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ШАНОВНІ УЧАСНИКИ  

МІЖНАРОДНОГО КООПЕРАТИВНОГО РУХУ 
 

Задля надання допомоги територіальним громадам у набутті суб’єктності, створенні 

фондів соціального і економічного розвитку громад знизу вверх, забезпечення стійкого 

базового життєвого рівня, ми розпочали створення нової економічної платформи 

кооперації на базі Споживчого товариства «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» http://st-

nk.mozello.com/ і Благодійної організації «РЕСУРСНИЙ ФОНД».  

Ця платформа створюється для формування, накопичення і використання ресурсних 

фондів кооперації за рахунок благодійних внесків в розмірі від 5% до повної суми націнки 

на товари і послуги всередині кооперації і розподілу їх знизу вверх за принципом: на 

розвиток первинного рівня громад (село, селище, місто) - 90% внесків; районів, областей і 

центру – 10% внесків.  

Опитування громадян і уповноважених осіб територіальних громад на семінарах на 

протязі останнього року, підтверджують, що ця форма створення фондів є доволі 

прийнятною, економічно виправданою і доцільною.  

Благодійні внески громадян до ресурсних фондів усіх рівнів будуть відображатися 

на їх особистих рахунках і складати основу їх додаткової спроможності для участі у 

проектах соціального забезпечення, внутрішнього кредитування  та розвитку. Створення 

додаткових вільних ресурсів власного розпорядження, їх прискорений обіг та розгалужена 

мережа кредитних спілок підтримають розвиток закритої економіки кооперації. 

Економічні розрахунки показують, що об’єм благодійних внесків на формування 

ресурсних фондів кооперації може порівнюватися із об’ємом податків і зборів відкритої 

економіки держави, а це доволі значний капітал для розвитку кооперативного 

виробництва і споживання, що забезпечить співробітництво з кредитними спілками.  

Створення розгалуженої структури Постачально-заготівельних контор (ПЗК) при 

нових кооперативних суб’єктах права і незалежних власних ресурсних фондів забезпечить 

базовий рівень існування, зупинить знищення населених пунктів громади на Україні, 

дасть надію на повернення до розвитку науки і технологій, можливості міжнародної 

кооперації на базі Міжнародної науково-технологічної програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ 

ВИГІДНО» http://ecoprofit.mozello.com/. 

Оскільки закрита спланована економіка кооперації, як додаток до загальної відкритої 

економіки держави має значні переваги, це допоможе вистояти громадянам проти 

спекулятивних ринкових процесів. 

Ми тільки на початку шляху і тому маємо потребу буквально у всьому. 

Наприклад. Нам потрібна методологічна і юридична допомога: 

На які міжнародні документи можна спиратися для того, щоб вступний, пайовий і 

додатковий внески, товари і послуги членів СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» - 

нерезидентів не обкладалися податками і зборами при перетині митного кордону України. 
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Також, при переміщенні товарів і послуг від СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» його членам 

за кордон України. 

Потрібна допомога у створенні програмного забезпечення – відокремленої платіжної 

системи всередині кооперації. 

Потрібна стартова фінансова та матеріально-технічна допомога для створення 

Постачально-заготівельних контор при кооперативах і споживчих товариствах первинного 

рівня. 

Зважаючи на викладене, запрошуємо Вас до кооперації внесенням свого посильного 

вкладу у створення нової економічної платформи шляхом: 

- приєднатися до СТ «НАРОДНА КООПЕРАЦІЯ» http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/pridnannja-do-narodno-kooperac/; 

- благодійного чи інвестиційного внеску до БО «РЕСУРСНИЙ ФОНД» http://st-

nk.mozello.com/pridnannja/rahunki-narodno-kooperac/; 

- благодійного чи інвестиційного внеску до Програми «ЕКОЛОГІЯ – ЦЕ ВИГІДНО» 

http://ecoprofit.mozello.com/. 

 Ваші внески будуть використані на створення мережі кооперації територіальних 

громад і їх фондів, що дадуть можливість їх зробити незалежними. Це надасть поштовх до 

самоорганізації та розвитку нової економіки та соціального захисту на новій електронній 

економічної платформі. 

Будемо вдячні за будь-які пропозиції щодо співпраці.  

 

 

З повагою,  

голова правління                              Валентин Петроченков 
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