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Випускається відділом агітації та пропаганди ГС БПУ з 2016 року

Інформаційний бюлетень Громадської Спілки Бойкот Пожежних України
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«Вороже ставлення до профспілок
означає вороже становлення
в цілому до трудящих»
міністр праці УНР О. Безпалко, 1919р.

www. bpu101.info

ГС БПУ є об’єднанням Первинних профспілкових
організацій рятувальників з різних областей України
метою якого є захист конституційних прав рятувальників
та реформування ДСНС України

https://www.facebook.com/FireBoycottUkraine

profspilka101@gmail.com

Борітеся - поборете... або як
Шуріка і Ко в своє ж лайно мокнули...
„Вы знаете почему начальников

не интересуют проблемы людей?
Потому, что они считают нас
необразованными, бедными тупицами,
у которых нет ни денег, ни сил
чтобы постоять за свои интересы.
Для них мы никто и ничто…”
(цитата с кинофильма)
Але
на
радість,
не всі мешканці Україні
мають життєву позицію
відсиджування в кущах.
Небесна сотня, учасники
Революції
Гідності,
добровольці, які воюють
на фронті та багато інших
активних, небайдужих до
долі країни людей, завжди
готові вийти і будь-якій
владі довести, що українці
волелюбний народ, який
має свою честь і гідність, яку
завжди готовий захищати,
і якщо потрібно зі зброєю в
руках.

Не
залишаються
осторонь до долі держави
і
рятувальники,
члени
Громадської спілки «Бойкот
пожежних України», яка
об’єднує низку профспілкових
організацій рятувальників та
активістів з десятка областей
України.
З тієї пори, як ми раніше
інформували громадськість
про дурість харківського
ДСНСівського керівництва
на чолі з
Олександром
Волобуєвим, пройшов вже
деякий час. За цей час,
нажаль, і ми були в цьому

переконані,
розуму
не
набрались, ані “Шурік”, ані
його одіозні заступники.
Те, що зараз, в умовах
прагнення суспільства до
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розбудови України, конче
необхідно гнати у небуття ту
чисельну «керувальну» та
високопосадову наволоч, яка
роками знущається не лише
з
відважних вогнеборців,
але
і
з
пересічних
громадян і підприємців,
ми усвідомлюємо чітко і
ясно (звернення з такими
закликами
від
наших
р я д о в и х
рятувальників
і небайдужих
громадян
надходять до
нашого активу
постійно). Але,
як
показує
життя, висоК О - К О керівники так і
не зрозуміють
ніколи,
що
жити
треба
ЧЕСНО (саме
чесно, а не
«по-новому»),
час настав !!!
До
цього
ще
виникає
слушне
запитання:
«А
де взяти чесніших та
розумніших?».
Будь-який
придурок–начальник
не
терпить навколо розумніших
за себе і набирає собі
у
підпорядкування
ще
дурніших, з яких потім
виростають такі ж самі, тільки
«в квадраті» придуркисалдафони, метою яких є не
служіння Батьківщині та її
народу, а особисте збагачення
та використання службового
становища в особистих цілях.
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Який урок засвоїли пани
керівники з матеріалів що
читають на сторінках нашого
бюлетеня? (коли писав це
речення аж зареготав (від
автора)).
Чому
можуть
навчитись особи у яких
колись з мозку вирізали ту
частину, яка відповідала
за будь-яке мислення, а в

«сідничному нерві» різьбу
нарізали для того щоб було
що „зривати”!
Не
лише
наша
організація,
а
й
інші
громадські
об’єднання,
наголошують про факти
згортання
люстраційного
процесу в Україні. Чи може
нова-стара
влада
чекає
третього Майдану? Якщо
другий Майдан відмічений
кров’ю героїв України, його
простого народу, то третій
Майдан проллє ріки крові

саме керівного апарату та
його прислужників і не буде
розбиратись в кольорах
партійних штандартів.
Настільки
розуму
не вистачає у „волобуєвихчечоткіних”
щоб
цього
затямити?
Щоб знищити молоду
профспілкову
організацію
харківських
рятувальників,
які не бажали
бути
рабами
с и с т е м и
«ватників»,
її
яскраві
представники
в
особі
полковника
“Шуріка”,
зловживаючи
службовим
становищем
та
владою,
перевищуючи
її,
почали
переслідувати
актив
цієї
профспілки. Так,
до незаконних
та
надуманих
дисциплінарних
стягнень
почали притягати членів
профкому.
Б а г а т о р і ч н е
існування в країні (і у
нашій службі) беззаконня
привело до зневір’я людей
у справедливість. Але вона
є і за неї треба боротись.
За підтримкою бойових
товаришів зі всієї України,
командир відділення Микола
Кокарєв вирішив боротися за
справедливість і звернувся
до суду не зважаючи на
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відсутність судового досвіду
та тотальну недовіру до
судових інстанцій в Україні.
Вони (суди) на першому
етапі судочинства довели
свою «антизаконність» на
протидію верховенству права
в особі судді Титова, який

