
Додаток 1  

 до Порядку проведення конференцій 

 громадських об’єднань та асоціацій, 

 обрання членів Наглядової ради 

 публічного акціонерного товариства 

 “Національна суспільна  

 телерадіокомпанія України” 

 та припинення їхніх повноважень  

 (підпункт 1 пункту 5 розділу ІV) 

 

 

ЗАЯВА  

на участь у конференції громадських об’єднань та асоціацій  

для обрання члена Наглядової ради НСТУ 

 

Найменування: Всеукраїнська громадська організація «ХРАН» 

 

Статус: не перебуває в процесі припинення 

 

Сфера діяльності: правозахисна  
(відповідно до статті 8 Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення”) 

 

Дата реєстрації: 06.12.2005 (15 років 8 місяців) 

 

Місцезнаходження та контактні дані: Україна, 01103, м. Київ, бул. Дружби 

народів, буд. 10, кв. 71, адреса електронної пошти: pastual@gmail.com, номер 

телефону: 0504109571, 0980042817 
(у тому числі адреса електронної пошти, номер телефону) 

 

Прізвища, імена, по батькові членів наглядових, виконавчих та контрольних 

органів: органами управління ВГО «ХРАН» є Правління. Правління ВГО 

«ХРАН» очолює голова – Пастушенко Олександр Дмитрович. 

 

Опис діяльності впродовж трьох років, що передують дню подання заяви на 

участь у конференції: ВГО «ХРАН» делегувала представників організації до 

громадських рад органів виконавчої влади різних рівнів. 

Участь представників організації у законотворчому процесі. Розгляд скарг та 

звернень від громадян та членів організації щодо законності діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування. Участь у заходах щодо протидії 

корупції в органах державної влади та місцевого самоврядування. Захист 

представників організації в судах. Проведення просвітницької діяльності серед 

молоді. Участь членів організації у загальнодержавних заходах.  

Фахівці ВГО «ХРАН» (економісти, юристи) опрацювавши світовий досвід, 

підготували програму дій під робочою назвою «Економіка катастроф» на час 

надзвичайних ситуацій, які можуть виникати в країні. Дана програма подана на 

розгляд Ради національної безпеки і оборони України. 

mailto:pastual@gmail.com


Розроблено проект Указу Президента України «Про відновлення 

конституційного ладу в Україні», який подано на розгляд до Офісу Президента 

України. 

Розроблено проект Закону України Про новітню бюджетну систему та «Єдиний 

бюджетний рахунок України». 

Розроблено проект Закону України Про «Україну – Дім миру». 

Пастушенко О.Д. встановив контакти з Центром ООН «Хабітат Україна» через 

який ми маємо можливість організовувати в Україні протягом 5-10 років місцеві 

інвестиційні програми для програми підтримки реформ децентралізації в 

Україні. 

Автор електронної петиції Президенту України «Про видання Указу Президента 

України «Про призначення Загальнонаціонального (всеукраїнського) 

законодавчого референдуму за народною ініціативою по прийняттю Закону 

України «Про столицю України місто-герой Київ» (10 грудня 2018). 

№8452 Прийняти Рішення Київської міської ради за яким підтримати 

забезпечення на законодавчому рівні додержання Конституції України: - 

"Визначити та встановити "Народ України" суб'єктом права в Україні (10.12.2018), 

Подана Заявка 23.01.2017 року до Ради Європи до подання проектної пропозиції 

проекту «Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в 

Україні» VC3401/BH8419/2016  (малий грант 15 000 Євро). 

Проект: «Адвокація, моніторинг забезпечення прав та надання державних 

соціальних послуг внутрішньо переміщеним особам на місцевому рівні у 

приймаючих громадах Київської області». 
(зміст проекту, строки реалізації, досягнуті результати) 

 

Проведені заходи: Виявлення фактів порушення законодавства у різних галузях 

суспільного життя. Захист інтересів громадян від свавілля державних органів 

влади. Звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування з 

пропозиціями щодо захисту екопростору, у охороні здоров’я, у освіті. Участь у 

роботі міжнародних проектів із залучення грантових програм. Участь у 

фестивалях та форумах. Надання безкоштовних юридичних консультацій 

жителям України в підрозділах в областях. 
(назви заходів, дати проведення) 

 

Друковані та електронні видання:  

Загальнонаціональний (всеукраїнський) Законодавчий референдум За народною 

ініціативою Ми не раби!!! 10 законів Прямої демократії в Україні. Україна– 2019 

р. 

Олександр Пастушенко Узурпація влади в Україні Книга друга із циклу «10 

законів Прямої демократії в Україні». Україна– 2019 рік 

Збірник Початок 2002 

Книга третя із циклу «10 ЗАКОНІВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ» 

Книга четверта із циклу «10 ЗАКОНІВ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ» 

Книга 5 "ХРАН и 10 Закон Божий" 

Книга 6 "Ук-РАЙ-на" 

Сборник ДАЛЬ 2002 

Збірка Бачу 2006 
(назва, бібліографічні посилання, посилання в мережі Інтернет) 



 

Інформація про керівника: ПАСТУШЕНКО Олександр Дмитрович 31.07.1960 

року народження, народився в місті Києві. 

