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Шановний Миколо Михайловичу!

Першого березня на прес-конференції  Ви поскаржились на зіпсований з 
ранку настрій. Винуватцями стали робітники і представники профспілки ВАТ “ХБК.”

Ваш  гнів  викликали  останні,  які,  з  Ваших  слів,  грабували  підприємство 
разом з власниками: «Тисячі тон обладнання вивозились роками, а вони нічого не 
робили! А тепер просять допомоги!» ( стаття в газеті «Вгору» за 3 березня 2011 р.)

Профспілковий комітет ВАТ «ХБК» вимагає вибачення та спростування цієї 
заяви в засобах масової інформації. Якщо  17 березня не буде спростування цієї 
заяви, профспілковий комітет змушений буде  звернутись до суду .

Надаємо  частину  переліку  заяв  до  владних  органів  про  знищення 
власниками   та  посадовими  особами  ВАТ  «ХБК»,   перелік  відеоматеріалів  та 
фотографій, які в разі потреби будуть надані до суду:

Генеральна прокуратура:
• Відкрите звернення працівників ВАТ “ХБК” від лютого 2006 р;
• Звернення  в.о.  Голови  ПК  ВАТ  ”ХБК”  від  лютого  2006  року  щодо 

заборгованості по заробітній платі, невиконання інвестзобов’язань;
• Депутатський  запит  про  необхідність  негайного  реагування  з  метою 

запобігання загрозі національній безпеці України в економічній сфері через 
істотне  скорочення  внутрішнього  валового  продукту  шляхом  знищення 
стратегічних підприємств текстильної галузі від 23.02.2006 р;

• Звернення голови профспілкового комітету ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 
22.06.2007 р. за №39-7\34 щодо розслідування подій пов’язаних з розливом 
ртуті;

• Звернення заступника голови ПК ВАТ “ХБК” Маменко В.І. від 27.07.2007 р. 
за №39-7\42  щодо вивозу обладнання з ВАТ “ХБК”;
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• Телеграма  в.о.  Голови  ПК  ВАТ  “ХБК”  від  21.08.2006  р.  щодо  вивозу 
обладнання з ВАТ “ХБК”;

• Звернення  ПК ВАТ “ХБК” та трудового колективу від 15.08.2006 р. за №39-
7\114 щодо знищення ВАТ “ХБК”;

• Лист  заступника  голови  ФДМУ  Потімкова  О.Ю.  від  10.08.2006  р.  щодо 
невиконання інвестзобов’язань власником ВАТ “ХБК”;

• Лист в.о. Голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 20.09.2006 р. за №39-
7\122 щодо фактів процесуальних порушень порядку ведення досудового 
слідства  карної справи по ВАТ “ХБК”;

• Телеграма в.о. Голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 06.2006 р. щодо 
прийняття мір по зупиненню незаконних фінансових операцій Кропиви О.А. 
та  арбітражного  керуючого  Соляника  О.О.  по  знищенню  стратегічного 
підприємства ВАТ ”ХБК”;

• Телеграма-звернення  профспілкового  комітету  ВАТ  “ХБК”  від  січня  2008 
року  щодо  бездіяльності  прокурора  Херсонської  обл.  Чернікова  В.Ю.  по 
припиненню протиправних дій посадових осіб ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 20.06.2009 р. за № 39-
7\133 щодо запобігання остаточному руйнуванню ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 17.07.2009 р. за № 39-
7\139 щодо вжиття заходів прокурорського реагування  на протиправні  дії 
керівництва ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 30.07.2009 р. за №39-
7\143 щодо вжиття заходів з метою недопущення порушень законодавства з 
боку керівництва ВАТ “ХБК”;

• Звернення  робітниці  ВАТ  “ХБК”  Сьомченко  Л.Б.  від  07.08  р.  щодо 
формального  підходу  заступника  обласного  прокурора  на  заяву  про 
розкрадання ВАТ “ХБК”;

• Звернення  народного  депутата  України  голови  Федерації  профспілок 
України  Хара  В.Г.  від  09.12.2009  р.  за  №04-35\30-510  щодо  порушення 
конституційних прав працівників на ВАТ “ХБК”;

Прокуратура області:

• Заява голови профспілкового комітету Мельникової Л.О. від 06.07.2005 р. за 
№39-7/32 про невиконання інвестзобов’язань;

