
     

 

 

 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ТРИДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ 

ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 17 липня 2015року             № 522 

смт. Голованівськ 

 

Про звернення депутатів Голованівської  

районної  ради до Президента України та  

Кабінету Міністрів України щодо ситуації навколо  

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» 

 

 

З метою захисту прав та законних інтересів  працівників ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат», підтримки діяльності підприємства на 

території району, реагування на протидію законній діяльності ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат», керуючись  статтею 43 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити  Звернення   депутатів Голованівської районної ради до 

Президента України та Кабінету Міністрів України  щодо  ситуації на ТОВ 

«Побужський феронікелевий комбінат» (додається). 

 

2. Доручити голові районної ради надіслати текст Звернення депутатів 

Голованівської районної  ради до Президента України та Кабінету Міністрів 

України з клопотанням щодо його підтримки. 

 

 

 

Голова районної ради                 О.Чушкін  

 

 

 

 

 

 



ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України, Кабінету Міністрів України  

щодо ситуації навколо ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» 

 

Ми, депутати Голованівської районної ради VІ скликання стурбовані ситуацією 

навколо подій, які відбулись 11 червня 2015року  на ТОВ «Побужський 

феронікелевий завод». 

 

Так, 11 червня 2015року  групою невідомих озброєних осіб здійснена спроба 

увійти на територію комбінату, застосувавши насильницькі дії  до 

співробітників.   

 

Працівники заводу самостійно стали на захист підприємства, але найбільше 

вразило громаду застосування нападаючою стороною вогнепальної зброї. 

 

В той час, коли Україна декларує європейські стандарти життя, на 

законодавчому рівні захищає право на приватну власність, створює 

привабливий інвестиційний клімат, таким ганебним явищам як рейдерство та 

економічний бандитизм не місце в цивілізованому суспільстві. 

 

ТОВ «Побужський феронікелевий комбінат» є місто утворюючим 

підприємством з 2 тисячами працюючих і яке сплачує до бюджетів усіх рівнів 

щомісячні надходження. Працюють соціальні програми та програми 

заохочення не лише працівникам комбінату, а й селища металургів в цілому. 

 

У 1996 році колектив працівників комбінату вже пережив стресову ситуацію, 

коли було зупинено виробництво і тисячі людей залишились без роботи та 

засобів до існування. Селище завмирало. Лише завдяки наполегливості та 

ініціативності самих металургів на виробництво було залучено інвесторів, які 

вдихнули в комбінат нове життя. Зупинка такого підприємства неминуче 

призведе до соціальної напруги. 

 

Підтримуємо звернення трудового колективу комбінату, і просимо вас 

розібратися в ситуації, що склалася навколо Побужського феронікелевого 

комбінату. 

 

СХВАЛЕНО 

Рішення Голованівської районної ради 

17 липня 2015року № 522 

 


