
Заява 

Наглядової Ради та Правління ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» про збройну агресію Російської Федерації проти України та 

підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно 

визнаних кордонів, державного суверенітету 

 

Наглядова Рада та Правління ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний 

завод» виступають із засудженням збройної агресії Російської Федерації проти 

України та на підтримку територіальної цілісності України. 

Через збройну агресію Російської Федерації проти України Наглядова Рада 

та Правління ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» не управляють 

виробничими процесами та майном товариства, не контролюють територію та 

майно товариства, не можуть забезпечити пожежну та техногенну безпеку 

товариства. 

Місто Пологи повністю окуповане збройними формуваннями Російської 

Федерації, на його території проводяться постійні бойові дії, здійснюються 

масовані обстріли об’єктів цивільної інфраструктури. На час початку збройної 

агресії на виробничих складах ПрАТ «Пологівський ОЕЗ» знаходилась сировина, 

готова продукція та допоміжні матеріали. Перший час, охорону та забезпечення 

техногенної безпеки об’єктів інфраструктури заводу здійснювала служба 

охорони та пожежної охорони ПрАТ «Пологівський ОЕЗ». У цей час озброєні 

представники військових формувань Російської Федерації погрожуючи 

фізичною розправою та вбивством працівникам охорони заводу, відкрито 

грабували майно заводу. Під дулами автоматів була забрана велика кількість 

транспортних засобів, обладнання, продукція, сировина. Надалі, збройні 

формування Російської Федерації 29 квітня 2022 року повністю захопили 

територію підприємства та розмістили на них особовий склад і військову техніку. 

Працівники охорони та пожежної охорони заводу під дулами автоматів були 

вимушені залишити територію заводу. Пізніше, працівники пожежної охорони 

заводу кілька разів намагалися потушити пожежі на території товариства, що 

виникли у результаті обстрілів, однак представники військових формувань 

Російської Федерації не пустили їх на територію заводу. 

Незважаючи на вкрай складну ситуацію, постійну загрозу життю і 

здоров’ю, Правління ПрАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» постійно 

організовує надання гуманітарної допомоги жителям міста Пологи. 



16 травня 2022 року так званий голова військово-цивільної адміністрації 

Запорізької області з боку Російської Федерації, колаборант Балицький 

незаконно ввів окупаційну адміністрацію по управлінню майном 

ПрАТ «Пологівський ОЕЗ». На сьогодні територія підприємства продовжує 

контролюватися збройними формуваннями Російської Федерації та 

представниками цієї незаконної окупаційної адміністрації. 

По всім цим фактам товариство подало до правоохоронних органів 

відповідні заяви про вчинення злочинів. На сьогодні, по всім цим фактам 

зареєстровані кримінальні провадження, проводиться досудове розслідування. 

 

Ми висловлюємо своє рішуче засудження військової агресії Російської 

Федерації проти України та покладаємо на збройні формування Російської 

Федерації та їхню незаконну окупаційну адміністрацію всю відповідальність за 

події, що відбуваються на території заводу, за пошкодження та знищення майна 

товариства, втрату Наглядовою радою та Правлінням контролю над майном та 

виробничими потужностями заводу, створення техногенної загрози на території 

заводу. 
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