• Заява голови проф. комітету Мельникової Л.О. від 06.09.2005 р. за №39-7/50 
про неправомірне встановлення колективної відповідальності;

• Звернення працівників ВАТ «ХБК» від 06.12.2005 р. про  руйнування ВАТ 
«ХБК»;

• Відкрите звернення працівників ВАТ «ХБК» про недопущення знищення ВАТ 
«ХБК», лютий 2006 р;

• Заява  працівників  ВАТ  «ХБК»  від  30.03.2006  р.  про  вивіз  обладнання 
холодильної станції;

• Вимоги колективу ВАТ «ХБК» від 25.04.2006 р. за №39-7/95 про висунення 
звинувачення посадовим особам, винним в невиплаті  заробітної плати та 
укладенні угоди по 120 млн. грн. та протиправних діях посадових осіб ВАТ 
«ХБК»;

• Заява  представника   працівників   ВАТ  «ХБК»  Стебельської  К.І.  від 
02.06.2006 р. про вивіз прядильно-ткацького обладнання;

• Звернення в.о. голови профспілкового комітету ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. 
від 19.10.2006 р.;
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• Заява представника трудового колективу Маменко В.І. від 18.07.2006 р.  про 
відповідь начальника ХВПМ УПМ ДПА у Херсонській обл. К.В.Курилович;

• Заява  представника  трудового  колективу  ВАТ  «ХБК»  Маменко  В.  І.  від 
28.07.2006 р. про вивіз прядильного обладнання;

• Заява представника трудового колективу Маменко В.І. від 03.08.2006 р. про 
вивіз обладнання з ВАТ «ХБК»;

• Заява в.о голови профспілкового комітету ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 
10.08.2006 р. про вивіз обладнання з ВАТ «ХБК»;

• Заява в.о. голови ПК  ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 23.08.2006 р. за №39-
7\17 про вивіз обладнання з ВАТ «ХБК»;

• Заява в.о. голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 08.08.2006 року  про 
вивіз обладнання ВАТ «ХБК»;

• Лист голови Хнрсонської  обласної  міжгалузевої  ради профспілок Лазника 
П.І. від 30.08.2006 р.  за №02-23-116 про притягнення  в. о голови правління 
Боєва В.Л. до кримінальної відповідальності ;

• Лист в.о. голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 20.09.2006 р. за №39-
7\125  про  прийняття  запобіжних  заходів  до  організаторів  і  виконавців 
безладу та знищення комбінату;

• Звернення в.о. голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 25.09.2006 р. за 
№39-7\127 про попередження злочину;

• Заява в.о. голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 03.11.2006 р. про вступ 
прокуратури в судовий процес по відчуженню активів ВАТ «ХБК» в захист 
інтересів ФДМУ та трудового колективу;

• Заява  представників  трудового  колективу  ВАТ  «ХБК»  Маменко  В.І.  та 
Стебельської К.І. від 30.11.2006 р. про забезпечення охорони підготовленого 
до  вивозу  фарбувального  обладнання  та  інших  виробничих  потужностей 
підприємства Державною службою охорони;

• Звернення представників трудового колективу Маменко В.І. та Стебельської 
К.І. від 04.12.2006 р. про прийняття мір прокурорського реагування;

• Звернення представників трудового колективу ВАТ «ХБК» Маменко В.І. та 
Стебельської  К.І.  про прийняття мір прокурорського  реагування  до члена 
наглядової ради ВАТ «ХБК»;

• Заява Маменко В.І. від 14.05.2007 р. про перевірку фактів неправомірного 
відчуження нежилої будівлі по вул. Чорноморська, 8-а в м. Херсоні;

• Заява  Стебельської  К.І.  від  11.06.2007  р.  про  неправомірні  дії  голови 
правління Гамбаряна А.В;

• Звернення голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 22.06.2007 р. за №39-
7\34  про  прийняття  мір,  передбачених  законодавством,  спрямованих  на 
врятування ВАТ «ХБК»;

• Заява  зам.  Голови  ПК  ВАТ  «ХБК»  Маменко  В.І.  про  масовий  вивіз 
обладнання 2-ї фабрики від 27.06.2007 р. за № 39-7\42;

• Звернення  голови  національної  служби  посередництва  і  примирення 
О.Окіса від 03.07.2007 р. щодо порушень законодавства на ВАТ «ХБК» за 
№10-01\01-26\02-104;

• Заява голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 13.07 2007 р. про захист 
прав,  честі та гідності;

