
  

ПРОФСПІЛКА ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І 

ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

(ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ) 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПРЕЗИДІЯ 

  

ПОСТАНОВА 

4 травня 2022 р.                                м. Дніпро                                         № П–12-2 

Про ситуацію на окупованій 

території Запорізької області  

в м. Дніпрорудне 

 
 

Стало відомо з інформації членів Профспілки, які є на обліку у Первинній 

організації ПМГУ ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (в режимі 

телефонної розмови) та деяких інтернет ресурсів, зокрема звернення до 

профактиву у групі Вайбер голови цієї організації Пастушенка М.М, що він дав 

згоду на зайняття керівної посади у незаконному органі окупаційної влади  міста 

Дніпрорудне на тимчасово окупованій території Запорізької області. 

Відповідно до статті 1111 Кримінального кодексу України такі дії можуть 

вважатися злочином і кваліфікуватися як колабораційна діяльність.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо встановлення кримінальної відповідальності за колабораційну діяльність» 

від 3 березня 2022 № 2108-IX (набрав чинності з 15 березня п.р.) Кримінальний 

кодекс доповнено статтею 1111 про колабораційну діяльність, де зокрема 

передбачена кримінальна відповідальність за ряд дій на підтримку збройної 

агресії проти України, в тому числі і за добровільне зайняття громадянином 

України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або 

адміністративно-господарських функцій, у незаконних органах влади, створених 

на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації 

держави-агресора. 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення відповідальності осіб, які здійснювали колабораційну 

діяльність» від 3 березня 2022 № 2107-IX (набрав чинності з 15 березня п.р.) 

зокрема внесено зміни до частини третьої статті 18 Закону України «Про 

професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» де передбачено, що у разі 

засудження уповноважених осіб профспілок (їх організацій) за вчинення 

кримінального правопорушення проти основ національної безпеки України, 

передбаченого статтею 1111 Кримінального кодексу України, діяльність 

профспілки (її організації) може бути заборонена за рішенням суду. 

Пастушенко М.М. є уповноваженою особою, як Первинної організації 

ПМГУ ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» (є її головою), так і 



Профспілки металургів і гірників України - він є членом виборних органів 

Профспілки  Центральної ради та її Президії. 

З метою недопущення дискредитації Профспілки металургів і гірників 

України, Президія ЦР ПМГУ 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Припинити членство у Профспілці шляхом виключення Пастушенка 

Миколу Михайловича з Профспілки металургів і гірників України. 

2.  Припинити повноваження члена Центральної ради ПМГУ та члена 

Президії ЦР ПМГУ Пастушенка М.М., у зв’язку з його виключенням із 

Профспілки.  

3. Дане рішення про виключення Пастушенка М.М. з Профспілки і 

неможливістю у зв’язку з цим виконувати повноваження голови первинної 

організації Профспілки довести до відома виборних органів ПО ПМГУ ПрАТ 

«Запорізький залізорудний комбінат»  та Запорізької обласної організації.  

4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Секретаріат ЦР 

ПМГУ 

 

Голова Профспілки  

металургів і гірників України                                                             Олександр  РЯБКО  
 

 

 

 

 

 