Освіта вища: Київський державний Університет ім. Т.Г. Шевченка, юридичний 

факультет 1981-1986 роки; 

Юридична практика.  

Загальна юридична практика з 1986 по 1994 роки; 

Адвокатська практика з 1994 року і по даний час:  

- Свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльність № 568/10 від 

24.11.1994 року, КДКА Ради адвокатів Київської області; 

- Адвокатське об’єднання «Муніципальна адвокатура», голова об’єднання з 2015 

року;  

Наукові роботи: 7 (сім) книг із циклу «10 Законів прямої демократії в Україні» 

(про суспільно-економічні відносини нового рівня у світовій цивілізації); 

Учасник міжнародних програм:  

-Постійно діючий Міжнародний Форум «Україна-ХАБІТАТ», та Друга 

Міжнародна Конференція «Україна – РІО+20. МАЙБУТНЄ ЯКОГО МИ 

ПРАГНЕМО» з 1995 року; 

- В рамках Міжнародного комітету по правам людини ООН - Програма «Права 

людини за верховенства права в Україні» з 2015 року («Книга Життя», 

«Відновлення прав і свобод людини і громадянина в територіальній громаді 

через відновлення конституційного ладу в Україні за узурпації влади», інше); 

- В рамках Міжнародної організації праці ООН - Програма «Всесвітній Фонд 

праці» з 1997 року (Власність на працю, як особисті немайнові права, новий 

формат відносин на ринку найманої праці у світовій цивілізації, інше); 

- В рамках Всесвітньої організації здоров’я ООН - Програма «Захист прав 

пацієнтів в Україні» з 2018 року («Захист права пацієнтів в Україні», інше); 

- В рамках Міжнародної фінансової організації Всесвітнього банку ООН - 

Програма «Захист права власності» з 1993 року («ХРАН», Захист прав власності, 

в тому числі на об’єкти права власності Українського народу, інше); 

Громадська діяльність: 

-ВГО «ХРАН» з 2005 року (захист прав власності); 

-СГО ВГО «Народна Рада» з 2010 року (розвиток громадянського суспільства в 

Україні); 

-ГО «Рада трудових колективів України» з 2015 року (захист прав людей 

найманої праці в Україні); 

- ГО «Всесвітня Ліга миру» з 2016 року (захист миру у світі та в Україні, статус 

«Україна – Дім миру»); 

- ГО «Рада адвокатів України» з 2020 року (захист прав людини через третейське 

правосуддя в Україні, альтернативна система прецедентного права) 

(прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, інформація про освіту та науковий ступінь у разі наявності, 

інформація про трудову діяльність, перелік публікацій у друкованих виданнях, у мережі Інтернет тощо, 

інформація про участь у конференціях, публічних заходах, теми виступів) 

Інформація про інших членів: Шпунтенко Володимир Петрович. Освіта: 

• Вища, 1992 р. Дніпропетровський Державний Університет, спеціальність 

«Економіка праці».  

Досвід роботи: 



• 1986-1989 р.р. – ТОВ «Мебель» - експедитор, м. Кіровоград. 

• 1989-1996 р.р. – АТП №13543, посада – механік, м. Мала-Виска 

Кіровоградської області. 

• 1997-2004 р.р. – Концерн «Нефрит», посада – начальник безпеки. 

• 2004-2007 р.р. – СЕБ, посада – начальник спецпідрозділу в 

Дніпропетровській області  

• 2007-2010 р.р. – СЕБ, посада – начальник спецпідрозділу в м. Київ. 

• 2010-2012 р.р. – Комітет по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю Посада - заступника начальника.  

• 2012 р. - по даний час – Комітет по боротьбі з корупцією і організованою 

злочинністю Начальник департаменту внутрішньої безпеки 

• 2014 р. – член ВГО «ХРАН» 

 

Наукова діяльність  

• 2014 р. - Міжнародний відкритий університет імені Себастьяна Франціско 

де-Міранди (UNIAGSFMI), докторська ступінь Honoris Causa (doktos 

conocimicntos). 

 

Військова служба 

• 115 ОРБ «СПЕЦПРИЗНАЧЕННЯ», 265 МСД, 35 ОК. Приймав участь в 

локальних точках. 

 

Нагороди  

• 2013 р. - Звання «ЗОЛОТА ЗІРКА ГЕРОЯ КОЗАЦЬКОГО НАРОДУ» 

Міжнародної Академії Козацтва. присвоєне чергове звання - генерал-лейтенант. 

 

Волонтерська діяльність 

• 2018 р. - Наказ №25 від 18.02.2018 р. «25 БАТАЛЬЙОН КИЇВСЬКА 

РУСЬ». 

 

Посилання на матеріали засобів масової інформації, у мережі Інтернет, в яких 

висвітлювалася діяльність упродовж попередніх трьох років:  

https://www.facebook.com/alexandr.pastuschenko  

 

 

 

 

Керівник                  ______________                      Пастушенко О.Д. 
            (підпис)                                             (ініціали, прізвище) 

 

                                                                           

_05.09 2021 р._ 
             (дата) 

https://www.facebook.com/alexandr.pastuschenko