• Скарга колективу працівників ВАТ «ХБК» від 31.07.2007 р. про невиконання 
рішення суду;

• Заява  робітниці  ВАТ  «ХБК»  Франкевич  В.В.  від  13.09.2007  р.  про 
неправомірні дії посадовців ВАТ «ХБК»;
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• Звернення голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 19.03.2009 р. за № 39-
7\110  про вжиття заходів прокурорського реагування  щодо неправомірних 
дій  керівництва ВАТ «ХБК»;

• Звернення  голови  ПК  ВАТ  «ХБК»  Фальченко  Л.С.  щодо  вжиття  заходів 
прокурорського реагування стосовно термінів виплати заробітної плати від 
17.07.2009 р. за №39-7\139;

• Звернення  робітниці  ВАТ «ХБК» Сьомченко Л.Б.  від  07.08.2009 р.  щодо 
неправомірних дій посадових осіб ВАТ «ХБК»;

• Лист  голови  ПК  ВАТ  «ХБК»  Фальченко  Л.С.  від  15.10.2009  р.  про 
направлення в прокуратуру області  постанов про арешт майна боржника та 
оголошення заборони на його відчуження за №39-7\156;

• Звернення голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. від 12.10.2009 р. за №39-
7\156   щодо дій посадової особи Гамбаряна А.В. при відчуженні майна ВАТ 
«ХБК»;

• Заява   голови  ПК  ВАТ  «ХБК»  Фальченко  Л.С.  та  заступника  голови  ПК 
Маменко В.І. від 24.11.2009 р. на прийом до прокурора області № 39-7\159;

• Заява голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. та Маменко В. І. на прийом до 
прокурора області від 01.12.2009 р. за №39-7\160;

• Заява голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. та Маменко В.І. від 08.12.2009 
р. на прийом до прокурора області;

• Заява голови ПК ВАТ «ХБК» Фальченко Л.С. та Маменко В.І від 15.12.2009 
р. на прийом до прокурора області за № 39-7\163;

• Заява голови ПК ВАТ»ХБК» Фальченко Л.С. та Маменко В.І. від 12.01.2010 
р. на прийом до прокурора області за № 39-7\165;

• Заява  Маменко  В.І.  від  29.11.2010  р.  щодо  перевірки  законності   дій 
посадових осіб ВАТ «ХБК»;

• Заява  Марінченко  В.В.  від  29.11.2010  р.  щодо  перевірки  законності  дій 
посадових осіб ВАТ «ХБК»;

• Звернення  голови  ПК  ВАТ «ХБК» Фальченко  Л.С.  та  Маменко  В.І.  щодо 
негайної зустрічі з прокурором області Свіденко К.Б. з метою обговорення 
ситуації на ВАТ «ХБК»  від 11.02.2011 р;

• Докази про вивід активів ВАТ «ХБК», надані 14.02.2011 р. прокурору області 
Свіденко К.Б;

• Заява трудового колективу ВАТ «ХБК» від 18.02.2011 р. щодо остаточного 
знищення ВАТ «ХБК».

  
Служба безпеки України:

• Звернення працівників ВАТ “ХБК” від 06.12.05 р. щодо знищення ВАТ “ХБК” 
на металобрухт;

• Відкрите звернення працівників ВАТ “ХБК” від лютого 2006 р. щодо вжиття 
заходів, спрямованих на реальне покращення ситуації на ВАТ “ХБК”, захист 
інтересів держави, суспільства, працівників та акціонерів ВАТ “ХБК”;

• Заява працівників ВАТ “ХБК” від 30.03.2006 року щодо вивозу обладнання 
холодильної станції;

• Заява  представника  трудового  колективу  Маменко  В.І.  про  порушення 
кримінальної справи від 14.03.2006 року в зв’язку з загрозою існуванню ВАТ 
“ХБК”;

• Звернення в.о. голови ПК 2-ї прядильно-ткацької фабрики Маменко В.І. від 
20.09.2006 року щодо знищення ВАТ “ХБК” як стратегічно важливого для 
економіки і безпеки держави підприємства;
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• Звернення  голови  Херсонської  обласної  міжгалузевої  ради  профспілок 
Лазника П.І.,  голови обласної галузевої ради профспілок Макаренко О.М., 
голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 19.12.2006 року за №01-23-174  про 
вжиття негайних заходів щодо припинення неправомірних дій керівництва 
ВАТ “ХБК”;

• Звернення  голови  ПК  ВАТ  “ХБК”  та  членів  трудового  колективу  від 
22.06.2007  року  за  №39-7\34  щодо  прийняття  мір,  спрямованих  на 
розслідування подій, пов’язаних з розливом ртуті на ВАТ “ХБК”;

• Звернення заступника голови ПК ВАТ “ХБК” Маменко В.І. від 27.06.2007 року 
за №39-7\42 щодо масового вивозу обладнання 2-ї фабрики;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 20.06.2009 року щодо 
запобігання остаточному руйнуванню ВАТ “ХБК”.

