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На підставі ст. ст. 237, 238, 241 Цивільного кодексу України, - 

 

НАКАЗУЮ:   

   

1. Заборонити усім працівникам, посадовим особам, представникам 
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА» вчиняти будь-які дії / допускати 
бездіяльність, приймати будь-які рішення, вчиняти правочини, висловлювати 
будь-яку позицію у будь-якій формі від імені підприємства, підписувати 
документи, спрямовані на:  

− публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України, 
встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території 
України або публічні заклики до підтримки рішень та/або дій держави-
агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-
агресора, до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями 
та/або окупаційною адміністрацією держави-агресора, до невизнання 
поширення державного суверенітету України на тимчасово окуповані 
території України; 

− добровільне зайняття посади, не 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; 

− здійснення пропаганди у закладах освіти незалежно від типів та форм 
власності з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України, 
встановленню та утвердженню тимчасової окупації частини території 
України, уникненню відповідальності за здійснення державою-агресором 
збройної агресії проти України, а також дії, спрямовані на впровадження 
стандартів освіти держави-агресора у закладах освіти; 

− передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим 
формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або 
збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або 
провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, 
незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій 
території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора; 
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− добровільне зайняття 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, або добровільне обрання до 
таких органів, а також участь в організації та проведенні незаконних 
виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території або 
публічні заклики до проведення таких незаконних виборів та/або 
референдумів на тимчасово окупованій території; 

− організацію та проведення заходів політичного характеру, здійснення 
інформаційної діяльності у співпраці з державою-агресором та/або його 
окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, 
її окупаційної адміністрації чи збройних формувань та/або на уникнення 
нею відповідальності за збройну агресію проти України, за відсутності 
ознак державної зради, активну участь у таких заходах; 

− добровільне зайняття посади в незаконних судових або правоохоронних 
органах, створених на тимчасово окупованій території, а також добровільну 
участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на 
тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-
агресора чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій 
проти Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених 
відповідно до законів України, добровольчих формувань, що були утворені 
або самоорганізовувалися для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України. 

 
2. Першому проректору – проректору з навчальної роботи Рековій Н.Ю. 
забезпечити оприлюднення цього наказу: 
 

2.1. на веб-сайті ТОВ«ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «МЕТІНВЕСТ ПОЛІТЕХНІКА 
 
2.2. в засобах масової інформації, діяльність яких поширюється на всю 

територію України. 
 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 

 

 

 

 

Ректор   Олександр ПОВАЖНИЙ 

 

 
 
 
 
 
 

 


