого Кривбасу складено пропонований довідник. Його ідея зводиться до лаконічного й максимально точного викладення подій
або історичних фактів. Звичайно, неможливо було зібрати весь
масив фактичного матеріалу, і таке завдання й не ставилося…
Хронологічний матеріал скомпоновано за принципом календаря, дати подаються за роками, кратними п’яти. Не досить точно датовані події вміщено наприкінці хронологічного ряду, який
стосується відповідного місяця або року. Події, що сталися одночасно, подаються під однією датою за алфавітним принципом…
Усі дані подані за джерелами, які були в наявності в укладача,
що допускає можливі неточності. При виявленні помилок у датах просимо з поправками звертатися за адресою: м. Кривий
Ріг, вул. Каунаська, 16а або за телефоном 90-28-12».
1 – 1940 р. – повідомлено, що на вулицях і навколо будинку
шахти «Більшовик» висаджено 2 тисячі дерев.
1- 1995 р. – в Кривлму Розі з’явився сотовий зв‘язок.
2-3- 1965 р. – в Кривому Розі відбулася Всесоюзна науковотехнічна конференція збагачувальників та агломератників з
питань підвищення якості залізних і марганцевих концентратів
і агломерату.
3- 1925 р. – ВУЦВК прийняв постанову «Про ліквідацію
губерній і перехід на триступеневу систему управління», на
підставі якої з 1 серпня 1925 року ліквідовувалася Катеринославська губернія, а з 15 червня Криворізький округ офіційно
виділявся в самостійну адміністративну одиницю.
7- 1985 р. – гірники Кривбасу відправили металургам Чехословаччини 300 мільйонів тонн залізної руди.
8 – 1940 р. – за рішенням «Головруди» в Кривому Розі
відкрито дослідну станцію з випробування вибухових речовин
(керівник – інженер КРИВОРУЧКО).
12 – 1905 р. – на рудниках «Дубова Балка», Шмаковському,
Ростковському, Новоросійському пройшли погроми лавок і
магазинів. Похід на Кривий Ріг був зупинений сильним дощем
і прибулими казаками.
14 – 1940 р. – прийнято постанову про введення нових,
більш жорстких, правил риболовлі в межах Криворізької
міськради. Мінімальний штраф за порушення збільшився до
100 карбованців, увязнення – до 1 місяця.
20 – 1930 р. – президія окружного виконкому ухвалила
рішення про організацію в Кривому Розі краєзнавчого музею
з чотирма відділами: природничий, історико-культурний,
історико-революційний, народного господарства та
соціалістичного будівництва.
20 – 1990 р. – Президія Верховної Ради УРСР прийняла
постанову про недоцільність віднесення м. Кривого Рогу до
категорії міст Республіканського підпорядкування.
22 – 1950 р. – в парку ім. газети «Правда» відкрито літній
кінотеатр із залом на 300 місць.
23 – 1935 р. – створено Науково-дослідний інститут гігієни
праці та профзахворювань.
25 – 1995 р. – полвідомлено, що криворізький краєзнавець
і мандрівник А. КРИВОБОЧЕНКО передав до Криворізького
історико-краєзнавчого музею зуб мамонта.
26 – 1990 р. – у Катеринославі помер О.М.ПОЛЬ.
27 – 1940 р. – опубліковано Указ Президії Верховної Ради
СРСР «Про перехід на 8-годинний робочий день, на семиденний робочий тиждень і про заборону самовільного уходу
робітників і службовців з підприємств і установ, який завершив
повну мілітаризацію економіки Кривбасу.
27 – 1995 р. – повідомлено, що Інгулецький хлібозавод почав
випускати нові сорти хліба.
29 – 1995 р. – повідомлено про презентацію філії
Міжнародного інституту управління, бізнесу і права в Кривому Розі.
30 – 1965 р. – з оцінкою «добре» підписано акт про здачу в
експлуатацію Інгулецького ГЗК.
Червень 1770 р. – через Кривий Ріг проїздив відомий астроном Х.І.ЕЙЛЕР, який направлявся з Єлисаветградської фортеці
на острів Хортицю для спостереження за проходженням Венери через диск Сонця.
Червень 1925 р. – до Кривого Рогу прибула група геологів
від Геологічного комітету СРСР на чолі з М.І. СВІТАЛЬСЬКИМ
для складання детальної геологічної карти Кривбасу.
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