В Державну обласну адміністрацію:

• Звернення  розпорядника майна ВАТ “ХБК”  Соляника О.О.  від  14.02.2005 
року  щодо  припинення  протиправних  дій  посадових  осіб  ВАТ  “ХБК”, 
співробітників  Державної  виконавчої  служби  Херсонського  обласного 
управління  юстиції;

• Звернення працівників ВАТ “ХБК” від 06.12.2005 року щодо знищення ВАТ 
“ХБК” на металобрухт;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Мельникової Л.О. від 09.09.2005 року щодо 
знищення ВАТ “ХБК” та невиконання інвестзобов’язань;

• Лист  заступника  генерального  прокурора  України  Корнякової  Т.В.  щодо 
ситуації, яка склалася на ВАТ “ХБК” від 15.08.2006 року за № 07\2\2-9854-02;

• Звернення  голови  ПК  ВАТ  “ХБК”  Фальченко  Л.С.  від  12.2006  року  щодо 
недопущення руйнування ВАТ “ХБК”;

• Звернення  голови  ПК  ВАТ  “ХБК”  Фальченко  Л.С.  та  членів  трудового 
колективу   від  22.06.2007  року  за  №  39-7\34  щодо  розслідування  подій, 
пов’язаних з розливом ртуті на ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 06.11.2008 року за №39-
7\91 щодо ситуації на ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 11.12.2008 року за №39-
7/89 щодо заборгованості по заробітній платі;

• Звернення голови Херсонської обласної організації працівників текстильної 
та легкої промисловості Макаренко О.М. від 13.07.2010 року за № 01-9\48 
щодо прийому представників профспілки і трудових колективів ВАТ ”ХБК” і 
ЗАТ “Красень”.

В господарський суд та інші суди:

• Звернення  трудового  колективу  ВАТ  “ХБК”  від  09.03.2006  року  щодо  дій 
судді господарського суду Херсонської області Пінтеліної Т.Г.;

• Вимоги   трудового  колективу  ВАТ  “ХБК”   від  25.04.2006  року  щодо 
припинення знущання суддями  над робітниками ВАТ “ХБК”;

• Вимоги трудового колективу ВАТ “ХБК” від 25.04.2006 року;
• Заява в.о.  голови ПК ВАТ “ХБК”  Фальченко Л.С.  від 09.08.2006 року про 

вивіз обладнання ВАТ “ХБК”;
• Звернення в.о. Голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 20.09.2006 року за 

№39-7/124  щодо  пояснення,  які  міри  контролю  проводились  за  час 
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виконання службових обов’язків арбітражних керуючих ВАТ “ХБК” Соляника 
О.О, та Гонтарь Н.Б;

• Звернення в.о. голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 13.10.2006 року за 
№ 39-7\132 щодо представництва ВАТ “ХБК” в суді;

• Звернення в.о. голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 17.10.2006 року за 
№ 39-7\133 щодо представництва ВАТ “ХБК” в судах;

• Телеграма голови ПК ВАТ ”ХБК” Фальченко Л.С. від 06.12.2006 року щодо 
прийняття  належних  заходів  на  попередження  прийняття  незаконних 
рішень;

• Заява  в.о.  голови  ПК  ВАТ  “ХБК”  Фальченко  Л.С.  та  членів  трудового 
колективу від 01.11.2006 року про  надання інформації щодо врегулювання 
проблем по ВАТ “ХБК”;  

• Заява  представників  трудового  колективу  ВАТ  “ХБК”  Маменко  В.І., 
Стебельської  К.І.  від  11.12.2006 року з  вимогою дотримуватись  основних 
принципів  судочинства  та  не перешкоджати  працівникам ВАТ “ХБК”  бути 
присутніми на судових засіданнях;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 22 07.2007 року за №39-
7\34 щодо відсторонення розпорядника майна ВАТ “ХБК” Гонтарь Н.Б. від її 
обов’язків;

