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Щодо втручання правоохоронних органів  

у  діяльність   ДП   «Гипрококс»  

 
Шановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Розділяючи занепокоєння трудового колективу «Державного інституту по 

проєктуванню підприємств коксохімічної промисловості» (м. Харків), у якому 

діє первинна організація Профспілки металургів і гірників України, просимо 

вжити заходів до припинення порушення представниками Національної поліції 

положень Конституції та законів України, що регламентують діяльність поліції 

стосовно цього державного підприємства.  

Суть питання полягає в тому, що 18 жовтня 2021 року близько 30 

працівників поліції увірвались у приміщення ДП «Гипрококс» з метою 

вилучення документів у рамках розслідування по справі №953/483/21 н/п 1-

кс/953 (договір на придбання програмного забезпечення).  

Незважаючи не те, що підприємством завчасно було підготовлено необхідні 

документи для вилучення, співробітники поліції поводилися грубо, залякували 

та принижували гідність працівників державної установи. Вони пересувалися 

коридорами зі зброєю, кидали папери на підлогу, вилучили особисті речі 

керівництва інституту. Ставлення до поважних науковців як до злочинців 

обурило колектив інституту, оскільки поліцейськими були порушені права і 

свободи людини. 

Державне підприємство «Гипрококс», яке працює з 1929 року, сьогодні є 

провідним проєктним інститутом не тільки м. Харкова, а й усієї України. За 

проєктами цього підприємства побудовано більше 400 коксохімічних об’єктів у  

всьому світі. Незважаючи на складні часи,  підприємству вдалося зберегти 

потужний науковий потенціал, що дозволяє йому входити у топ кращих 

міжнародних компаній з коксохімічного інжинірингу, складаючи успішну 

конкуренцію відомим міжнародним компаніям. 

Незважаючи на призупинення у світі інвестиційної діяльності з причин 

економічної кризи, викликаної пандемією коронавірусу, у січні 2021 року 

керівництвом ДП «Гипрококс» проведено серію переговорів по укладенню 

 ПРОФСПІЛКА 

ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

(ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ) 
 

 

49027, м. Дніпро, вул. І.Акінфієва, 30, тел. (056) 372-59-16, 

E-mail: profpmgu@gmail.com, Web:  http://pmguinfo.dp.ua 
 

п/р UA 89 3223130000026001000029430, АТ "Укрексімбанк" 
МФО 322313, код ЄДРПОУ 02674671, м. Дніпро 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
mailto:profpmgu@gmail.com
http://pmguinfo.dp.ua/


нових перспективних контрактів із замовниками Індії та Китаю.  

Проте, вище зазначені непрофесійні і незрозумілі дії працівників поліції 

можуть призвести до порушення стабільної роботи підприємства, втрати 

замовників на зовнішніх ринках. Крім того, такі дії підривають авторитет 

України як правової та соціальної держави. 

Шановний Денисе Анатолійовичу, Профспілка металургів і гірників 

України підкреслює неприпустимість приниження честі і гідності людей праці, 

поводження з ними, як із злочинцями, та наголошує на необхідності 

неухильного дотримання Конституції та законів України, при виконанні 

службових обов’язків поліцейськими.  

Просимо доручити відповідним органам оперативно перевірити 

дотримання законів України представниками поліції, зокрема під час вилучення 

документів та майна ДП «Гипрококс», повернути вилучене майно для 

відновлення роботи трудового колективу й не допускати в подальшому 

подібних ситуацій, які жодним чином не додають авторитету Національній 

поліції України та шкодять інвестиційному клімату в Україні. 

 

Просимо інформувати Профспілку та трудовий колектив ДП 

«Гипрококс» про вжиті заходи. 

 

 

 

 

 

  
З повагою, 

Голова ПМГУ      О. Рябко 
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Зайцев В.І.    