навіть придумав і «знайшов»
неіснуючі норми законів як
предмет посилання на них
для винесення незаконного
рішення. Ця паскуда може
бути задоволена – він стане
відомий і особливо у Вищий
Раді юстиції до якої Спілка
звернулася
зі
скаргою
щодо винесення ним явно
неправосудного рішення та
порушення прав та свободи
громадянина.
Але в апеляційній
інстанції знайшлись
і інші судді, які
скасували рішення
п р о д а ж н о г о
суддішки,
та
доказали,
що
справедливість все ж
таки існує і насправді
за неї треба боротись.
Наказ Воло*уєва в
частині притягнення
к о м а н д и р а
в і д д і л е н н я
М.
Кокарєва
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до
дисциплінарної
відповідальності
(суворої
догани)
–
скасовано.
Крім цього, як випливає
з рішення, не доведено ні
службовим розслідуванням,
ні чим іншим, що підлеглий
Кокарєва водій Шевцов,
був у стані алкогольного
сп’яніння, що фактично було
підставою притягнення їх
всіх до відповідальності і
звільнення зі служби самого
Шевцова (а це дає можливості
самому Шевцову оскаржити
своє звільнення). Рішення
суду чітке: «Притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності М.Кокарева
та накладання на нього
дисциплінарного стягнення
у вигляді суворої догани
є
безпідставним
та
неправомірним, відповідний
наказ в цій частині не є
законним...». Як окремий
бонус у рішенні суду
визначено, що М. Кокарєву,
Сашка
Волобуєв
має
повернути 1600 грн. які було
витрачено рятувальником на
судовий збір.
У г р у п у в а н н я
Воло*уєвих мокнули в своє ж

багно!!!
Це ще раз є доказом
того, що за свою честь та
гідність треба боротися!
Справедливість існує, але
сама по собі не поборе «ватних
хамів» на кшталт волобуєвочечоткіних. Всі накази та інші
незаконні дії керівництва
треба
оскаржувати
в
законному порядку. Най
ночують в судах оббріхуючи
чесних вогнеборців, але
справедливість
переможе
і її можна добитись лише
активними діями, як це
зробив Коля Кокарєв і
робили ужгородські пожежні
на протязі 18 років поспіль.
Зараз, громадськість має
пересвідчитись у тому, що
представник діючої влади
– міністр МВС, пан Аваков
підтвердить своїм вчинком,
що чинне законодавство
розповсюджується на всіх,
не залежно від посади та
ступеню наближення до
верхів. Закон України «Про
дисциплінарний
статут
служби цивільного захисту»
чітко визначає , що:
«накази
мають
віддаватись
на
основі
законодавства і не
принижувати честі та
гідності підлеглих»
(ст.17).
«начальник несе
відповідальність
за
відданий
(виданий) наказ чи
розпорядження,
його відповідність
законодавству,
за
зловживання владою
або
службовим
становищем,
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перевищення влади або
службових
повноважень
та службову недбалість під
час
віддання
(видання)
наказу чи розпорядження,
а також за невжиття заходів
для
забезпечення
його
виконання» (ст.20).
«за
віддання
(видання) та виконання
явно злочинного наказу
чи розпорядження винні
особи
притягуються
до
відповідальності згідно із
законом.
Відповідальність
згідно
із
законом
визначається за пряме чи
опосередковане
віддання
(видання)
злочинного
наказу, а також щодо осіб
начальницького складу, які
внаслідок своїх посадових та
службових обов’язків могли,
але не запобігли виконанню
злочинного
наказу
чи
розпорядження, про які
їм було відомо (злочинна
бездіяльність)» (ст.23).
Тому
абсолютно
є підстави вважати, що
громадянин
О.Волобуєв
тепер має бути притягнений
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до
відповідальності
за
безпідставне,
незаконне
притягнення
до
дисциплінарної
відповідальності підлеглого.
Неповинен
уникнути
відповідальності
і
пан
Чечоткін, або хтось з його
замів, які розглядали скаргу
Кокарєва до ДСНС України
на безпідставне притягнення
його до дисциплінарної
відповідальності. При цьому
посадовці ДСНС або проявили
недбалість
або
просто
«кришували»
безчинство
своїх
високопосадових
підлеглих (згідно ст. 92
Дисциплінарного
статуту
«Старший
начальник
має
право
посилити
дисциплінарне стягнення, …
або скасувати дисциплінарне
стягнення, якщо визнає,
що
воно
накладено
безпідставно»).
Дурляндія
є
дурляндією, а я в своїх
численних
статтях
в
“Правозахисті” та в інших
засобах масової інформації,
теперішній ДСНС називаю
так: «Цирк поїхав, а клоуни
лишилися».
Без
заперечень
головним і дешевим клоуном
у Харкові є Шурік Воло*уєв,
і правий був старий єврей
коли казав, що для того щоб
поліпшити роботу борделю
треба міняти не меблі, а
бл..й! Мабуть поки наших не
поміняють, на Полі чудес в
Дурляндії, порядку не буде.
Хоча на зараз і не віриться,
що можуть прийти до влади
нові керівники, які у цих хамів

нічого путнього навчитись не
могли за визначенням.
Ви лише уявіть собі
що сталося насправді. У
вотчині
«волобуєвщини»
стався прецедент. Простий
рятувальник не лише не
побоявся кинути виклик
злочинній системі безправ’я,
але і зміг без будь-якого
покровительства, самостійно,
опираючись
лише
на
підтримку місцевого активу,
вибороти справедливий та
законний вирок суду !!!
Для особового складу
ДСНС та того начальницького
складу, який рахує себе
справжніми
офіцерами
нагадаю
одну
істину,
слова якої можна завжди
прочитати на шпальтах
наших стінних газет: “Є два
основних способи знайти
своє місце в житті: або
зайняти активну позицію,
або прийняти незручну
позу.” Саме кожному з Вас
вибирати або позицію, або
позу. Але кожний має знати,
що активна позиція може
бути лише чесною, порядною
і принциповою, а поза у
тих хто її вибере буде лише
одною і дупою повернутою до
начальника!
Голова правління ГС «БПУ»
Майороші Л.Ю.
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