В УМВС:

• Відкрите звернення працівників ВАТ”ХБК” від 02.2006 року  щодо ситуації на 
ВАТ  “ХБК”, відродження  його  виробничої  діяльності,  захиста  інтересів 
держави, суспільства, працівників та акціонерів ВАТ “ХБК”;

• Звернення в.о. голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 20.09.2006 року за 
№39-7\123  щодо  прийняття  мірі  притягнення  до  кримінальної 
відповідальності  організаторів  і  виконувачів  безладу  на  підприємстві, 
зупинення подальшого розорення комбінату;

• Заява  Маменко В.І. від 20.11.2006 року щодо вивозу обладнання комбінату;
• Доповнення до заяви Маменко В.І. від 24.11.2006 року;
• Звернення працівників ВАТ “ХБК” від 06.12.2005 року щодо встановлення 

законності та справедливості, про відновлення виробництва на ВАТ “ХБК”, 
наведення елементарного порядку;

• Запит голови ПК ВАТ”ХБК” Фальченко Л.С. від 16.02.2007 року за №39-7\6 
щодо законності дій  посадових осіб Дніпровського ВМ ХМВ УМВС України в 
Херсонській області;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 14.04.2008 року за №39-
7/100 щодо припинення протиправних дій посадових осіб ВАТ “ХБК” в особі 
Гамбаряна А.В., Кропиви О.А. та розпорядника майна Гонтарь Н.Б; 

• Звернення заступника голови ПК ВАТ “ХБК” Маменко В.І. від 27.06.2007 року 
за № 39-7\42 щодо масового вивозу обладнання з 2-ї фабрики.

Податкова інспекція:

• Заява представника трудового  колективу ВАТ “ХБК” Стебельської  К.І.  від 
02.06.2006 року щодо вивозу обладнання;

• Заява працівників ВАТ “ХБК” від 30.03.2006 року щодо вивозу обладнання 
холодильної станції;

• Заява Маменко В.І. від 18.07.2006 року щодо відчуження майна ВАТ “ХБК”, 
яке було незаконне;
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• Звернення в.о.  голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С.  від 11.09.2006 року 
щодо вивозу обладнання ВАТ “ХБК”;

• Звернення заступника голови ПК ВАТ “ХБК” Маменко В.І. від 27.06.2007 року 
за №39-7\42 щодо вивозу обладнання 2-ї фабрики;

• Телеграма профспілкового  комітету  ВАТ “ХБК”  від  15.01.2008  року  щодо 
втручання в розгляд справи №7\89-ПН-06;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. та представника трудового 
колективу Маменко В. І. від 17.04.2009 року за №39-7\11: щодо вирішення 
питання  про  підтримку  Державною  податковою  інспекцією  у  м.  Херсоні 
вимог, викладених в касаційній скарзі представника працівників Маменко В.І. 
щодо  скасування  ухвали  господарського  суду  Херсонської  області  від 
20.01.2009 року;

Міністерство юстиції:

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 22.06.2007 року за №39-
7\34 щодо вивчення фактів прийняття судами всіх інстанцій протизаконних 
рішень, спрямованих на захист інтересів тих, хто знищує ВАТ “ХБК”;

• Скарга  працівників  ВАТ “ХБК”  від  31.07.2007  року  щодо відкриття  карної 
справи за не виконання рішень судів;

• Звернення робітниці ВАТ “ХБК” Стебельської К.І. від 30.08.2007 року щодо 
прийняття мір по виконанню рішень судів;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 17.08.2007 року щодо 
надання інформації про арешт майна ВАТ “ХБК”;

• Звернення працівників  ВАТ “ХБК” від 12.09.2007 року щодо бездіяльності 
виконавчої служби;

• Скарга  працівника  ВАТ  “ХБК”  Деркача  М.П.  від  03.10.2008  року  на  дії 
державного виконавця по невиконанню рішення суду;

• Звернення голови ПК ВАТ”ХБК” Фальченко Л.С. та представника трудового 
колективу  Маменко  В.І.  від  24.04.2009  року  щодо  правомірності  дій 
Державної виконавчої служби Головного управління юстиції в Херсонській 
області;

Фонд Державного майна України:

• Звернення голови  ПК ВАТ “ХБК” Мельникової Л.О. від 30.08.2005 року щодо 
прийняття мирової угоди з власником контрольного пакету акцій ЗАТ “ВШК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Мельникової Л.О. від 18.08.2005 року щодо 
підготовки мирової угоди;

• Звернення працівників ВАТ “ХБК” від 20.06.2006 року щодо ситуації на ВАТ 
“ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Мельникової Л.О. від 31.08.2005 року щодо 
прийняття  мирової  угоди  з  власником  контрольного  пакету  акцій  ЗАТ 
«ВШК»; 

• Звернення в.о. голови ПК  ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 07.06.2006 року за 
№ 39-7\103  щодо   прийняття  мір  по   зупиненню  незаконних  фінансових 
операцій   ЗАТ  “ВШК”  під  керівництвом  Кропиви  О.А.  та  арбітражного 
керуючого  Соляника  О.О.  по  знищенню  стратегічного  підприємства  ВАТ 
“ХБК”;

• Звернення в.о.  голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С.  від 07.06.2006 року 
щодо невиконання інвестзобов’язань;
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• Звернення в.о. голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 04.10.2006 року за 
№  39-7\129  щодо  вирішення  подальшої  доля  підприємства  лише  в 
правовому полі;

• Звернення в.о. голови ПК ВАТ “ХБК” від 04.10.2006 року  щодо повернення 
контрольного пакету акцій до державної власності;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 19.12.2006 року за №39-
7\165  з  проханням  покласти  край  протиправній  діяльності  організованої 
злочинної групи, яка складається з посадових осіб ВАТ “ХБК”;

• Телеграма голови ПК ВАТ “ХБК” та членів профкому, акціонерів, працівників 
ВАТ “ХБК” від 01.2008 року щодо проведення службового розслідування та 
вжиття заходів, спрямованих на недопущення пограбування ВАТ “ХБК” та 
майнового комплексу;

• Пропозиції  профспілкового  комітету  ВАТ “ХБК”  від  19.02.2008  року  щодо 
виводу підприємства з кризи;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 14.04.2008 року за № 
39-7\99 щодо заміни арбітражного керуючого на ВАТ “ХБК”;

• Звернення  голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 20.06.2009 року про 
запобігання остаточному руйнуванню ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 12.10.2009 року за №39-
7\154  щодо  позиції  ФДМУ  по  призупиненню  процесу  неухильного 
руйнування виробничого потенціалу та знищення активів ВАТ “ХБК”;

• Звернення голови ПК ВАТ”ХБК” Фальченко Л.С. від 25.01.2010 року за №39-
7\168 щодо ситуації, яка склалася навколо майна ВАТ “ХБК”;

• Звернення  народного  депутата  України,  голови  Федерації  профспілок 
України Хара В.Г. від 02.12.2010 року за №04-35\30-849 щодо ситуації  на 
ВАТ “ХБК” та можливості повернення комбінату у державну власність.

Народні депутати України:

• Звернення працівників ВАТ “ХБК” до Мороза О.О.  від 02.2006 року щодо 
недопущення підписання мирової угоди між ФДМУ та ЗАТ “ВШК”;

• Звернення  голови  ПК  ВАТ “ХБК”  Мельникової  Л.О.  від   06.2005  року  до 
Майко  В.І.  щодо  розірвання  договору  купівлі-продажу  пакету  акцій  ВАТ 
“ХБК”;

• Звернення працівників ВАТ “ХБК” від 02.2006 року до Шуфрича Н.І.  щодо 
повернення пакета акцій в державну власність;

• Звернення працівників ВАТ “ХБК” від 02.2006 року до Воюша В. з приводу 
невиконання власником контрольного пакету акцій ВАТ “ХБК” інвестиційних 
зобов’язань та порушення ним законодавства про працю;

• Звернення в.о. голови ПК ВАТ “ХБК” від 07.06.2006 року за №39-7\103 до 
Стретовича В.Н. щодо припинення незаконних фінансових операцій на ВАТ 
“ХБК”;

• Звернення  працівників  ВАТ  “ХБК”  та  акціонерів  від  20.06.2006  року  до 
Кармазіна О.А. щодо прийняття екстрених мір по зупиненню знищення ВАТ 
“ХБК”;

• Звернення   голови ПК ВАТ “ХБК”  Фальченко Л.С.  від  22.06.2007 року за 
№39-7\34  до  Мороза  О,О.  щодо  прийняття  мір,  передбачених   діючим 
законодавством, спрямованих на розслідування дій, пов’язаних з розливом 
ртуті;

• Телеграма голови ПК ВАТ “ХБК”, членів профкому, акціонерів, працівників 
комбінату від 02.2008 року щодо виводу активів на нове підприємство;

8



• Звернення  народного  депутата  України,  голови  ФПУ  Хара  В.Г.  від 
25.06.2009 року за № 04-35\30-325 до Тимошенко Ю.В.  щодо розв’язання 
критичної ситуації на ВАТ “ХБК”;

• Звернення  народного  депутата  України,  голови  ФПУ  Хара  В,Г.  від 
25.06.2009  року  за  №  04-35\30-324  до  Литвина  В.М.  щодо  утворення 
тимчасової слідчої комісії;

• Звернення голови ПК ВАТ “ХБК” Фальченко Л.С. від 30.07.2009 року за № 
39-7\143 до Мармазова Є.В. щодо припинення порушень законодавства з 
боку керівництва ВАТ “ХБК”.

     Відіоматеріали:
декабрь, 2005  Встреча работников ОАО ХБК с главой областной 

гос. администрации Херсонской обоасти.
27.12.2005  Встреча работников ОАО ХБК с главой ФГИУ 

В.Семенюк. Часть 1.
--//-- Встреча работников ОАО ХБК с главой ФГИУ 

В.Семенюк. Часть 2.
13.03.2006 март, 

2006
Представители трудового коллектива возле здания 
ФДМУ. Фрагменты выступлений заместителя главы 
облгосадминистрации В.Буряченко, главы 
облгосадминистрации Б.Силенкова.  Полная запись 
встречи трудового коллектива с главой облсовета 
В.Демёхиным.   Встреча с Демёхиным, интервью с 
Потемковым, фрагменты выступлений 
представителей трудового коллектива.  Сюжет из 
новостей о ситуации на ХБК.  Фрагмент 
информационно-аналитической программы "Тиждень" 
о ситуации на ХБК.

10-16.04.2006 
14.05.2006

Передача "Спільна мова" за участю представників 
трудового колективу та членів профкому.

10.04.2006  Полная запись митинга трудового коллектива ХБК 
возле здания управления ХБК и возле здания 
облгосадминистрации.

29.05.2006 
6.06.2006 
9.06.2006 

11.06.2006

 Встреча с Демёхиным представителей трудового 
коллектива ХБК. 29.05.2006 г. "Таврійські новини". 
Сюжет о Волынском шелковом комбинате. 6.06.2006 
г. "Таврійські новини". Сюжет о "Сонаголд Лимитед". 
9.06.2006 г.  Передача "Спільна мова" с участием 
представителей трудового коллектива. 

октябрь, 2006  Передача ХОДТРК "Півгодини про головне" с 
участием  Л.Фальченко.
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5.10.2006  Встреча у главы Херсонской ОГА Б.Силенкова с 
силовиками г. Херсона и представителями профсоюза.

29.10.2006 
30.10.2006

 Фрагмент. Съёмки возле здания суда представителей 
трудового коллектива и профсоюза. 

8.11.2006
 8.11.2006г. Пикетирование облгосадминистрации 
работниками ОАО ХБК представителями трудового 
коллектива и профсоюза..

8.11.2006г. 
3.11.2006г.

 8.11.2006г. Пикетирование облгосадминистрации 
работниками ОАО ХБК. 3.11.2006г. Фрагмент. Съёмки 
возле здания суда.     

15.04.2006 
16.04.2006

 Передача ХОДТРК "Спільна мова" о проблемах ХБК от 
15 апреля 2006 года. Передача ХОДТРК "Спільна мова" 
о проблемах ХБК от 16 апреля 2006 года.

30.10.2006  30.10.2006 г. Передача "Спільна мова" с участием 
В.И.Маменко и Л.С.Фальченко.

02.06.2009
 Участники передачи:председатель профкома ОАО»ХБК» 
Л.С.Фальченко ,представитель трудового коллектива 
В.И.Маменко.

       Шановний Миколо Михайловичу, як бачите ми не мовчали і не крали.

З повагою 
Голова профспілкового комітету
первинної профспілкової 
організації ВАТ “ХБК”       Л.С.Фальченко

Представник трудового колективу
ВАТ “ХБК” В.І.Маменко

Додаток:
   *Стаття в газеті “Вгору”;
   *Фотографії.
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